
บทท่ี  1 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวทิยาคม 

 

1.  ประวัติความเป็นมา 

 

 
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่เกิดจากความร่วมมือของชาวตำบลโพธิ์ไทรงาม (อำเภอ

โพทะเล  ในขณะนั้น) พร้อมด้วยไทยอาสาป้องกันชาติรุ่น ๔ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 
๑ หลัง  จำนวน ๒ ห้องเรียนโดยจัดให้มีการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๒๗ มีนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๖๖ คน  และมีครู-อาจารย์ จากโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์  มาทำการสอน และ
รักษาการครูใหญ่โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม    

ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๒๗ กรมสามัญศึกษา  จึงได้บรรจุครู-อาจารย์มาประจำการจำนวน   ๕ 
อัตรา และให้งบประมาณ ในการก่อสร้าง ดังนี้  

ปีการศึกษา  ๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารฝึกงาน ๑/๒๗ จำนวน ๑ หลัง  
บ้านพักครู ๑ หลัง  บ้านพักภารโรง ๑ หลัง  ห้องน้ำห้องส้วมขนาด ๖ ที่นั่ง ๑ หลัง 
ปีการศึกษา ๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๘ ล  จำนวน ๑ หลัง  
ปีการศึกษา ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียน ๑๐๘ล/๓๐ จำนวน ๑ หลัง 
ปีการศึกษา ๒๕๓๗ ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอถังประปาแบบ ๙/๙ จำนวน ๑ หลัง และหอพักนักเรียน

ขนาด ๓๕ คน จำนวน ๑ หลัง  
ปีการศึกษา ๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ล (ปรับปรุงปี ๒๙) จำนวน ๑ หลัง  
ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม ๑๐๐/๒๗  จำนวน ๑ หลัง 
ปีการศึกษา ๒๕๔๕ ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม ๖ ที่ จำนวน ๑ หลัง 
โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และในปีการศึกษา ๒๕๓๗ เริ่มเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๓๘ เปิดทำการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)    ปัจจุบันเปิดทำการสอน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน ๙ ห้องเรียน  

ปีการศึกษา 2561 ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ชื่อ โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 
อักษรย่อ พ.ง. 
ตราประจำโรงเรียน 

 
รูปใบโพธิ์บรรจุด้วยอักษร พ.ง.  สีม่วง พื้นขาว และแฉก
รัศมีสีส้มทอง 
 ใบโพธิ์        หมายถึง สัญลักษณ์ที่ชื่อของโรงเรียน  
 พ.ง.           หมายถึง อักษรย่อของโรงเรียน 
 สีม่วง-ขาว  หมายถึง สีประจำโรงเรียน 
 รัศมีสีส้มทอง หมายถึง  แหล่งสะสมขุมปัญญา ความเจริญ
งอกงามทางวิชาการและความเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนา 

ปรัชญา การศึกษาเพ่ือนพัฒนาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
คติพจน์ ปญฺญา โลกสฺมิ  ปชฺโชโต 

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
คำขวัญประจำโรงเรียน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม 
อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใส่ใจจิตอาห 
ศูนย์รวมจิตใจ หลวงพ่อเงิน 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน หลวงพ่อเงิน 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน อินทนิล 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน อินทนิล 
สีประจำโรงเรียน สีม่วง-ขาว 

 สีม่วง   หมายถึง ความอ่อนน้อมความกตัญญู 
 สีขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์ จริยธรรม 

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานคนปัจจุบัน 

นายปรีชา  กองทรัพย์ 
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สถานที่ตั้ง 

 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่   258  หมู่ ๗  ตำบลโพธิ์ไทรงาม  อำเภอบึงนาราง  
จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๓๐ อยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ ๔๙-๕๐ ถนนสายนครสวรรค์-พิษณุโลก  สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต ๔๑ โทรศัพท์ ๐-๕๖๙๐-๓๐๗๗  โทรสาร ๐-๕๖๙๐-๓๐๗๗ 

   

 

  อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ  ติดกับ  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง    จังหวัดพิจิตร 
ทิศใต ้   ติดกับ  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
ทิศตะวันออก  ติดกับ  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 
ทิศตะวันตก  ติดกับ  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
 

  พื้นที่ 

 มีเนื้อที่ ๓๘  ไร่  ๒ งาน ๕๘   ตารางวา  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๒๗  เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตาม
ความต้องการของชุมชน โดย การนำของกำนันสมบุญ  ศรีประเสริฐ  พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้พร้อม
ใจกันจัดหาที่ดิน ซึ่งได้รับการบริจาคจาก นายสำราญ  เขียวยิ่ง และนายจันทร์   กองสินแก้ว  ชาวบ้านหมู่ที่ ๗ 
ได้ร่วมกันบริจาคท่ีดินให้สร้างโรงเรียน    
 

 



หน้า  4 
 

แผนผังอาคารเรียน 

 

 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

 ผู้บริหารโรงเรียน  ดร.จิรัฐิติกาล  บุญอินทร์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม    
ได้แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานการบริหารโรงเรียนแบบนิติบุคคล  ดังนี้ 

 1.  นางธมนวรรณ  ประสาร  หัวหน้าบริหารงานวิชาการ 
 2.  นายณัฐกิตติ์  วันประเสริฐ  หัวหน้าบริหารงานงบประมาณ 
 3.  นางสาววิรยา  รักษ์บุญ  หัวหน้าบริหารงานบุคคล 
 4.  นายชลชรัส  นุกอง บุญเพ่ิม  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป    
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ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 

 

รายการ 

เพศ 

รวม 
ระดับการศึกษา 

คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครูผู้ช่วย ชาย หญิง 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อำนวยการ 1 - 1 - - 1 1 - - - 
ครูประจำการ 4 8 12  9 3 2 3 4 3 
พนักงานราชการ - 1 1 - 1 - - - - - 
ครูอัตราจ้าง - 1 1 - 1 - - - - - 
ลูกจ้างประจำ 1 - 1 1 - - - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว - 1 1 - 1 - - - - - 
รวม 7 10 17 1 12 4 2 3 4 3 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที ่
 

ที ่ อาคาร จำนวน (หลัง) 
1 อาคารเรียน 3 
2 โรงฝึกงาน  1 
3 หอประชุม 1 
4 บ้านพักคร ู 4 
5 บ้านพักนักเรียน  หอนอน 1 
6 ส้วม 3 
7 สนามกีฬา 1 
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ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน 

