
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

ค ำน ำ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น 
เครื่องมือในการบริหารงานของโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน โดยยึดตาม 
กรอบนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นการร่วมกันคิดร่วมกันท า สร้าง 
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และพัฒนางานในความรับผิดชอบเพ่ือสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเป็นส าคัญ 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ครั้งนี้โรงเรียนได้จัดท า งาน /โครงการ รองรับอย่าง 
ครบถ้วน สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามกรอบกลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 ขอขอบคุณ คุณครูทุกท่านที่รับผิดชอบ งาน / โครงการ ได้ร่วมกันจัดท าและรวบรวมจนเป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ที่สมบูรณ์ของโรงเรียนอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ทางโรงเรียน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านมีความยินดีที่ จะตั้งใจปฏิบัติงานให้ตรงตามโครงการและแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2564 ต่อไป 

 

       โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติกจัดท า     

                                   แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
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                                        โครงการประจ าปีการศึกษา 2564  
ค าสั่งโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
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โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  1 
 

                      ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
  ข้อมูลโรงเรียน 
 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ที่ตั้ง 65 หมู่ 6 ต าบลเขาวง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี  
  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 โทรศัพท ์: 077-397115   
  e-mail : bantakhun_witt@hotmail.com  
  website : www.btv.ac.th   
  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
  แผนชั้นเรียนเต็มรูป 7-6-5 / 5-4-4 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ 
  เนื้อท่ี  40 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ อ าเภอบ้านตาขุน  

 
ประวัติโรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
 

โรงเรียนบ้ านตาขุนวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สั งกัดกรมสามัญศึกษา สั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่  เลขที่ 65 หมู่ที่ 6 ต าบลเขาวง  อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
หัวหน้ากิ่งอ าเภอบ้านตาขุน  ได้เสนอขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา   ตั้งแต่ปีการศึกษา  2518      
เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2519  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ม.ศ. 1 ) 
เปิดครั้งแรกไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง พระครูปราการสมานคุณ เจ้าอาวาสวัดตาขุน ได้กรุณาให้
ใช้หอฉนัเป็นที่เรียนชั่วคราว โดยมีนายมานิตย์  แก้วมหิตย์ ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรก    

 ต่อมากิ่งอ าเภอได้ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดิน โดยมีนายสมนึก  ทองพัฒน์  
ก านันต าบลเขาวง เป็นประธานกรรมการจัดหา ได้ที่ดินจากการบริจาคของนายจรูญ  นนทบูรณ์ และ
นางใกล้ นนทบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต าบลเขาวง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ 40ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา  
ติดกับถนนสายสุราษฎร์ธานี – ตะกั่วป่า ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 55  และ  56  ให้ใช้เป็นสถานที่
ก่อสร้างโรงเรียนปัจจุบัน  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลขึ้ นใช้
ชื่อว่า  “ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา “ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 17 มีนาคม  
พ.ศ. 2519   ให้ด าเนินการสอนแบบสหศึกษา โดยให้เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ม.ศ. 1 ) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2503 จ านวน 2 
ห้องเรียน ซึ่งกิ่งอ าเภอบ้านตาขุน   จัดหาที่เรียนชั่วคราว  และอุปกรณ์การศึกษาที่จ าเป็น   เพ่ือใช้
เตรียมการเปิดเรียน   
 วันที่ 1  มิถุนายน 2519  นายลาภ ลาภชูรัตน์ ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอ าเภอบ้านตาขุน
เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  ณ  บริเวณวัดตาขุน ต่อมาเม่ือกรมสามัญศึกษา
ได้จัดงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก บ้านพักครู 
ห้องน้ า ห้องส้วม อาคารเรียนชั่วคราวก็ให้ด าเนินการก่อสร้างในที่ดินท่ีได้รับบริจาค ณ บ้านบางสาว 
หมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 6 ต าบลเขาวง
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โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๒ 

 

 
 ปีการศึกษา 2522  ได้ย้ายมาท าการสอนที่ตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ โรงเรียนได้รับการพัฒนา
เป็นล าดับจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 ปีการศึกษา 2527 ได้เปิดเรียนสาขาเขื่อนเชี่ยวหลานขึ้น  ภายใต้ความอนุเคราะห์ของ
โครงการก่อสร้างเขื่อนรัชชะประภา ต่อมาได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับ
ต าบล ชื่อโรงเรียนรัชชะประภาวิทยาคม 
 ปีการศึกษา 2528  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้รับการพิจารณาให้เข้าโครงการโรงเรียน
มัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท ( มพช. 2 รุ่นที่ 4 ) โดยส านักงานโครงการพิเศษกรมสามัญศึกษาเป็น
ผู้สนับสนุน 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รร.บา้นตาขนุวทิยากม.56 

ไป อ.เมือง ไป อ.พนม 

ไป เข่ือนรัชชประภา 

วดัตาขนุ 

 แผนที่โรงเรียน 
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โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๓ 

 

แผนผังโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
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โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๔ 

 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
  
  คติธรรมโรงเรียน 
      
 
 
  คติพจน์ในโรงเรียน 
      
 
 
  ค ำขวัญประจ ำโรงเรียน 
 
 
 
  สีประจ ำโรงเรียน 
 
 
 
  อักษรย่อ 
  
   
 
  ตรำประจ ำโรงเรียน 
       
 
 
 
  ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน 
 
 
 ปัจจุบัน นายบุญเลิศ  ทองชล เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ( MOE Awards ผู้บริหาร ส.บ.ม.ท. 
ดีเด่น)  มีนางกัญจนา สมชาติ  และนายปริวรรต  ธงธวัช เป็นรองผู้อ านวยการ  ครูจ านวน 63  คน  
ลูกจ้างประจ า 2  คน  แม่บ้าน 2 คน พนักงานขับรถ 1 คน  เจ้าหน้าที่ รปภ. 1  คน  นกัเรียน
จ านวน  1140  คน   
 แผนชั้นเรียน   7-6-5 / 5-4-4 

 ทนโฺต  เสฏฺโฐ  มนุสฺเสส ุ

 

บุคคลผู้ฝึกตนเองดีแล้ว คือมนุษย์ผู้ประเสริฐ 

 เป็นคนดี   มีควำมรู้   อยู่อย่ำงพอเพียง   เคียงคู่ชุมชน 

    ขำว – แดง 

        ต.ว. 

 ต้นอินทนิล 
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โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       1 

 

            โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านตาขุนวทิยา 

  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 กลุ่มบริหารงานวชิาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งบประมาณ 

 
- งานพฒันาหลกัสูตร 
- งานส่งเสริมการเรียนการสอน 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- งานนิเทศการเรียนการสอน 

- งานวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
-งานพฒันาส่ือ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

-งานหอ้งสมุด 

-งานทะเบียนและระเบียบทางการเรียน 

-งานรับนกัเรียน 

-งานดูแลและสนบัสนุนนกัเรียนเรียนร่วม 

- งาน GPA และ PR 

- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

-งานสารสนเทศ งานสารบรรณ งานพสัดุ 
วชิาการ 
- งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
- งานขบัเคล่ือนตามนโยบาย 

1. งานธุรการ 
-งานสารบรรณโรงเรียน 

- งานสถิติและรายงาน 

-งานประสานงานส่วนราชการและองคก์ร 
-งานสารสนเทศกลุ่ม 

-งานเลขานุการผูอ้  านวยการ 
2. งานบุคคล 
- งานวางแผนอตัราก าลงัและบรรจุแต่งตั้ง 
-งานการยา้ยขา้ราชการครู 
-งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

- งานทะเบียนประวติัและสถิติขา้ราชการครู 
-งานจา้งครูและบุคลากร 
3. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

-งานพฒันาครูและบุคลากร 
-งานประเมินเล่ือนวิทยฐานะ 
-งานประเมินผลการปฏิบติังาน 

-งานสวสัดิการครู 
-งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

- งานเทดทูนสถาบนั 

 

 