(ข้อมูล ณ 14  กันยายน ๒๕๖4) 
 

จำนวนนักเรียน ชาย หญิง รวม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 7 18 25 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 16 18 34 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 12 9 21 

รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 34 34 68 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 10 12 22 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 110 11 21 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 14 20 34 

รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 34 43 77 

รวมนักเรียนทั้งหมด 69 88 157 
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บทท่ี  2 

ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 
 

 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ลักษณะเฉพาะของ
วัฒนธรรมองค์กร  ค่านิยม  และสมรรถะหลักของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  ตำบลโพธิ์ไทรงาม  อำเภอบึง
นาราง  จังหวัดพิจิตร  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  ดังต่อไปนี ้

วิสัยทัศน์ ( VISION ) 
 
 มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ (MISSION) 
 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการศึกษา 
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3. บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 4. จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
เป้าประสงค์ (GOALS) 
 
 ๑.  นักเรียนเป็นผู ้ประพฤติดี  มีคุณธรรม  และความเป็นไทย  มีความรู ้  ความสามารถ ตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้  ที่ทันสมัย  ทันเหตุการณ์  สามารถการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

๓. สถานศึกษามีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการศึกษา 

๔. สถานศึกษามีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
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สถานภาพของโรงเรียนย้อนหลัง ๓ ปี 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

คณะทำงานได้ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยพิจารณาปัจจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรม  
เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  การเมืองและกฎหมาย  และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยพิจารณาจากปัจจัย
ทางด้านโครงสร้าง นโยบาย  ผลผลิต  การให้บริการ  บุคลากร  ประสิทธิภาพทางการเงิน  วัสดุอุปกรณ์และ
การบริหารจัดการ  ซึ่งสรุป  ได้ดังนี้ 

๑.  โอกาส 
      สภาพแวดล้อมภายนอกมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางบวกต่อโรงเรียนคือ ชุมชนมีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ มีแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี  มีถนนลาดยางเชื่อมโยงทุก
หมู่บ้าน นอกจากนี้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๔๒  เปิดโอกาสให้ชุมชนและองค์กรภายนอก มีส่วนใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนรวมทั้งกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนจัดการศึกษาที่สนองต่อ
ความต้องการของท้องถิ่น 

๒.  อุปสรรค 
       อุปสรรคที่สำคัญคือ ปัญหาจากสภาพสังคมในปัจจุบันมีแหล่งบันเทิง สถานบริการที ่ไม่
เหมาะสม การแพร่ระบาดของสารเสพติด ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกใช้
สื่อที่ไม่เหมาะสมและนโยบายทางด้านการเมือง ที่ทำให้โรงเรียนมีงบประมาณในการจัดการศึกษาลดน้อยลง 
ส่วนปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับโรงเรียนคือ ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีโดยทั่วไป 

๓.  จุดแข็ง  
             สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งของโรงเรียนคือ โครงสร้างและแผนนโยบายของโรงเรยีน
ในด้านสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน มีการบริหารงานภายในโรงเรียนอย่างมีระบบ มีการส่งเสริมการพัฒนาครูและ
บุคลากร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่หลากหลาย อย่างต่อเนื่อง 
ประสิทธิภาพทางด้านการเงิน มีระบบการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ ด้านการบริหารจัดการ มีการจัดกิจกรรมสวัสดิการ และการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรตาม
โอกาสอย่างเหมาะสมทำให้บุคลากรเกิดความสมัครสมานสามัคคี ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพ 

๔.  จุดอ่อน 
                     จุดอ่อนที่เป็นประเด็นปัญหา คือ โรงเรียนไม่สามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่
หลากหลาย   ด้านอาคารสถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน ระบบสาธารณูปโภคยังไม่มี
ประสิทธิภาพ   ครูมีภาระงานมาก สอนไม่ตรงกับวิชาเอก ขาดและเกินในบางหมวดวิชา ทำให้มีปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน นอกจากนี้งบประมาณในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ ขาดระบบการนิเทศ และติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริหารงานล่าช้า ขาดประสิทธิภาพเท่าท่ีควรจะเป็น 
 
ผลการประเมินสถานภาพ 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปรากฏว่าโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม มีอุปสรรคสภาพแวดล้อม
ภายนอกมากกว่าโอกาส และมีจุดแข็งจากสภาพแวดล้อมภายในมากกว่าจุดอ่อน สถานะของโรงเรียนเมื่อทำ
การวิเคราะห์แล้วอยู่ในลักษณะที่ “ไม่เอื้อแต่แข็ง” (Cash cows) 
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กลยุทธ์ของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
2. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3. สร้างเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
4. บริหารจัดการให้เป็นระบบ 
5. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

กรอบแผนกลยุทธ์ 

ตารางแสดง วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน  

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic 
Objective) 

ตัวช้ีวัด 
(Key Performance 

Indicator:KPI) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

กลยุทธ์ 
(Strategic 
Initiative) 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

1. เพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน 
ให้เทียบเคียง
มาตรฐาน 
สากล 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับข้ัน 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้ 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม มีการนำไปใช้และ
เผยแพร่  
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร   

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น  
ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ3 
2. ผลการสอบ o-net  
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ ทุกรายวิชา 
3. ผลการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาสูงขึ้น 
ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 3 
4. ร้อยละของผู้เรียน     
มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด  
5. ผลการสอบ o-net  
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ ทุกรายวิชา  

.ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

ยก
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียน 
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ตารางแสดง วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน (ต่อ)     

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic 
Objective) 

ตัวช้ีวัด 
(Key Performance 

Indicator:KPI) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

กลยุทธ์ 
(Strategic 
Initiative) 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

 6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น และ
การทำงานหรืองานอาชีพ 
7. มีผลการสอบ o-net สูงกวา่
ระดับประเทศ 
8. ผลการสอบเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยมากขึ้น 
9 .  น ักเร ียนท ุกคนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการแนะนาตนเอง 
สถานศึกษา และสนทนาอย ่าง
ง่ายๆ ได ้

   

2. ลด 
จำนวน
นักเรียน 
ที่มี
คุณลักษณะ 
ไม่พึงประสงค์ 

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย  
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

1. จำนวนนักเรียนที่มี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีสูงกว่าค่า
เป้าหมายที
สถานศึกษากำหนด  
2. จำนวนนักเรียนที่มี
ความภูมิใจในท้องถิ่น 
เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทย สูงกว่า
ค่าท่ีสถานศึกษา
กำหนด 
3. จำนวนนักเรียนที่
สามารถยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลายสูงกว่า
ค่าท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

. ปลูกฝัง
ระเบียบวินัย 
คุณธรรม 
จริยธรรม                   
และค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ 

ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และค่านิยม
ที่พึง
ประสงค์ 
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ตารางแสดง วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน (ต่อ)     

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic 
Objective) 

ตัวช้ีวัด 
(Key Performance 

Indicator:KPI) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

กลยุทธ์ 
(Strategic 
Initiative) 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

3. การรักษา
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต 
อารมณ์ และ
สังคม และ
แสดงออก
อย่าง
เหมาะสม 

1. สุขภาวะทางร่างกาย 
2. ลักษณะจิตสังคม 

1. จำนวนนักเรียนที่มีสุข
ภาวะทางร่างกายสูงกว่า
ค่าท่ีสถานศึกษากำหนด 
2. จำนวนนักเรียนที่มี
สุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมสูงกว่าค่าท่ี
สถานศึกษากำหนด 

.สรา้งเสริม 
สุขภาวะ 
ทางร่างกาย 
และ 
จิตสังคม 

พัฒนา
สมรรถภาพ 
ทางกาย
และจิตใจ 

4. ปรับ
กระบวนการ
บริหาร และ            
การจัดการ 
ให้เป็นระบบ 

1. เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

1. ระดับความชัดเจนของ
เป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้
ในการปฏิบัติ 
(Implementation)  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

.บริหาร 
จัดการ 
ให้เป็นระบบ 

พัฒนา
ระบบ
บริหาร 
 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

2. ผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำ
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้  
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ตารางแสดง วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน (ต่อ)     

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic 
Objective) 

ตัวช้ีวัด 
(Key Performance 

Indicator:KPI) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

กลยุทธ์ 
(Strategic 
Initiative) 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

 3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรฯ 

3. ระดับผลการพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยง
กับชีวิตจริง และเป็น
แบบอย่างได้  

  

4. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

4. ผลการจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัย   

 

5. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้  

5. ผลการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา   
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ตารางแสดง วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน (ต่อ)     

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic 
Objective) 

ตัวช้ีวัด 
(Key Performance 

Indicator:KPI) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

กลยุทธ์ 
(Strategic 
Initiative) 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

5. เปลี่ยน
กระบวนการ
จัดการเรียน 
การสอนให้
เทียบเคียง
มาตรฐาน 
สากล 

1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

1. ครูทุกคนมีข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล และ
นำสรุปผลการสังเคราะห์ไป
วางแผนพัฒนาการเรียน
และแนวทางการประกอบ
อาชีพของนักเรียนชัดเจน 
2. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้
ให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และคิดสร้างสรรค์โดยการ
ปฏิบัติจริงผ่านการทำ
โครงงาน/กิจกรรม/การฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
และนักเรียนขยายความคิด
นำไปปรับใช้ในชีวิตได้ 
3. ครูทุกคนพัฒนาและใช้
สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนที่สอดคล้อง
กับสาระท่ีสอน สร้าง
แรงจูงใจให้นักเรียนสนุกใน
การเรียนรู้ 
4. ครูทุกคนมีแผนการวัด
และประเมินนักเรียนชัดเจน
ตลอดปีการศึกษา มีการ
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน และนำผลมา
พัฒนาให้นักเรียนบรรลุผล
ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 

. จัด  
การเรียน 
การสอน 
ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 

ปรับ                   
การเรียน  
เปลี่ยน 
การสอน 
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ตารางแสดง วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน (ต่อ) 

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic 
Objective) 

ตัวช้ีวัด 
(Key Performance 

Indicator:KPI) 

ค่าเป้าหมาย 
(Target) 

กลยุทธ์ 
(Strategic 
Initiative) 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

 2. ใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเร ียนร ู ้ท ี ่ เอ ื ้อต ่อการ
เรียนรู้  

5. ร ้อยละของครูที ่ใช ้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู ้ที ่เอื ้อต่อการ
เรียนรู้  

  

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก  

6. ร ้อยละของครูที ่ม ีการ
บริหารจัดการชั้นเรียน โดย
เน้นการมีปฏิส ัมพันธ ์ เชิง
บวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะ
เร ียนร ู ้  สามารถเร ี ยนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข  

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย ่างเป ็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน  

7. ร ้อยละของครูที ่ม ีการ
ตรวจสอบและประ เมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ มีขั ้นตอน
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
ว ั ด แ ล ะ ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ที่
เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู ้ และให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู ้เร ียน
เพ ื ่ อนาไปใช ้พ ัฒนาการ
เรียนรู้ 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

8. ร้อยละของครูและผู ้มี
ส ่ ว น เก ี ่ ย ว ข ้ อ ง ร ่ ว มกั น
แลกเปล ี ่ ยนความร ู ้และ
ประสบการณ์รวมท ั ้ ง ให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนาไปใช้
ใ น ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง แ ล ะ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม   

 

 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม  มียุทธศาสตร์ในการบริหารงาน  8  ยุทธศาสตร์  ดังนี้  
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร  
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเครือข่ายและการระดมทรัพยากร  
 6.  ยุทธศาสตร์การสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะดนตรี  
 7.  ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา  
 8.  ยุทธศาสตร์การวิจัยและนิเทศการศึกษา 
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นโยบายสำคัญของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

 
1.  สถานศึกษาปลอดภัย 
2.  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็ง  ให้ได้มาตรฐานทุกโรงเรียน 
3.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.  พัฒนาผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5.  พัฒนาระบบสารสนเทศและ ICT 
6.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  4  สร้าง 
   สร้างเด็กดีมีคุณธรรม  ให้บ้างเมือง 
   สร้างครูดี  ให้ห้องเรียน 
   สร้างผู้บริหารดี  ให้โรงเรียน 
   สร้างโรงเรียนดี  ให้ชุมชน 
 

 
จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

 
 
1. พัฒนาระบบการดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
2.  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็ง  นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
3.  นักเรียนเป็นคนดี  มีวินัย  มีคุณธรรม  เคารพรักในสถาบันหลักของชาติ 
4.  น้องนำศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่  9  และพรบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่  10  
สู่การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน 
5.  ผู้เรียนมีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี  21 
6.  ยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ให้สูงขึ้น 
7.  ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะสู่มืออาชีพ 
8.  สถานศึกษานำนวัตกรรม  เทคโนโลยี  แพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้เพื่อการศึกษา 
9.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
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บทที่  3 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการประเมินสถานภาพความพร้อมของโรงเรียน 
 
การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน 
 
 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  พบว่า  สภาพแวดล้อมภายนอก และ
สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายในโรงเรียนที่เป็นปัจจัยเอื้อหรือเป็นโอกาสในการพัฒนาการจั ดการศึกษาของ
โรงเรียน  ที่เอื้อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทำให้จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ  ในด้านผลผลิตและการบริการ  โรงเรียนประสบความสำเร็จในการส่งนักเรียนเข้า
แข่งขันศักยภาพทางวิชาการระดับเขตพื้นที่  ระดับภาค  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน
เกณฑ์ดี  โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  ตำบลโพธิ์ไทรงาม  อำเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร จึงเป็นโรงเรียนที่มี
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เอื้อและเป็นโอกาสต่อการพัฒนาคุณภาพ  การจัดการศึกษาให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังนี้ 
 
การวิเคราะห์สภาพภายนอก    
 
 แบ่งเป็น 5 ด้าน ใช้รูปแบบ (c-pest) คือ   
  1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behaviors : C) (ผู้มีส่วนได้เสีย) โรงเรียนมีโอกาส คือ 
ผู้ปกครอง ทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการจำนวนมากต้องการส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนโพธิ์ไทรงาม
วิทยาคมทั้งใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ผู ้ปกครองส่วนมาก
ต้องการให้บุตรหลานเข้า เรียนสายการเรียนวิทย์-คณิต    
  2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal : P) โรงเรียนมีโอกาส คือ  เป็นชุมชนที่มีความ
ใส่ใจใน การเมืองทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย กฎเกณฑ์ของสังคมเป็นอย่างดี และ
นโยบายการปฏิรูป การศึกษา ทำให้นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษามากข้ึน    
  3. ด้านเศรษฐกิจ (Economics factor : E) โรงเรียนมีโอกาส คือ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจ อยู่ในระดับพอใช้แต่ผู้ปกครองบางส่วนยังไม่ให้การสนับสนุนการระดมทรัพยากรของทางโรงเรียน
เท่าท่ีควร   
  4. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural : S) โรงเรียนมีโอกาส คือ ชุมชนในเขตพื้นที่
บริการ ของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมเป็นสังคม ชุมชนที่เก่าแก่ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามและ หลากหลายและ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ใช้หลักศาสนายึดเหนี่ยวจิตใจแต่เยาวชนรุ่น
ใหม่ขาดความรู้ ความตระหนักและความเอาใจใส่ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนรวมทั้ งสถาบันครอบครัวมี
การปรับเปลี่ยนการ อบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ส่งผลให้นักเรียนขาดความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้น    
  5. ด้านเทคโนโลยี (Technological : T) โรงเรียนมีโอกาส คือ โรงเรียนมีความพร้อมด้านสื่อและ
เทคโนโลยี ที่ทันสมัยแต่การใช้และบริโภคสื่อ เทคโนโลยี ยังไม่เหมาะสม 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน แบ่งเป็น 6 ด้าน ใช้รูปแบบ 2s 4m  คือ   
 
  1. ด้านโครงสร้างและนโยบายขององค์กร (Structure and Policy : s1) โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ 
โรงเรียนมี การแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง จัดบุคลากรเข้าสู่
งานที่ชัดเจน แต่ บุคลากรบางคนปฏิบัติหน้าที่หลายฝ่าย/งาน รวมทั้งบางฝ่าย/งานมีบุคลากรไม่เพียงพอ    
  2. ผลผลิตและการบริการ (Service and Products : s2) โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ หลักสูตรของ
โรงเรียนโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมไม่มีความหลากหลายสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  
  3. บุคลากร (Man : M1) โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ ครูมีความรู้ความสามารถในสาขาที่สอนและครูมี
ศักยภาพ ในการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศรวมทั้งโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
แต่บุคลากรไม่ เพียงพอในบางกลุ่มสาระฯ   
  4. การเงิน (Money : M2) โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการงบประมาณที่มี 
ประสิทธิภาพ ไมม่ีการระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรียนและงบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอกับโครงการ
และ กิจกรรมที่จะดำเนินการในแต่ละปี    
  5. วัสดุอุปกรณ์ (Material : M3) โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการ
สอน ที่ยังไม่เพียงพอแต่ค่าบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์บางชนิดค่อนข้างสูง   
  6. การบริหารจัดการ (Management : M4) โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
อย่างเป็น ระบบ อาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีคณะกรรมการ
บริหารงานของงาน/ ฝ่ายที่มีประสิทธิภาพแต่การปลูกฝังและพัฒนาส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีจิตสาธารณะยังไม่
ชัดเจน  
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม อำเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร   66130 
ที่    70/2564                      วันที่  16  กันยายน  2564      
เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ  2565 
   
เรียน  ผู้อำนวยโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 

 ตามท่ีโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2565  เพ่ือสนอง
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำหรับเป็นแนวทางการบริหารงานการขับเคลื่อ น
โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำแผนฯ  ดังกล่าว  โดยเน้นตามระเบียบ
และวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณทุกประการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดังรายละเอียดปรากฏในบัญชีแนบ
ท้าย 
 เพื่อให้การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2565  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันต่อการดำเนินงาน
จึงขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ  ตามรายการดังต่อไปนี้ 
 1.  อนุมัติยอดเงินจัดสรรงบประมาณตามเสนอจากเงินอุดหนุนรายหัวประจำปีงบประมาณ  2564 
 2.  ให้ทุกกลุ ่ม  /  กลุ ่มสาระ  /  งาน  ปฏิบัติงานตามเสนอผู ้อำนวยการทุกโครงการ  เพ่ือ
คณะกรรมการจะได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลส่งสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิจิตร  ต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

  

       (  นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี   ) 
               ตำแหน่ง หัวหน้านโยบายและแผน   
      
 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
 
 

                             (  นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์   ) 
      ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 
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บทที่  4 

รายละเอียดแผนการใช้งบประมาณ 
 
ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัว 
ประจำปีงบประมาณ  2565  (1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565) 
 

1. เงินอุดหนุน จำนวน  เงิน(บาท)  รวม 

    เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว (ค่าจัดการเรียนการสอน)  