1. งานกจิการนักเรียน 
 - งานปกครองนกัเรียน 

 - งานหวัหนา้ระดบัชั้น 

-งานเวรยามและความ
ปลอดภยั 
- งานควบคุมความประพฤติ 

-งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
-งานป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 
-งานหอ้งเรียนสีขาว 
งานส่งเสริมสุขภาพนกัเรียน 

- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

2.  งานบริหารทัว่ไป 
-  งานพฒันาระบบเครือข่าย
ขอ้มูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
-งานเสริมสร้างความสมัพนัธ์
กบัชุมชน 

-งานระบบบริหารและพฒันา
องคก์ร 
-งานประสานและพฒันา 
เครือข่ายการศึกษา 
-งานสวสัดิการร้านคา้ 
- งานสารสนเทศกลุ่ม/ธุรการ
และพสัดุ 
-งานนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลกลุ่ม 
 

-งานนโยบายและแผนงาน 
-  งานการเงินและบญัชี 

- งานบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
- งานระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 
- งานควบคุมภายใน 

-งานยานพาหนะ 
 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
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ขนำดพื้นที่ของโรงเรียน 
 โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด   40 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา   
 
กำรคมนำคม 
 การคมนาคมสะดวกเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณท่ีมีถนนสุราษฎร์- ตะกั่วป่า ตัดผ่าน
ด้านหน้าของโรงเรียนมุ่งสู่จังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ต และสามารถเดินทางไปสถานีต ารวจ หรือ
โรงพยาบาลของอ าเภอบ้านตาขุนได้สะดวก สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
 
ที่ตั้งของโรงเรียน 
       โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ต้ังอยู่เลขท่ี 65 หมู่ 6 ต าบลเขาวง อ าเภอบ้านตาขุน  จังหวดัสุราษฎร์ธานี  
รหัสไปรษณีย์ 84230  ด้านหน้าอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลต าบลบ้านตาขุน ห่างจากตลาด
บ้านตาขุนประมาณ 1 กิโลเมตร ส่วนด้านหลังของโรงเรียนอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาวง บริเวณโดยรอบโรงเรียนจะเป็นแหล่งชุมชน มีบ้านเรือนตั้งอยู่โดยรอบ สามารถ
เดินทางไปตลาด ร้านค้า สถานีต ารวจ โรงพยาบาล โรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 
 
อำคำรสถำนที่ 
 จ านวนอาคารเรียน ห้องเรียน 
  โรงเรียนมีอาคารเรียนดังนี้ 

1. อาคารเรียนแบบ 318ล/55-ข  จ านวน 18 ห้องเรียน  1 หลัง 
2. อาคารเรียนแบบ CS 208 A   จ านวน 8 ห้องเรียน 1 หลัง 
3. อาคารเรียนแบบ 318ล/30 พิเศษ จ านวน 18 ห้องเรียน  1 หลัง 

 จ านวนอาคารประกอบ 
  โรงเรียนมีอาคารประกอบดังนี้ 

1. อาคารฝึกงาน Gen H+I   1  หลัง 
2. อาคารฝึกงานเกษตร A   1  หลัง 
3. หอประชุม –โรงอาหาร 100/27 ( หอประชุม – โรงพลศึกษา   1  หลัง 

  อาคารโรงฝึกงานเป็นอาคารที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชา งานช่างต่าง ๆ เช่น คหกรรม 
ช่าง เกษตร ห้องเรียนดนตรี  
 
ห้องปฏิบัตกิำรทำงกำรเรียนรู้ 
 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามีห้องปฏิบัติการทางการเรียนรู้ ดังนี้  
  1. ห้องสมุดขนาดกลาง  ขนาด 2 ห้องเรียน 
  2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ห้อง  
  3. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 ห้อง 
  4. ห้องโสตทัศนศึกษา จ านวน 1 ห้อง 
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 5. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง 
 6. ห้องปฏิบัติการภาษาไทย   จ านวน 1  ห้อง 
 7. ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา  จ านวน 1 ห้อง 
 8. ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ  จ านวน 1 ห้อง 
 9. ห้องปฏิบัติการศิลปะ-ดนตรี  จ านวน 1 ห้อง  
  
ขนำดของโรงเรียน  
 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนในปีการศึกษา 2564 
จ านวน 1,140 คน 
 
สนำมกีฬำ  
 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามีสนามกีฬา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนวิชาพลศึกษาและออกก าลังกาย 
ตลอดจนได้ชุมชนได้มาใช้บริการออกก าลังกายช่วงตอนเย็นดังนี้ 
  1. สนามวอลฟุตบอล จ านวน 1 สนาม  
  2. สนามบาสเกตบอล จ านวน 1 สนาม 
  3. สนามเปตอง   จ านวน 1 สนาม 
 
สภำพควำมพร้อมของบุคลำกร  
 สภาพความพร้อมของบุคลากรในภาพรวม บุคลากรของโรงเรียนมีความพร้อมในด้านความรู้ 
ความสามารถในวิชาที่สอน แต่จ านวนบุคลากรในหมวดวิชาบางหมวดวิชายังขาดแคลน ดังแสดง 
ในตาราง 
 
ตำรำงท่ี 1 แสดงจ านวนข้าราชการครูโรงเรียนบ้าตาขุนวิทยา ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตาม
ต าแหน่ง (ข้อมูล ณ  20 พฤษภาคม 2564)  
 

ต าแหน่ง 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1  1 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 1 2 
คร ู 9 30 39 
ครูผู้ช่วย 3 9 12 

รวม 14 40 54 
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ตำรำงท่ี 2  แสดงจ านวนข้าราชการครูจ าแนกตามระดับวุฒิสูงสุด และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา/ 
               งานที่ปฏิบัติหน้าที่  

สถำนภำพ 

เพศ วุฒิกำรศึกษำ / ปริญญำ 

ชำย หญิง รวม 
ต่ ำกว่ำ              

ปริญญำตรี ตรี โท 
รวม 

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 
1. ฝ่ำยบริหำร 2 1 3 - - - - 2 1 3 
2. ฝ่ำยปฏิบัติกำรสอน           
   2.1 คณิตศาสตร์  7 7 - - - 6 - 1 7 
   2.2 ภาษาต่างประเทศ  8 8 - -  6 - 2 8 
   2.3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 9 11 - - 2 6 - 3 11 
   2.4 สังคมศึกษา 4 4 8 - - 4 1 - 3 8 
   2.5 ภาษาไทย  7 7 - - - 6 - 1 7 
   2.6 การงานพ้ืนฐานอาชีพ 2 1 3 - - 2 1  - 3 
   2.7 ศิลป ดนตร ี 1 2 3 - - 1 2 - - 3 
  2.8 สุขศึกษาและพลานามัย 2 - 2 - - 2 - - - 2 
 2.9 แนะแนว 1 - 1 - - 1 - - - 1 
2.10 บรรณารักษ์ - 1 1 - - - 1 - - 1 

รวม 14 40 54 - - 12 29 2 11 54 
 

ตำรำงท่ี 3  แสดงจ านวนพนักงานราชการ ครูจ้างสอน และบุคลากรโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  
               ปีการศึกษา 2564  

สถำนภำพ 

เพศ วุฒิกำรศึกษำ / ปริญญำ 

รวม ชำย หญิง รวม 
ต่ ำกว่ำ ตรี โท เอก 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
พนักงานราชการ 1 1 2 - - 1 1 - - - - 2 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- 2 2 - - - 1 - 1 - - 2 

ภาษาต่างประเทศ 1 2 3 - - 1 2 - - - - 3 
สังคมศึกษา 
(ครูผู้ทรงคุณค่า) 

1 - 1 - - 1 - - - - - 1 

การงานอาชีพ 1 - 1 - - 1 - - - - - 1 
สุขศึกษาและพลานามัย 1 - 1 - - - - 1 - - - 1 

รวม 5 5 10 - 1 4 4 1 1 - - 10 
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ตำรำงท่ี 4  แสดงจ านวนลูกจ้างประจ า นักการภารโรง พนักงานขับรถ และแม่บ้าน 
                โรงเรียนบ้าตาขุนวิทยา ปีการศึกษา 2564 