     ม.ต้น   68 คนx 3,500 บาท/คน/ป ี 89              3,500  311,500 

     ม.ปลาย 93 คนx 3,800 บาท/คน/ป ี 73              3,800  277,400 
       รวมรายรับเงินอุดหนุนทั้งหมด 162   588,900 
 2. ค่ากิจกรรมพัฒผู้เรียน(ปีงบประมาณ 2565)           147,670  

  รวม เงินอุดหนุน และ  เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,396,431 

3.  เงินคงเหลือ เงินอุดหนุน 2564      512,696  

4.  เงินคงเหลือ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2564      111,165  

5.  เงินรายได้ (โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ)        36,000  
 
จัดสรรตามสัดส่วน 

ค่าไฟฟ้า  120,000 บาท (เดือนละ 10,000) 
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันรถรับ - ส่งนักเรียน 150,000 บาท 
เครื่องถ่ายเอกสาร + หมึก 30,000 บาท 
รวมค่าสาธารณูปโภค 300,000 บาท 

 
งบสำรองจ่าย  เป็นเงิน   272,319  บาท 
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ประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการเรียนฟรี  15  ปี  อย่างคุณภาพ  ประจำปี  2565 
 

รายการ จำนวนคน จำนวนเงิน 
ภาคเรียน

ที่  
2/2564 

ภาคเรียน
ที่  

1/2565 

รวม 

ม.ต้น  (440/ภาคเรียน) 89 39,160 39,160 78,320 
ม.ปลาย (475/ภาคเรียน) 73 34,675 34,675 69,350 

รวม 147,670 
 
 
สรุปประมาณการงบประมาณ  ปี  2565  
 

รายการ งบประมาณปี  2565 
เงินอุดหนุน 
งบสำรองจ่าย    272,319 
งบดำเนินงาน    588,900 
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ม.ต้น  (440/ภาคเรียน) 78,320 
ม.ปลาย (475/ภาคเรียน) 69,350 
เงินคงเหลือ 512,696 
กิจกรรมคงเหลือ 111,165 
เงินรายได้(โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ) 36,000 

รวม 1,396,431 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า  22 
 

สรุปโครงการ  และกิจกรรม 

 

โครงการ และกิจกรรม  มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน   
 

โครงการ  จำนวน  4  โครงการ  ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม 
เงินอุดหนุนราย

หัว 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

อ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 72,000 - - อ. ธมนวรรณ 
2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
- 34,000 

- 
อ. ประสาร 
อ. นวรัตน์ 

3 พัฒนาสมรรถภาพทางกาย
และจิตใจ 

- 181,112 
- 

อ. ชลชรัส 
อ. อนงค์นาถ 

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ - - 31,364 อ. อนงค์นาถ 
รวม 72,000 215,112 31,364   

รวมทั้งสิ้น 318,476 
 
กิจกรรมย่อยในโครงการที่  1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2   

ปีการศึกษา 2564 
ภาคเรียนที่ 1   

ปีการศึกษา 2565 
ระยะเวลา 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ระยะเวลา 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ วิชา

ภาษาไทย   
ต.ค.-มี.ค. 3,500 พ.ค.-ก.ย. 3,500 

อ.วิลาสินี 

2 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ วิชา
คณิตศาสตร์  

ต.ค.-มี.ค. 4,000 พ.ค.-ก.ย. 4,000 อ.ชลชรัส 
อ.นวรัตน์ 

3 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ วิชา
วิทยาศาสตร์ 

ต.ค.-มี.ค. 5,000 พ.ค.-ก.ย. 5,000 อ.ณัฐกิตติ์ 
อ.อาริสา 
อ.จินตนา 
อ.ธีระพงษ์ 
อ.ศิริยุภา 

4 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ วิชา
ภาษาต่างประเทศ 

ต.ค.-มี.ค. 4,000 พ.ค.-ก.ย. 4,000 อ.ธมนวร
รณ 
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กิจกรรมย่อย โครงการที่  2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2   

ปีการศึกษา 2564 
ภาคเรียนที่ 1   

ปีการศึกษา 2565 
ระยะเวลา 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ระยะเวลา 

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
5 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ วิชาสังคม

ศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
ต.ค.-มี.ค. 4,000 พ.ค.-ก.ย. 4,000 อ.วิรยา 

อ.วิราศิณี 
6 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ วิชาสุข

ศึกษา และพลศึกษา 
ต.ค.-มี.ค. 3,500 พ.ค.-ก.ย. 3,500 อ.อนงค์

นาถ 
7 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ วิชาศิลปะ ต.ค.-มี.ค. 3,500 พ.ค.-ก.ย. 3,500 อ.ประสาร 
8 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ วิชาการ

งานอาชีพ 
ต.ค.-มี.ค. 3,500 พ.ค.-ก.ย. 3,500 

อ.ธีระพงษ์ 

9 ส่งเสริมการสอนแบบโครงงาน ต.ค.-มี.ค. 5,000 พ.ค.-ก.ย. 5,000 อ.ศิริยุภา 
รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น  36,000  36,000  

รวมทั้งสิ้น 72,000 

ข้อที่ กิจกรรมสำคัญ 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2564 

ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2565 

ระยะเวลา 

ทีดำเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ระยะเวลา 

ทีด่ำเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 พิธีไหว้ครู   มิถุนายน 0 อ. ธมนวรรณ 
2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง และวันแม่
แห่งชาติ 

  สิงหาคม 2,000 อ.วิราศิณี 

3 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 

  มิถุนายน 1,000 อ.วิรยา 

4 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

  กรกฎาคม 1,000 อ.ชลชรัส 
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กิจกรรมย่อย โครงการที่  3  พัฒนาสมรรถนภาพทางกายและจิตใจ 

ข้อที่ กิจกรรมสำคัญ 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2564 
ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2565 
ระยะเวลา 
ทีดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา 
ทีด่ำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5 แห่เทียนพรรษา   กรกฎาคม 1,000 อ.วิลาสินี 
6 วันสถาปนาลูกเสือ   กรกฎาคม 1,000 อ.ชลชรัส 
7 วันภาษาไทย   กรกฎาคม 3,000 อ.วิลาสินี 
8 วันวิทยาศาสตร์   สิงหาคม 3,000 อ.ธีระพงษ์ 
9 วันต่อต้านยาเสพติด   มิถุนายน 1,000 อ.ประสาร 
10 วันปีใหม่, วันคริสตร์มาส  ธันวาคม 2,000   อ.ธมนวรรณ 
11 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ 
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อ
แห่งชาติ) 

ธันวาคม 1,000   อ.ณัฐกิตติ์ 

12 ส่งเสริมประชาธิปไตย   กันยายน 1,000 อ.ประสาร 
13 นักศึกษาวิชาทหาร   มิถุนายน 2,000 อ.ประสาร 
14 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี   มกราคม 10,000 อ.ชลชรัส 
15 ปัจฉิมนิเทศ   มีนาคม 4,000 อ.ศิริยุภา 
16 ธนาคารโรงเรียน   ตลอดปี 1,000 อ.นวรัตน์ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น                 3,000                 31,000  
รวมทั้งสิ้น 34,000 

 

ข้อ กิจกรรมสำคัญ 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2564 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 กีฬาสี   กันยายน 12,000 ชลชรัส 
2 ทัศนศึกษา ธันวาคม 80,000   ชลชรัส 
3 อินเทอร์เน็ต ต.ค.-มี.ค 11,556 เม.ย.-ก.ย. 11,556 จินตนา 
4 ปรับปรุงห้องพยาบาล    5,000    อนงนาถ์ 
5 เวชภัณฑ์ยา    5,000    อนงนาถ์ 
7 เยี่ยมบ้าน   พฤษภาคม  ประสาร 
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โครงการ และกิจกรรม  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ 

โครงการ  จำนวน  4  โครงการ  ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เงินอุดหนุน

รายหัว 
เงินกิจกรรม

พัฒนา
ผู้เรียน 

อ่ืน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1 พัฒนาระบบบริหาร 40,000 - -    อ. ศิริยุภา 

2 พัฒนาบุคลากร 110,000 - -    อ. วิรยา 

3 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่
อาเซียน 

27,000 - 135,000 
อ. วิรยา 

4 ค่าสาธาณูปโภค(ไฟฟ้า น้ำประปา)และ
น้ำมันเชื้อเพลิง 

300,000 - -    อ. จินตนา 

รวม 477,000 - 135,000   

รวมทั้งสิ้น 612,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ กิจกรรมสำคัญ 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2564 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

8 สภานักเรียน กุมภาพันธ์    ประสาร 
รวมเป็นงบประมาณ  ๑๐๑,๕๕๐  23,556  

รวมทั้งสิ้น 1๒๕,๑๖๐ 
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กิจกรรมย่อยโครงการที่  4  พัฒนาผู้บริหาร 
 

ข้อ กิจกรรมสำคัญ 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที ่2   
ปีการศึกษา 2564 

ภาคเรียนที ่1  
ปีการศึกษา 2565 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ที่

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1 พัฒนาระบบบริหาร แผนพัฒนา
การศึกษา  แผนปฏิบัติการ  
รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

 10,000  10,000 อ.ศิริยุภา 

2 งานตามนโยบาย  7,000  7,000 อ.ศิริยุภา 

3 ตรวจสอบภายในสถานศึกษา  500  500 อ.ศิริยุภา 

4 พัฒนาหลักสูตร  500  500 อ.ธมนวรรณ 

5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดทำระบบ
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ 

 500  500 อ.อาริสา 

6 พัฒนาเว็บไซต์ และระบบ
สารสนเทศ 

 1,500  1,500 อ.ศิริยุภา 

รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น  20,000  20,000  

รวมท้ังสิ้น 40,000 

 
 
กิจกรรมย่อย  โครงการที่  9  พัฒนาบุคลากร 

ข้อ กิจกรรมสำคัญ 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2564 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 

ระยะเวลา
ที่

ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ที่

ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 การเดินทางไปราชการ ต.ค.-มี.ค. 35,000 เม.ย.-ก.ย.  35,000  วิรยา 
2 นิเทศการสอน มกราคม      2,500 สิงหาคม 2,500 ธมนวรรณ 
3 ศึกษาดูงาน  ธันวาคม 35,000   วิรยา 

รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น                  72,500                 37,500  
รวมทั้งสิ้น 110,000 
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กิจกรรมย่อย  โครงการที่  10  ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต) 

ข้อ กิจกรรมสำคัญ 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2564 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 

ระยะเวลา
ที่

ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ที่

ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ค่าไฟฟ้า ต.ค.-มี.ค. 60,000 เม.ย.-ก.ย. 60,000 จินตนา 
2 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ธันวาคม 12,000 พฤษภาคม 18,000  
3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมัน

รถรับ - ส่งนักเรียน 
ต.ค.-มี.ค. 75,000 เม.ย.-ก.ย. 75,000 จินตนา 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  147,000  153,000  
รวมทั้งสิ้น 300,000 

 
กิจกรรมย่อย  โครงการที่  11  ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
ระยะเวลาการปฏิบัติ

กิจกรรม 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ    
2. ดำเนินการจัดทำเอกสาร 
3. แต่งตั้งคณะทำงาน 
4. ดำเนินโครงการตามแผน 

      4.1 เงินสมทบจากโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 
      4.2 เงินจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม 

4. สรุป  ประเมินผล 

- 
- 
- 
   

 27,000  
135,000 

- 

  
 
ใช้ระยะเวลาในการ
ดำเนินการ 1 ปี ตลอด
ปีงบประมาณ 

 
  

รวมทั้งสิ้น 162,000 

 
ก 
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โครงการ และกิจกรรม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

โครงการ  จำนวน  5  โครงการ  ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม เงิน
อุดหนุน
รายหัว 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1 ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน 40,000 -     อ. วิลาสินี 
2 จัดซื้อวัสดุ  สนับสนุนการสอน 148,000 -     อ. ณัฐกิตติ ์
3 จัดซ่อมแซม ครุภัณฑ์ สนับสนุนการสอน 153,000 -     อ. ณัฐกิตติ์ 
4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 73,000 -     อ. ธีระพงษ ์

อ.อาริสา 
5 การป้องกันการแพร่ระบาดโควิด  19 15,000 -  อ.ชลชรัส 

อ.อนงค์นาถ 
รวม 429,000 -    

รวมทั้งสิ้น 429,000 

 
กิจกรรมย่อย  โครงการที่  5  ปรับการเรียน  เปลี่ยนการสอน 
 

ข้อ กิจกรรมสำคัญ 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2   

ปีการศึกษา 2564 
ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2565 
ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
1 ส่งเสริมรักการอ่าน ต.ค.-มี.ค. 0 เม.ย.-ก.ย. 0 วิลาสิน ี
2 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ต.ค.-มี.ค. 5,000 เม.ย.-ก.ย. 5,000 วิราศิณี 
3 สะเต็มศึกษา ต.ค.-มี.ค. 5,000 เม.ย.-ก.ย. 5,000 ชลชรัส 
4 Active Leraning 8 กลุ่ม