 

ต ำแหน่ง 

เพศ วุฒิการศึกษา / ปริญญา 

รวม ชำย หญิง รวม 
ต่ ำกว่ำ ตรี โท เอก 

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1 - - - 1 - - - - 1 
นักการภารโรง 2 - 2 2 - - - - - - - 2 
พนักงานรักษา
ความปลอดภัย 

1 - 1 1 - - - - - - - 1 

แม่บ้าน - 2 2 - 2 - - - - - - 2 
พนักงานขับรถ 1 - 1 1 - - - - - -  1 

รวม 4 3 7 4 2 - - - - - - 7 
 
สภำพผู้เรียนในเชิงปริมำณและคุณภำพ  

สภาพของผู้เรียนในเชิงปริมาณและคุณภาพแสดงดังตารางข้างล่างนี้ 
ตำรำงท่ี 5  แสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ ่มีนักเรียน 

    ทั้งสิ้น 1,140 คน ( ข้อมูล ณ. วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ) 
 

แผนชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
ปี2564 ห้อง 7 6 5 5 4 4 31 
 คน 287 220 181 182 140 130 1,140 

 
จ านวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2564 

ชั้นเรียน จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียนชาย จ านวนนักเรียนหญิง 
ราม 

 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 134 153 287 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 115 105 220 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 86 95 181 

รวม ม. ต้น 18 335 353 688    
มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 69 113 182 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 43 97 140 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 43 87 130 
รวม ม. ปลำย 13 155 297 452  
รวมทั้งหมด 31 490 650 1,140 
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ตารางที่ 5 แสดงคุณภาพผู้เรียน ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O- NET )  ปีการศึกษา 2563        
               ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 

รายวิชา 
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O- NET )    X ,  % 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ระดับประเทศ ระดับสพม. ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับสพม. ระดับโรงเรียน 

ภาษาไทย 54.29 57.14 59.79 44.36 45.26 39.05 
คณิตศาสตร์ 25.46 27.64 28.00 26.04 25.69 19.08 
วิทยาศาสตร์ 29.89 31.03 30.50 32.68 32.63 28.31 
ภาษาอังกฤษ 34.38 35.69 34.58 29.94 28.06 22.87 
สังคมศึกษา - - - 33.93 36.23 32.98 

 
 
 ข้อมูลงบประมำณ 
  
งบประมาณ (รับ – จ่าย ) 
 

รายรับ จ านวน ( บาท ) รายจ่าย จ านวน(บาท ) 
เงินงบประมาณ 5,160,440 งบด าเนินการ/เงินเดือน- ค่าจ้าง 1,950,000       
เงินนอกงบประมาณ 3,986,282.68 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 7,196,722.68 
เงินอ่ืน ๆ(ระบุ) 181,779.11 เงินอ่ืน ๆ(ระบุ) 181,779.11 
รวมรายรับ 9,328,501.79 รวมรายจ่าย 9,328,501.79 
 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ 20.90 ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ 77.15 ของรายรับ 
 งบอ่ืน ๆ       คิดเป็นร้อยละ  1.95 ของรายรับ 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  มุ่งสร้างคนดี  
ด ารงวิถีความเป็นไทย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพเป็นพลโลก ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี ด ำรงวิถีควำมเป็นไทย บนพื้นฐำนหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำเทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
 4. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ 
 5. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( OBECQA ) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เป้ำประสงค์(Goals) 
 1. นักเรียนจบกำรศึกษำภำคบังคับและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีศักยภำพเป็นพลโลก 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และมีผลกำรทดสอบ
ระดับชำติเพิ่มขึ้น 
 3. นักเรียนมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและมีศักยภำพเป็นพลโลก 
 4. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะในกำรประกอบอำชีพ  และสำมำรถศึกษำต่อตำมควำม
สนใจและควำมถนัด 
 5. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร ปลอดยำเสพติด ด ำรงวิถี
ควำมเป็นไทย บนพื้นฐำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. มีหลักสูตรสถำนศึกษำเทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล และตรงตำมควำม
ต้องกำรของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 7.ครูจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยตอบสนองผู้เรียน สร้ำงสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะ 
ในกำรใช้เทคโนโลยี 
 8. มีระบบบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ( OBECQA )  อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 
 
 



๑๒๑๒      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๑๒ 

 

กลยุทธ์(Strategies) 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพเป็นพลโลกทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน 
ศตวรรษที่ 1 

กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี ปลอดยำเสพติด ด ำรงวิถีควำมเป็นไทย  
บนพื้นฐำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
    กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรให้มีสมรรถนะอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เกิดประสิทธิผลตำมแนวทำงโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
         กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
    กลยุทธ์ที่ 5   พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพและส่งเสริมกำรบริหำรแบบ 
มีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
 
ค่ำนิยมขององค์กร 
  “ อำรมณ์ดี มีน้ ำใจ นิสัยดี มีควำมรู้ ดูเป็นแบบอย่ำงได้  ” 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
    “ กล้ำแสดงออก ” 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
    “ เคียงคู่ชุมชน ” 
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มำตรฐำนกำรศึกษำโรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยใน 
แนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 

 เรื่อง  กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับ 
         กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  

ฉบับลงวันที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ(ร้อยละ) เชิงคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  ดีเลิศ 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

1.) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดค านวณ  

2.) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

3.) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4.) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  
5.) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
6.) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 83 
ร้อยละ 92 

 
ร้อยละ 75 
  2 ข้ึนไป) 

ร้อยละ 90 

ดีเลิศ 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 
 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1.) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
2.) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3.) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย  
4.) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 
ร้อยละ 92 

 
ร้อยละ 93 
ร้อยละ 93 

 
ร้อยละ 93 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
      2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
      2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
      2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
      2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 

ร้อยละ90 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 
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มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมำณ(ร้อยละ) เชิงคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 

 ดีเลิศ 

      3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  
      3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
      3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
      3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

ร้อยละ 88 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 95 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 
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ส่วนที่ 3 
รำยละเอียดของแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม 

 
แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 
1. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( ค่าใช้จ่ายรายหัว ) 
 1.1 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
  - กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
   งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ( 3,500688) จ านวน 2,408,000  บาท 
 1.2 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
  - กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
   งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ( 3,800452) จ านวน 1,717,600  บาท 
   รวมเป็นจ ำนวนเงิน   4,125,600 บำท 
 1.3 เงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ( 2564 ) 
  1.3.1  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    -  มัธยมศึกษาตอนต้น ( 880688 )  จ านวน 605,440  บาท 
   -  มัธยมศึกษาตอนปลาย ( 950   452 ) จ านวน 429,400 บาท 
    รวมเป็นจ ำนวนเงิน   1,034,840   บำท 
  1.3.2  ค่าหนังสือเรียน            จ านวน  255,818 บาท 
  1.3.3  เงินค่าอุปกรณ์การเรียน             จ านวน  10,580 บาท 
  1.3.4  เงินค่าเครื่องแบบ           จ านวน  8,550 บาท 
  1.3.5  เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน                             จ านวน 246,000  บาท 
  1.4 เงินนอกงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจาก 
  1) เงินนอกงบประมาณ 
   1.1) งบประมาณคงเหลือปี 2563 จ านวน      2,023,882.68    บาท 
          - เงินอุดหนุนรายหัว  จ านวน          668,921.90  บาท
          - เงินรายได้สถานศึกษา       จ านวน         281,259.76    บาท
          - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน        1,073,701.02   บาท  
   1.2) เงินบ ารุงการศึกษา ( 2000800)  จ านวน  1,600,000    บาท 
   1.3) เงินรายได้จากโรงอาหาร จ านวน            180,000       บาท 
   1.4) เงินประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน จ านวน       182,400 บาท 
                                      ( นักเรียน 1140คน  คนละ 160 บาท) 
        รวม (1.1, 1.2, 1.3,1.4 )เป็นจ ำนวน   3,986,282.68    บำท   
   1.5)  เหลือเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี 
           1) ค่าหนังสือเรียน  จ านวน   255,818 บาท 

ไม่น าไปคิดในครงการ  
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    2) เงินค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน    10,580 บาท 
    3) เงินค่าเครื่องแบบ  จ านวน   8,550 บาท 
    4) เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน จ านวน   -  บาท 
   1.6)  ส่งเสริมอาชีพอิสระ   จ านวน     58,984       บาท 
   1.7)  เงินประกันสัญญา   จ านวน     101,027.60  บาท 
   1.8)  เงินบ ารุงลูกเสือ – เนตรนารี จ านวน    21,766.51  บาท 
   
 สรุป   

1. งบอุดหนุน เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี 2564  
เป็นเงิน 4,125,600 บาท 

2.  เงินนอกงบประมาณ  เป็นเงิน 3,986,282.68    บาท      
3. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปี 2564 เป็นเงิน   1,034,840   บาท        
4. เงินส่งเสริมอาชีพอิสระ, เงินประกันสัญญา, เงินบ ารุงลูกเสือ-เนตรนารี 

เป็นเงิน 181,779.11  บาท 
 

    รวมเงินทั้งสิ้น( ข้อ 1 - 3)   9,146,722.68  บำท 
 
2.  กำรจัดสรรงบประมำณภำยในหน่วยงำน   จ ำนวน 9,146,722.68  บำท  

2.1  กลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นจ านวน 4,388,127.68* บาท  คิดเป็นร้อยละ 47.97 
2.2  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  เป็นจ านวน   1,145,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 12.52 
2.3  กลุ่มบริหารงานบุคคล        เป็นจ านวน     342,000*   บาท คิดเป็นร้อยละ 3.75 
2.4  กลุ่มบริหารงานทั่วไป         เป็นจ านวน      910,335   บาท คิดเป็นร้อยละ 9.95 
2.5  ส ารองจ่าย           เป็นจ านว     500,000      บาท คิดเป็นร้อยละ 5.46 
2.6  ค่าจ้างบุคลากร          เป็นจ านวน   1,861,260   บาท คิดเป็นร้อยละ 20.35 

 
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงินจ านวน 2,108,541.02 บาท   
 เงินส่งเสริมอาชีพอิสระ, เงินประกันสัญญา, เงินบ ารุงลูกเสือ-เนตรนารี 

      เป็นเงิน  181,779.11  บาท 

             รวมงบประมำณปีกำรศึกษำ ๒๕๖4     เป็นจ ำนวนเงิน  9,328,501.79  บำท 
 
 
 
 
 

181,779.11 
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ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณ กลุ่มงำน / งำน/กลุ่มสำระ ตำมประเภทเงินและประเภทค่ำใช้จ่ำยปีกำรศึกษำ 2564 

ที ่ งำน/โครงกำร รำยกำร 
งบที่ขอใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รำยได้สถำนฯ 

1 โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมจุดเน้น        
 

  

  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 

  100000 
 

น.ส. ปริฉัตร์ จันทร์หอม 

  -กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ   
 

  80,000 
 

น.ส. ปริฉัตร์ / น.ส.อโณทัย 

  - ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา -จัดท าหลักสูตร 5,000   
 

นายนพดล ศรีสุข 

  - ติวเข้มเติมเต็มความรูสู้่โอเน็ต ค่ารถ , วิทยากร 30,000   
 

นางนริศา บุระชัด 

  พัฒนาระบบงานวัผล   5,000   
 

นางนริศา บุระชัด 

  หนึ่งครูหนึ่งนวัถตกรรม   20,000     น.ส. ปริฉัตร์ จันทร์หอม 

       

2 โครงกำรนิเทศเพ่ือกำรศึกษำ 
 

    
 

  

    นิเทศภายใน 5,000   
 

รองผอ.กัญจนา สมชาต ิ

    นิเทศกลุ่มบริหารงาน     
 

และหัวหน้าลุ่มสาระ 

  นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู ้     

3 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนวิชำกำร           

  - พัฒนาระบบงาน GPA และ PR พัฒนาระบบงาน GPAและ PR 100,000   
 

นางสุภาภรณ์ ศรีสวสัดิ ์

    พัฒนาระบบสารสนเทศวิชาการ 2,000   
 

น.ส. นภิสา  เส็นตริะ 

         
 

  



๑๘๑๘      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๑๘ 

 

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณ กลุ่มงำน / งำน/กลุ่มสำระ ตำมประเภทเงินและประเภทค่ำใช้จ่ำยปีกำรศึกษำ 2564 

ที ่ งำน/โครงกำร รำยกำร 
งบที่ขอใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รำยได้สถำนฯ 

4 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้แหล่งเรียนรู้ในและ           

  นอกสถำนที่ 
 

    
 

  

  - ห้องสมุดมีชีวิต นิทรรศการหนังสือใหม ่   30,000 
 

นางเรณู ผดุงฤกษ์  

    นิทรรศการห้องสมุด 5,000   
 

น.ส.นันทญา  บรรณราช 

    ตะกร้าหนังสือ,งานซ่อมหนังสือ 4000   

 
  

    -หนังสือเล่มเล็ก 5,000       

    – มุมสืบค้นข้อมลู ICT 20,000   
 

  

    โต๊ะขาพับ+เบาะรองนั่ง 10,000   
 

  

  -กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมรักการอ่าน   15,000   นางเรณู และครูที่ปรึกษา 

  --ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ ม.ปลาย   160,000 
 

ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน  
ม.ปลาย 

5 โครงกำรพัฒนำทักษะชีวิต           

  -   การรับนักเรยีน ท าป้าย อุปกรณ์ อาหาร 20,000   
 

นายสมศักดิ์ บัวหนุน 

  - กิจกรรมพัฒนาศูนยฝ์ึก น.ศ.ท. พัฒนาศูนย์ฝึก น.ศ.ท.   20,000   น.ส. สาวติรี, น.ส. คณติา 

  - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี ลูกเสือ-เนตรนาร ี   374,960 
 

นายธีรเทพ ,นายประเสริฐ,   

    บูรณาการแหล่งเรียนรู ้     
 

นายสุนทร , นายสัญญา 



๑๙๑๙      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๑๙ 

 

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณ กลุ่มงำน / งำน/กลุ่มสำระ ตำมประเภทเงินและประเภทค่ำใช้จ่ำยปีกำรศึกษำ 2564 

ที ่ งำน/โครงกำร รำยกำร 
งบที่ขอใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รำยได้สถำนฯ 

  กิจกรรมเสริมสร้างงานแนะแนว แนะแนวให้ค าปรึกษา     
 

  

    แนะแนวอาชีพ 3,000   
 

นายประเสริฐ  จันทร์ทัน 

    จัดหาทุนการศึกษา 5,000   
 

และคณะ 

    พัฒนาระบบงานแนะแนว 20,000   
 

  

    ทักษะชีวิต   2,000 
 

  

    งานประกันอุบัติเหตุกลุม่นักเรยีน     182,400 นางจุฬาลักษณ์ หนูหวาน 

    (1140คน คนละ160 บาท  )     
 

  

    กิจกรรมแนะแนวสญัจร   15,000 
 

นายประเสริฐ และคณะ 

    กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ   30,000 
 

นางธิดารัตน์  แซ่เลี้ยว 

    กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร   20,000 
 

น.ส. ปริฉัตร์  จันทร์หอม 

  -กิจกรรมวันส าคัญ จัดป้ายไวนิลตา่ง ๆ 10,000 10,000   นางสุดา  เอ้งฉ้วน 

  -กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้   10,000 
 

นายปุณณมา  ทองดีเพ็ง 

  กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม 8,000   
 

นางเรณู  ,น.ส.นันทญา 

  กิจกรรมจติอาสา กิจกรรมทักษะอาชีพ   8,000  
 

 นางสุดา  เอ้งฉ้วน 

         