สาระฯ 
ต.ค.-มี.ค. 10,000 เม.ย.-ก.ย. 10,000 หัวหน้ากลุ่ม

สาระ 
5 PLC  ครู ต.ค.-มี.ค. 0 เม.ย.-ก.ย. 0 อาริสา 
6 พัฒนาสื่อการสอน ต.ค.-มี.ค. 0 เม.ย.-ก.ย. 0 ศิริยุภา 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น                  20,000 20,000  
รวมทั้งสิ้น 40,000 
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กิจกรรมย่อย  โครงการที่  6  จัดซื้อวัสดุ สนับสนุนการสอน 
 

ข้อ กิจกรรมสำคัญ 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนท่ี 2   

ปีการศึกษา 2564 
ภาคเรียนท่ี 1  

ปีการศึกษา 2565 
ระยะเวลาท่ี
ดำเนินการ 

งบประมาณ(บาท) ระยะเวลาท่ี
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 เต้นท์ลูกเสือ มกราคม 20,000   ชลชรัส 
2 กระดาน A-MATH   พฤษภาคม 5,000 นวรัตน์ 
3 วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ต.ค.-มี.ค. 20,000 เม.ย.-ก.ย. 20,000 ณัฐกิตติ์ 
4 visual     

25,000  
   

5 ซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง     
50,000  

   

6 ซื้อลำโพงเคลื่อนที่       
5,000  

  ชลชรัส 

7 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า       
3,000  

  ประสาร 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น         123,000                    25,000  
รวมท้ังสิ้น 148,000 

 
ก 
กิจกรรมย่อย  โครงการที่  7  จัดซื้อและซ่อมแซมครุภัณฑ์ สนับสนุนการสอน 
 
ข้อ กิจกรรมสำคัญ ปีงบประมาณ 2565 ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2564 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 
1 ซ่อมครุภัณฑ์ พ.ย. , ก.พ.  15,000  พ.ค. , ส.ค.  ณัฐกิตติ์ 
2 ซ่อมไฟฟ้า ประปา พ.ย. , ก.พ.  15,000  พ.ค. , ส.ค.  ณัฐกิตติ์ 
3 Printer ต.ค.-มี.ค.  13,000  เม.ย.-ก.ย.  ณัฐกิตติ์ 
4  ซ่อมประตูหอประชุม 

100/27  
ธันวาคม  100,000    ณัฐกิตติ์ 

5  ปรับปรุงห้องภาษาอังกฤษ 
ห้องสภานักเรียน 3 ห้อง  

ธันวาคม  10,000    ณัฐกิตติ์ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  153,000    

รวมท้ังสิ้น 153,000 
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กกิจกรรมย่อย  โครงการที่  8 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
 

ข้อ กิจกรรมสำคัญ 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2564 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 

ระยะเวลา
ที่

ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ที่

ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 ศิลปหัตถกรรม   กันยายน 30,000 ธีระพงษ์ 
2 กีฬาสีภายนอก ธันวาคม  6,000    อนงค์นาถ 
3 กิจกรรมร่วมกับชุมชนและ

หน่วยงานอื่น ๆ  
 10,000   ศิริยุภา 

4 สมทบ  27,000   อริสา 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น                  43,000          30,000  

รวมทั้งสิ้น 73,000 
 
กิจกรรมย่อย  โครงการที่  11  ส่งเสริมสุขภาพ 

ลำดับ กิจกรรม 

ไตร
มาส ๑ 
(ต.ค.-
ธ.ค. 
๖๓) 

ไตรมาส 
๒ 

(ม.ค.-
มี.ค. 
๖๔) 

ไตรมาส 
๓ 

(เม.ย.-
มิ.ย. 
๖๔) 

ไตร
มาส ๔ 
(ก.ค.-
ก.ย. 
๖๔) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

  พ.ค. ๖๔  ๓,๗๕๐ นายประสาร 
พัฒยา 

๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การดูแลสุขภาพรอบด้าน และ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

  มิ.ย. ๖๔  ๑๕,๓๗๕ นางสาวอนงค์
นาถ  สิงห์เจดีย ์

๓ จัดอบรมแกนนำนักเรียนในการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 
และการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว
ทางกาย 

  มิ.ย. ๖๔  ๖,๙๐๐ นายชลชรัล นุ
กอง 

๔ คัดกรอง และตรวจสุขภาพ
นักเรียนเทอมละ 1 ครั้ง โดยใช้
อุปกรณ์ตรวจวัดทีไ่ด้มาตรฐาน 
และพร้อมใช้งาน 

   ก.ค. 
๖๔ 

๔,๓๔๐ นายณัฐกิตติ ์
วันประเสริฐ 

5. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อติดตามการ

   ส.ค ๖๔ 1,000 นางธมนวรรณ 
ประสาร 
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กิจกรรมย่อย  โครงการที่  13 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
 

ข้อ กิจกรรมสำคัญ 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2564 

ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ที่

ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 การจัดทำจุดคัดกรอง   15 วัน 2,000 ชลชรัส 
2 การจัดทำจุดล้างมือ   15 วัน 3,000 ชลชรัส 
3 การจัดเตรียมเจล

แอลกอฮอล์สำหรับ
ล้างมือ 

  15 วัน 8,000 อนงค์นาถ 

4 การทำความสะอาด
โรงเรียน 

  15 วัน 1,000 ชลชรัส 

5 การเตรียมหน้ากาก
อนามัย 

  15 วัน 1,000 อนงค์นาถ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    15,000 ชลชรัส 
รวมทั้งสิ้น 15,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ กิจกรรม 

ไตร
มาส ๑ 
(ต.ค.-
ธ.ค. 
๖๓) 

ไตรมาส 
๒ 

(ม.ค.-
มี.ค. 
๖๔) 

ไตรมาส 
๓ 

(เม.ย.-
มิ.ย. 
๖๔) 

ไตร
มาส ๔ 
(ก.ค.-
ก.ย. 
๖๔) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ดำเนินงานพัฒนาโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

รวมงบประมาณ ๓๑,๓๖๕  
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บทที่  5 