       



๒๐๒๐      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๒๐ 

 

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณ กลุ่มงำน / งำน/กลุ่มสำระ ตำมประเภทเงินและประเภทค่ำใช้จ่ำยปีกำรศึกษำ 2564 

ที ่ งำน/โครงกำร รำยกำร 
งบที่ขอใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รำยได้สถำนฯ 

6 โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ตำมกลุ่มสำระ 
 

    
 

  

  วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ คู่มือ 30,000   
 

นางนริศา บุระชัด 

  
 

ปรับพื้นฐาน ม. 1 และ ม. 4   
   และบุคลากรกลุ่มสาระวิทย ์

  
 

กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิ 5,000   
 

นางพรพณา ฤทธิ์ชู และ 

    กิจกรรมบรูณาการตามหลักปรัชญา 10,000   
 

  

  
 

ของเศรษฐกิจพอเพียง  
  

 
  

  
 

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.  
80,000 

 
  

    -จัดท าป้ายและมุมเรียนรู้วิทย ์ 5,000   
 

  

    สัปดาห์วิทยาศาสตร์และน าเสนอโครงงาน 15,000   
 

  

    พัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู ้ 30,000   
 

  

    กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนห้องเรยีนพิเศษ 20,000       

    กิจกรรม STEM EDUCATION 20,000       

    ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 15,000   
 

  

    จ้างวิทยากรอบรมให้ความรู้เสรมิทักษะ 10,000   
 

  

    จัดซื้ออุปกรณ์คอมฯ และอื่น ๆ 20,000   
 

  

       



๒๑๒๑      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๒๑ 

 

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณ กลุ่มงำน / งำน/กลุ่มสำระ ตำมประเภทเงินและประเภทค่ำใช้จ่ำยปีกำรศึกษำ 2564 

ที ่ งำน/โครงกำร รำยกำร 
งบที่ขอใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รำยได้สถำนฯ 

    จัดซื้อ ซ่อมแซม อุปกรณ์ ICT      
 

  

       วิทยาศาสตร ์ 20,000       

      เทคโนโลย ี 30,000   
 

  

    หมึกปริ้นเตอร ์     
 

  

    จ้างวิทยากรอบรมให้ความรู้เสรมิทักษะ   
     

    การพัฒนาและส่งเสริมการเรยีนการสอน  200000** 
     

    coding( 4 แสนใช้งบสพฐ.)         

       

  คณิตศำสตร์ ปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร ์     
 

น.ส.อาทิตยา เกตุแก้ว และ 

  โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิตามกลุ่มสาระ  แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร ์ 7000   
 

บุคลากรกลุ่มสาระคณติ 

  คณิตศาสตร ์  ส่งเสรมิความเป็นเลศิทางคณิตศาสตร ์ 8000   
 

  

    ค่ายคณติศาสตร์ walk rally บูรณาการสะเต็มศึกษา 20,000   
 

  

    จัดซื้อวัสดสุื่อการเรียนการสอนและวัสดุครุภณัฑ์ 30,000   
 

  

    

จัดแสดงศักยภาพทางคณติวันตลาดนัดวิชาการ 
 
     

 
  



๒๒๒๒      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๒๒ 

 

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณ กลุ่มงำน / งำน/กลุ่มสำระ ตำมประเภทเงินและประเภทค่ำใช้จ่ำยปีกำรศึกษำ 2564 

ที ่ งำน/โครงกำร รำยกำร 
งบที่ขอใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รำยได้สถำนฯ 

  ห้องเรียนพิเศษคณิตและวิทย์ (M-Sci) พัฒนาห้องเรียนพิเศษ  (M-Sci)     200000   

    ส่งเสริมการแข่งขันทักษะห้องเรยีนพิเศษ (M-Sci) 20,000   
 

  

     ค่ายอัจฉริยะภาพทางคณติ วิทยและเทคโนโลยี  30,000   
 

  

    จัดหาสื่อ/อุปกรณ์ ห้องเรียนพิเศษ (M-Sci) 50000**   
 

  

    
 วิทยากรพิเศษจากมหาวิทยาลัยสงขลา 
     

 
  

  ภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู ่
 

15,000   น.ส.กิ่งดาว  ช่วยชนะ 

    เสียงตามสาย, นักพูดน้อย,คลินิกภาษา   5,000 
 

และบุคลากรกลุ่มสาระ 

  
 

ค่ายรักการอา่นสานสู่ฝัน 

 
5000 

 
ภาษาไทย 

    ส่งเสริมฝึกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน   5000     

  
 

ภาษาไทย ภาษาถ่ิน 5,000   
 

  

    จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ 25,000       

       

  ภำษำต่ำงประเทศ กิจกรรมปรับพื้นฐานวิชา       นางสุภาพร และบุคลากร 

    กิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ 5,000   
 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 



๒๓๒๓      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๒๓ 

 

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณ กลุ่มงำน / งำน/กลุ่มสำระ ตำมประเภทเงินและประเภทค่ำใช้จ่ำยปีกำรศึกษำ 2564 

ที ่ งำน/โครงกำร รำยกำร 
งบที่ขอใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รำยได้สถำนฯ 

    ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา 5,000   
 

  

    กิจกรรม ASEAN DAY 5,000   
 

  

    กิจกรรม Living Languages Exhibition    10,000 
 

  

    (English & Chinese Corner)OPEN HOUSE     
 

  

    กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 25,000   
 

  

    EC (English & Chinese) ZONE 5,000   
 

  

    กิจกรรมคา่ยEnglish & Chineses   10,000 
 

น.ส.นุชนาฎ พรหมทอง 

    จัดซื้อวัสดสุื่อcละวสัดุครุภณัฑ ์ 30,000 
 

    

  โครงการห้องเรียนพิเศษ CEL  
 

200000** 
 

    

  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรในการใช้ 
 

  
 

    

  ภาษาอังกฤษในห้องเรียน           

  สังคมศึกษำ การจัดซื้อสื่อ วัสดุและอุปกรณ ์ 25,000   
 

น.ส.อมรรัตน์ และ 

  
 ส่งเสรมิและพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู้กลุม่สาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม การส่งเสริมทักษะทางวิชาการ  

5,000   

 
บุคลากรกลุ่มสาระ 

    กิจกรรมวันส าคัญ 5,000   
 

สังคมศึกษา ฯ 

       



๒๔๒๔      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๒๔ 

 

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณ กลุ่มงำน / งำน/กลุ่มสำระ ตำมประเภทเงินและประเภทค่ำใช้จ่ำยปีกำรศึกษำ 2564 

ที ่ งำน/โครงกำร รำยกำร 
งบที่ขอใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รำยได้สถำนฯ 

    การสอบธรรมสนามหลวงประจ า -   
 

น.ส.อมรรัตน์ และ 

  
 กิจกรรมการจัดการเรยีนการสอนและสอบธรรม
สนามหลวงประจ าปีการศึกษา 

 สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินกจิกรรม/
ค่าตอบแทน/ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

15,000   

 
บุคลากรกลุ่มสาระสังคม ฯ 

  ศิลปะ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระศลิปศึกษา 15,000     

นายวีรยุทธ ์ อนุกูล 
น.ส.อรณ์สริิ  หนูม ี
น.ส.กฤติมา แสงทองล้วน 

    -กิจกรรมทัศนศลิป ์ 25,000     

    - กิจกรรมดนตรสีากล 40,000   
 

  -กิจกรรมดนตรไีทย 20,000   

  
-กิจกรรมนาฏศิลป ์
 

20,000  
 

  สุขศึกษำและพลศกึษำ กีฬาภายใน กีฬาอ าเภอ จังหวัด   80000 
 

นายโยธิน,  นายนราธิป 

    ว่ายน้ าเพื่อชีวิต   200,000 
 

นายเกรียงศักดิ์  นิลนิยม 

    ส่งเสริมกีฬามวย   20,000 
 

นายโยธิน นวลมสุิก 

    ส่งเสริมกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล   50,000 
 

นายนราธิป , นายนพดล 

    พัฒนา จัดซื้อ ซ่อมแซม ห้องพละ 20,000     นายนราธิป นาเจริญ 

    จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา สือการเรียนการสอน 25,000     นายโยธิน นวลมสุิก  

    ส่งเสริมกรีฑา   40,000 
 

นายเกรียงศักดิ์  นิลนิยม 

    ปรับปรุงอาคารฝึกซ้อมมวย 20,000     นายโยธิน นวลมสุิก  



๒๕๒๕      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๒๕ 

 

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณ กลุ่มงำน / งำน/กลุ่มสำระ ตำมประเภทเงินและประเภทค่ำใช้จ่ำยปีกำรศึกษำ 2564 

ที ่ งำน/โครงกำร รำยกำร 
งบที่ขอใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รำยได้สถำนฯ 

  กำรงำนอำชีพฯ งานบ้าน 22,000     น.ส.ธีรนันท์ ปานเพชร 

    - งานประดิษฐ ์ 22,000     นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร 

    - งานช่าง 22,000     นายธีระพล เกิดเนตร 

  
 

งานเกษตร( ใช้งบอิสระ 58,984) 
 

  
 

นายธีรเทพ มุกดา 

    
โครงงานอาชีพ(ใช้งบอิสระ)     

  
นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร 
 

 7.  
โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยนื  

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้/ฐานการเรยีนรู้/แหล่ง
เรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 10,000 
  น.ส.อมรรัตน์ และ 

   พัฒนาห้องศาสตร์พระราชา 150,000    บุคลากรกลุ่มสาระสังคม ฯ 

    
การเตรียมการรับการนิเทศตดิตามการซ้อมรับการ
ประเมิน 

10,000   
   

    

การประเมินศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 

45,000   
    

8 โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 20,000     รองกัญจนา /น.ส.นภสิา 

9 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
 10,000     น.ส.ศันสนยี์ สว่างจันทร ์

 



๒๖๒๖      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๒๖ 

 

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณ กลุ่มงำน / งำน/กลุ่มสำระ ตำมประเภทเงินและประเภทค่ำใช้จ่ำยปีกำรศึกษำ 2564 

ที ่ งำน/โครงกำร รำยกำร 
งบที่ขอใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รำยได้สถำนฯ 

10 โครงกำรจ้ำงครูละบุคลำกร -   จ้างบุคลากร    1,861,260 นางจงกล รจนา และคณะ 

11 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร อบรมพัฒนาบุคลากร 130,000     นางจงกล  รจนา 

    จัดทัศนศึกษาดูงาน 50000**     
น.ส.ศันสนยี์ สว่างจันทร์  

    การพัฒนาการใช้ ICT 5,000     
และคณะ 

    รวบรวมผลงานเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ    7,000       

12 สร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่บุคลำกร การสร้างขวัญก าลังใจ 10,000     นางจงกล รจนา และคณะ 

13 พัฒนำงำนสำรสนเทศและงำนสำรบรรณ การบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศ 140,000     น.ส.ขวัญชนก สังข์เทพ 

    และงานสารบรรณ       นางสุดา  เอ้งฉ้วน 

14 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรงบประมำณ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,000    นายสัญญา  เจรญิ 

    พัฒนาระบบบริหารจดัการศึกษา 1,000    นางจงกล  รจนา 

  แผนปฏิบัติการประจ าป ี 7,000   น.ส.อาทิตยา เกตุแก้ว 

15 โครงการส่งเสริมประชาสมัพันธ์ จัดท าวารสาร แผ่นพับ 25,000   นายธีรเทพ มุกดา 

  สนับสนุนป้ายประกาศ     



๒๗๒๗      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๒๗ 

 

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณ กลุ่มงำน / งำน/กลุ่มสำระ ตำมประเภทเงินและประเภทค่ำใช้จ่ำยปีกำรศึกษำ 2564 

ที ่ งำน/โครงกำร รำยกำร 
งบที่ขอใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รำยได้สถำนฯ 

  พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์โรงเรยีน    นายวีรยุทธ์ อนุกูล 

16 โครงกำรพัฒนำตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำ พัฒนาระบบตรวจสอบภายใน 1000     นายพีรพงษ์ ฤทธิเพชร 

    สถานศึกษาและรายงานผล       น.ส. วราวรรณ พัฒน์จีน 

17 โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน           

  สถำนศึกษำของโรงเรียน ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ      นายสมศักดิ์  บัวหนุน 

    สถานศึกษา      นายพีรพงษ ์ ฤทธิเพชร 

     จัดท าาระบบข้อมลูสารสนเทศ 5,000    น.ส.อาทิตยา เกตุแก้ว 

    จัดท ารายงานคณุภาพการศึกษา (SAR)      น.ส.วราวรรณ พัฒน์จีน 

18 โครงกำรชมุชนสมัพันธ์ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 5,000    นางจงกล  , น.ส.อาทิตยา 

    ภาคี 4 ฝา่ย 3,000    น.ส.กิ่งดาว ช่วยชนะ 

    ชมรมศิษย์เก่า       นายสุนทร  เพชรช ู

19 พัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่าย 664,000    น.ส.ขวัญชนก สังข์เทพ 

  และกำรสื่อสำร (ICT) ภำยในสถำนศึกษำ ค่าเช่าคอม 46 เครื่อง   708768     

   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 10,000    นางศศิพิมพ์ กองสุข 

  พัฒนางานโสตทัศนศึกษา 40,000   นายวีรยุทธ์  อนุกูล 



๒๘๒๘      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๒๘ 

 

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณ กลุ่มงำน / งำน/กลุ่มสำระ ตำมประเภทเงินและประเภทค่ำใช้จ่ำยปีกำรศึกษำ 2564 

ที ่ งำน/โครงกำร รำยกำร 
งบที่ขอใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รำยได้สถำนฯ 

20 อนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม           

  -  ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบสำธำรณูปโภค    - ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค    300,000    นายพีรพงศ์ ฤทธ์ิเพชร์ 

 - ปรับภูมิทัศน ์ - ปรับภูมิทัศน ์ 100,000    

  -  ยกระดับและกำรให้บริกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ -จัดซื้อน้ ายาหรือเวชภัณฑ์ท าความสะอาดห้องน้ า 15,000     นายพีรพงศ์ ฤทธ์ิเพชร์ 

  
  -จัดซื้อไม้กวาดถังขยะ อุปกรณ์ท าความสะอาด 10,000 

 
     

21 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) กิจกรรมเสียงตามสายให้ความรู้และรณรงค ์       น.ส.อรวลี  เทพนรุักษ์ 

    คัดแยกขยะภายในโรงเรียน 10,000     นางพรพณา ฤทธิ์ชู  

    ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้        

    สร้างจุดคัดแยกขยะในโรงเรียน         

22 กำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพรร่ะบำด จัดซื้อ จัดหาวสัดุอุปกรณ์ตา่ง ๆ 40,000     น.ส.อมรรัตน์,น.ส.พรพณา 

  
ของเชื้อโรคโควิด-19 
         และนางจุฬาลักษณ ์

23 บริหำรและจัดกำรศึกษำ         

  -          ค่ำสำธำรณูปโภค 
ค่าสาธารณูปโภค  
 

450,000    นายสัญญา  เจรญิ 



๒๙๒๙      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๒๙ 

 

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณ กลุ่มงำน / งำน/กลุ่มสำระ ตำมประเภทเงินและประเภทค่ำใช้จ่ำยปีกำรศึกษำ 2564 

ที ่ งำน/โครงกำร รำยกำร 
งบที่ขอใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รำยได้สถำนฯ 