การกำกับติดตาม  ประเมินผลและรายงาน 
 

1.  การกำกับ  ควบคุมการใช้งบประมาณ 

 1.1  ผู้รับผิดชอบโครงการ  เสนอบันทึกข้อความเพื่อขอใช้งบประมาณทีผ่านการอนุมัติแล้วต่องาน
นโยบาย  แผนงาน และจัดสรรงบประมาณ  เพื่อเสนอต่อผู้บริหารเพ่ืออนุมัติการใช้งบประมาณ 
 1.2  งานนโยบาย  แผนงาน  และจัดสรรงบประมาณทำบันทึกรายการขอใช้งบประมาณของงาน/
โครงการ 
 1.3  งานนโยบาย  แผนงาน  และจัดสรรงบประมาณ  จัดทำบันทึกการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับ
การอนุมัติตามงาน/โครงการมอบให้งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  ดำเนินการจัดทำบัญชีควบคุมการใช้เงิน
งบประมาณของหน่วยงานผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 

2.  การนิเทศติดตาม 

 2.1  ฝ่ายบริหาร แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการตามแผน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
และหัวหน้างาน  ติดตามการปฏิบัติตามงาน/โครงการ  และให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 2.2  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้างาน หรือผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ  รายงานผลการ
ดำเนินงานตามงาน/โครงการ  โดยสรุปผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มหรือรูปเล่มอย่างน้อย  3  เล่ม  และ
นำไปมอบให้งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  1  เล่ม 
 2.3  งานนโยบาย  แผนงาน  และจัดสรรงบประมาณประสานงานกับงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ 

3.  การประเมินผล 

 3.1  จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการวางแผนการประเมินผลงาน / โครงการ 
 3.2  กำหนดวิธีการประเมิน  และระยะเวลาการประเมิน 
 3.3  จัดทำเอกสารแผนการประเมิน 
 3.4  เสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนการประเมิน 
 3.5  ดำเนินการประเมินตามแผน 
 3.6  สรุปและรายงานผลการประเมิน 

4.  การจัดทำรายงานประจำปี 

          4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ 
          4.2  รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการ 
          4.3  รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน 



หน้า  33 
 

 
แบบรายงานผลและการประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 

( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ) 
 

1.  ชื่อโครงการ (หลัก)....................................................................................................................... .. 
ชื่อกิจกรรม ................................................................................................................. .........................       
 1.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (กลุ่ม/สาระ/งาน)........................................................................  
       1.2 สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มาตรฐานที่...........ตัวชี้วัดข้อ................................  
       1.3 สนองกลยุทธ์หลักของโรงเรียน  ข้อที่............  
2. วัตถุประสงค์โครงการ        
  2.1 …………………………………………………………………………………………………..        
  2.2 …………………………………………………………………………………………………..  
3. คณะกรรมการ / เจ้าหน้าที่ / ผู้รับผิดชอบโครงการ        
 3.1 ......................................................................................หวัหน้า 
        3.2 ......................................................................................กรรมการ  
        3.3 ......................................................................................กรรมการ 
        3.4.......................................................................................กรรมการ  
        3.5.......................................................................................กรรมการและเลขานุการ  
  
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ..................................................................................................................... 
5. สถานที่ดำเนนิโครงการ     ........................................................................................................................ 
6. ลักษณะโครงการ / งาน / กิจกรรม     (   ) การฝึกอบรม  (   ) การประชุมสัมมนา   (   ) การจัดนิทรรศการ     
(    ) การศึกษาดูงาน  (   ) การพัฒนาศักยภาพนักเรียน  (   ) การพัฒนาการเรียนการสอน       (   ) การ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  (     ) อื่น ๆ .................................................................... 
7. งบประมาณ รายรับและค่าใช้จ่าย รายรับโครงการ / กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติ  จำนวน................. .บาท   
ที่ใช้จ่ายจริง      จำนวน....................................... .บาท รายจ่ายโครงการ / กิจกรรมทัง้หมด     
  1. ค่าตอบแทน  จำนวน ......................... บาท    
  2. ค่าใช้สอย  จำนวน ......................... บาท    
  3. ค่าวัสดุ  จำนวน ......................... บาท    
 4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน ......................... บาท  
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8. ความสำเร็จของการดำเนินงาน  8.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์   (   ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   (   ) ผลกาดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 60 -ร้อยละ 79)    
 (   ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ต่ำกว่าร้อยละ 60)  8.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย    
 (   ) สูงกว่าเป้าหมาย เพราะ    ................................................................................................. 
    (   ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   (   ) ร้อยละ 60 – ร้อยละ 79 ของเป้าหมาย   (   ) ตำ
กว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย  
 
9. ปัญหาและอุปสรรค       
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
 10. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข  
................................................................................... ................................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................... 
 
 11. งานที่จะดำเนินต่อหลังจากการดำเนินตามโครงการ 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
 
 12. ความคิดเห็น หัวหน้าโครงการ / ผู้รับผิดชอบโครงการ 
................................................................................ ................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
         
       (ลงชื่อ)...................................................... 
                (.................................................................) 
     ผู้ร้ายงาน วันที่..........เดือน.....................................พ.ศ..................... 
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13. ความเห็นของหัวหน้างาน /หัวหน้าสาระ 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................    
       
      (ลงชื่อ)........................................................... 
        (................................................................) 
 
 
       วันที่..........เดือน.....................................พ.ศ..................... 
14.ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
............................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ......................................           

(ลงชื่อ) 

(นายปัญญา  โสดถานา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม           

   วันที่.........เดือน..................................พ.ศ................ 

 

หมายเหตุ : ขอความกรุณาจากผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการทุกท่าน  กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน  
ถูกต้อง  ชัดเจน  และบันทึกข้อมูลส่ง  เพ่ือจัดส่งทั้งในรูปแบบเอกสารและไฟล์ส่งที่งานแผนงานต่อไป   
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หลักฐานประกอบการรางานผลและการประเมินโครงการ 
 1.  แบบรายงานผลและการประเมินโครงการ (ตามแบบฟอร์มของงานแผนงาน) 
 2.  ภาพประกอบการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 3.  หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 
 4.  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 5.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน 
 6.  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
 7.  จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
 8.  รายงานการประชุม (ถ้ามี) 
 9.  กำหนดการ (ถ้ามี) 
 10.  เอกสาร  /  หลักฐานการเผยแพร่ความรู้ (ถ้ามี) 
 11.  เอกสารอื่นๆ 
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ภาคผนวก 
รายละเอียดโครงการ 

และกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