     - ไฟฟ้า       
น.ส.อรวลี  เทพนรุักษ์ 

       - น้ าประปา         

       - โทรศัพท์        

   Internet (ค่าโดเมนและโฮสติ้ง ) 30,000    นางศศิพิมพ์  กองสุข 

      - ซ่อมรถยนต์/น้ ามันเชื้อเพลิง 85,000    นายสัญญา เจริญ 

     ส ารองจ่าย 500,000      

    
การบริหารจัดการด้านพัสดุ ครุภณัฑ์ 
 

500,000 
     

น.ส. พรพณา ฤทธ์ิชู 
 

24 
 

จัดซ่อมวัสดุ  ครุภัณฑ ์
 

จัดซ่อมวัสดุ  ครุภณัฑ ์
 

100,000 
     

นายสัญญา /น.ส.พรพณา 
 

25 โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติด           

  และอบำยมุข งานตรวจสารเสพติด 15,000     อ.สาวิตร/ีอ.นราธิป/อ.ธีระพล 

   งานส่งเสรมิกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 10,000    อ.สุนทร ,น.ส. สาวิตร ี

   - ห้องเรียนสีขาว 8,000    น.ส.สาวติรี รักษาพรหมณ ์

    
- ผู้ใหญ่ใส่ใจนักเรียน 

5,000 
       



๓๐๓๐      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๓๐ 

 

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณ กลุ่มงำน / งำน/กลุ่มสำระ ตำมประเภทเงินและประเภทค่ำใช้จ่ำยปีกำรศึกษำ 2564 

ที ่ งำน/โครงกำร รำยกำร 
งบที่ขอใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รำยได้สถำนฯ 

26 โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือ งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน    30,000    นางอรณ์สริิ แก้วปลอด 

    -  งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 2,000    น.ส. พันทิวา คงแย้ม 

    สนับสนุนงานระบบดูแล 5,000    นางอรณ์สริิ แก้วปลอด 

    - เยี่ยมบ้านนักเรียน   20,000  นางอรณ์สริิ แก้วปลอด 

    -ประชุมชมรมรถรับ – ส่งนักเรียน 2,000    น.ส. พันทิวา คงแย้ม 

    คู่มือนักเรียน/ บัตรประจ าตัวนักเรียน 71,400    น.ส.กิ่งดาว ช่วยชนะ 

    งานสารสนเทศกลุม่งานกิจการ         

    จัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ๊นท ์ 20,000       

    จัดซื้อวิทยุสื่อสาร 24,000     น.ส. กฤติมา แสงทองล้วน 

    
จัดซื้อป้ายชื่ออะครลิิค ตั้งโต๊ะตดิตามและประเมินผล 
 

10,000   
  

  

27 โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปฐมนิเทศนักเรยีนใหม ่     น.ส.กิ่งดาว/น.ส.สาวิตร ี

  
 

ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์  50,000   

น.ส.กิ่งดาว/น.ส.สาวิตร ี

  
  คนดีศรีตว.  โรงเรยีนสุจริต 

 10,000 
     

น.ส. ก่ิงดาว ช่วยชนะ 
 



๓๑๓๑      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๓๑ 

 

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณ กลุ่มงำน / งำน/กลุ่มสำระ ตำมประเภทเงินและประเภทค่ำใช้จ่ำยปีกำรศึกษำ 2564 

ที ่ งำน/โครงกำร รำยกำร 
งบที่ขอใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รำยได้สถำนฯ 

   โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  12,813  น.ส. ก่ิงดาว ช่วยชนะ 

  
  

งานคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) 

 
    

น.ส.กิ่งดาว/นางศศิพมิพ์ 

  
  

กิจกรรมคา่ยคนดสี าคญักว่าทุกสิ่ง 
 

15,000 
    

น.ส. พันทิวา คงแย้ม 

28 โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน การเลือกตั้งสภานักเรียน 2,000     น.ส. นุชนาฎ  พรหมทอง 

   กิจกรรมไหวคร ู 8,622    น.ส.กัญญาภรณ ์

   กิจกรรมวันปีใหม ่ 8,000    น.ส. คณติา 

    กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ/จิตอาสา   10000   น.ส. กฤติมา 

29 โครงกำรควบคุมและแกไ้ขความประพฤต ิ การเฝา้ระวังดูแลทรัพยส์ินทางราชการ 3,000     นางอรณ์สริิ/นายประเสริฐ 

 
 

รณรงค์ส่งเสริมการมรีะเบียบวินัย 
 2,500   

นางสุภาพร พัฒนรักษา 

30 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนให้มีสุขภำวะที่ดี ปรับปรุงห้องพยาบาล 30,000      น.ส.อมรรัตน์ วิจารณ ์

 
สู่ควำมพอเพียง 

จัดซื้อยา/เวชภัณฑ ์
 20,000   นางจุฬาลักษณ์ หนูหวาน 

       



๓๒๓๒      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๓๒ 

 

ตำรำงกำรจัดสรรงบประมำณ กลุ่มงำน / งำน/กลุ่มสำระ ตำมประเภทเงินและประเภทค่ำใช้จ่ำยปีกำรศึกษำ 2564 

ที ่ งำน/โครงกำร รำยกำร 
งบที่ขอใช้ 

ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน เรียนฟรี รำยได้สถำนฯ 

  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ความพอเพียง 5,000    

    - อย. น้อยสู่ความพอเพียง 1,000      

    -ทูบีนัมเบอร์วัน   2000   น.ส.กฤติมา แสงทองล้วน 

       

รวมท้ังสิ้น 4,794,521.90 2,108,541.02 2,243,659.76 9,146,722.68 



๓๓๓๓      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                              

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๓๓ 

 

ตำรำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
กลยุทธ์ โครงกำร / กิจกรรม เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ  ตัวช้ีวัด / เกณฑ์กำรประเมิน 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนำผู้เรียน
ให้มีศักยภำพ
เป็นพลโลกทัน
ต่อกำร
เปลี่ยนแปลง
ใน 
ศตวรรษที่ 21 

โครงกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำตำมจุดเน้น 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
 

 
 
 

- นักเรียนท่ีมีความเป็นเลศิในด้าน 
การเรยีน วิชาการทุก กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
ได้รับการสร้างเสริม และพัฒนาศกัยภาพ
อย่างเติมความสามารถของแต่ละคน และ
สนับสนุนส่งเสริมเข้าแข่งขันในระดับ 
ต่าง ๆ 
 

 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

 
 
 

พ.ย. 2564 - 
ม.ค.2565 
 

 
 
 

น.ส.ปริฉตัร์ จันทร์หอม 
 
 
 
 

 
 
 

- นักเรียนที่มีความเป็นเลศิในด้านการเรยีน 
วิชาการทุก กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมเข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
เพิ่มขึ้น 
 

- กิจกรรมตลาดนดัวิชาการ 
 

- ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้าน
ตาขุนวทิยาจัดนิทรรศการ Open House  
รวมเพื่อเสนอผลงานต่อสาธารณชน ร้อย
ละ 100 

80,000 
 

ก.พ 2565 
 

น.ส.ปริฉตัร์ จันทร์หอม 
 

- ครู และนักเรียนร้อยละ90  ไดน้ าผลงาน
ที่พัฒนาและสร้างสรรค์จากกระบวนการ
เรียนรูต้ลอดจนการฝึกประกอบอาชีพอิสระ 
เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนเสนอต่อ 
สาธารณชน  
ท าให้เกิดความภาคภมูิใจ 
 

- ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา - เพื่อทบทวนการจัดท าหลักสูตรของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่ าง ๆ และหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
ฉบับปรับปรุงแก้ไข พุทธศักราช 2563 
ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับนโยบาย 
 

5,000 
 

พ.ค. 2564 
 

นายนพดล ศรีสุข 
 

- โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา มีหลักสูตร
สถานศึกษา ฉบับปรับปรุงแก้ไข 
 พ.ศ. 2564 

 



๓๔๓๔      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๓๔ 

 

ตำรำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
กลยุทธ์ โครงกำร / กิจกรรม เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ  ตัวช้ีวัด / เกณฑ์กำรประเมิน 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนำผู้เรียนให้
มีศักยภำพเป็น 
พลโลกทันต่อกำร 
เปลี่ยนแปลงใน 
ศตวรรษที่ 21 

- ติวเข้มเติมเต็มความรู้สู่โอเน็ต - เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบ
ระดับชาติของนักเรียนช้ัน ม.3 และ  
 ม.6 

30,000 พ.ย. 2564 - 
ม.ค.2565 

นางนริศา บุระชัด - ผลการทดสอบระดับชาติของ
นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ทุกกลุม่
สาระเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
 

- พัฒนาระบบงานวัดผล - เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ทะเบียน งานSGS ฯลฯ มีความเปน็
ระบบ ทันสมยั รวดเร็ว ทันต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

5,000 พ.ย. 2564 - 
มี.ค.2565 

นางนริศา บุระชัด - ผู้รับบริการ หรือผูเ้กี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการรับบริการ การออก
เอกสารมีความถูกต้อง รวดเร็ว 
ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ 
 

- หนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรม - เพื่อยกระดับ และพัฒนาครูให้เกดิ
กระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ และน า
นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับผูเ้รียนได ้

20,000 พ.ย. 2564 - 
ม.ค.2565 

น.ส.ปริฉัตร์ จันทร์หอม - ครูร้อยละ 90 มีนวัตกรรมที่เกีย่วกับ
การเรยีนการสอน และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับผูเ้รียนได ้
 

โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ตำม
กลุ่มสำระ 
- วิทยำศำสตร์ 
  - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตาม
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 

 
 
 
 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรู้
วิชาวิทยาศาสตรร์ะดับ 2 ขึ้นไป        
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 

 
 
 
 

310,000 

 
 
 
 

เม.ย. 2564 
- 
มี.ค. 2565 

 
 
 
 

นางนริศา บุระชัด 

 
 
 
 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตรร์ะดับ 2 ขึ้นไปไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 65 

 
 



๓๕๓๕      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๓๕ 

 

ตำรำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
กลยุทธ์ โครงกำร / กิจกรรม เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ  ตัวช้ีวัด / เกณฑ์กำรประเมิน 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนำผู้เรียนให้
มีศักยภำพเป็น 
พล โลกทั น ต่ อ
กำร 
เปลี่ยนแปลงใน 
ศตวรรษที่ 21 

- การพฒันาและส่งเสรมิการ
เรียนการสอน CODING 

- นักเรียนร้อยละ 80 สามารถประยุกต์ใช้
ภาษา CODING กับการพัฒนาสื่อการสอน
และซอฟท์แวร์ประเภทอื่น ๆ ได้ในระดับการ
เรียนที่สูงข้ึนไป 

200,000 เม.ย. 2564 
- 
มี.ค. 2565 

น.ส.ขวัญชนก สังข์เทพ - ร้อยละ 90 ของอุปกรณ์เทคโนโลยี
ห้องปฏิบัติการ CODING ส าหรับการ
เรียนการสอนด้าน CODING มี
ประสิทธภิาพ และเพียงพอต่อการใช้งาน 

- คณิตศำสตร์ 
  - โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ตามกลุม่สาระคณิตศาสตร ์
 

 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ระดับ 2 ขึ้นไป  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 (65%) 

65,000 เม.ย. 2564 
- 
มี.ค. 2565 

น.ส.อาทิตยา เกตุแก้ว - นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ระดับ 2 ขึ้นไป  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 (65%) 

- ห้องเรียนพเิศษคณิตและวิทย์ฯ  
    ( M-Sci ) 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับ ดี ขึ้นไป 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 (90%) 

300,000 เม.ย. 2564 
- 
มี.ค. 2565 

น.ส.วราวรรณ พัฒน์จีน - นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับ ดี 
ขึ้นไป ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 (90%) 

- ภำษำไทย 
  - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ตามกลุ่มสาระภาษาไทย  

 
 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยสูงข้ึน ร้อยละ 5 

 
60,000 

 
เม.ย. 2564 
- 
มี.ค. 2565 

 
น.ส.กิ่งดาว ช่วยชนะ 

 
 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยสูงข้ึน ร้อยละ 5 

- ภำษำต่ำงประเทศ 
  - โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ตามกลุม่สาระภาษาต่างประเทศ 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรู้วิชา
ภาษาต่างประเทศ ระดับ 2 ขึน้ไป ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 65 (65%) 

 
 

95,000 
 
เม.ย. 2564 
- 
มี.ค. 2565 

 
นางสุภาพร พัฒนรักษา 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรู้วิชา
ภาษาต่างประเทศ ระดับ 2 ขึ้นไป ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 65 (65%) 

- โครงการห้องเรียนพิเศษ CEL - นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรู้วิชา
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน) 
ระดับ ดี ขึ้นไป ไมต่่ ากว่าร้อยละ 90 (90%) 

200,000 เม.ย. 2564 
- 
มี.ค. 2565 

นางสุภาพร พัฒนรักษา - นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรู้วิชา
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน) ระดับ ดี ขึ้นไป ไม่ต่ ากวา่ร้อย
ละ 90 (90%) 



๓๖๓๖      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๓๖ 

 

ตำรำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
กลยุทธ์ โครงกำร / กิจกรรม เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ  ตัวช้ีวัด / เกณฑ์กำรประเมิน 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนำผู้เรียน
ให้มีศักยภำพ
เป็น 
พลโลกทันต่อ
กำร 
เปลี่ ยนแปลง
ใน 
ศตวรรษที่ 21 

- สังคมศึกษำฯ 
  - ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ้มสาระสังคมศึกษาฯ 
 

- นักเรียนไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 มคีวามพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
ใช้สื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ และการเข้าร่วม
กิจกรรมของกลุม่สาระการเรยีนรูส้ังคม
ศึกษาฯ 

 
35,000 

 
เม.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

 
น.ส.อมรรัตน์ วิจารณ ์

นักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การใช้สื่อ อุปกรณ์ตา่ง ๆ และการเข้า
ร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 
 

- กิจกรรมการจัดการเรยีนการสอน
และสอบธรรมะศึกษา 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าสอบธรรมศึกษา 15,000 ต.ค. 2564 - 
ม.ีค. 2565 

น.ส.อมรรัตน์ วิจารณ ์ - ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรม   

- โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าร่วม และผ่าน
การประเมินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

245,000 เม.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

น.ส.อมรรัตน์ วิจารณ ์ - น าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
มาบูรณาการในการจัดการเรยีนการสอน 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนมีการขยายผล
สู่ชุมชนอย่างมีคุณภาพ 
 

- ศิลปะ 
  - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตาม
กลุ่มสาระศิลปะ 
 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียน
ศิลปะไม่ต่ ากว่า 75 % 
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะศิลปะ 
และกิจกรรมการแสดงทั้งในโรงเรียนและ
ชุมชน หน่วยงานภายนอก ร้อยละ 80 

 
120,000 

 
เม.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

 
นายวีรยุทธ อนุกูล 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียน
ศิลปะไม่ต่ ากว่า 75 % 
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ศิลปะ และกิจกรรมการแสดงทั้ งใน
โรงเรียนและชุมชน หน่วยงานภายนอก 
ร้อยละ 80 
 

 

 



๓๗๓๗      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๓๗ 

 

ตำรำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
กลยุทธ์ โครงกำร / กิจกรรม เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ  ตัวช้ีวัด / เกณฑ์กำรประเมิน 
กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนำผู้เรียน
ให้มีศักยภำพ
เป็น 
พลโลกทันต่อ
กำร 
เปลี่ยนแปลง
ใน 
ศ ต ว ร ร ษ ที่ 
21 

- สุขศึกษำและพลศึกษำ 
  - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตาม
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 

- นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกันท ากิจกรรม
ทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษาที่ตนเอง
ชอบ และถนัดได้เป็นอย่างดี 
- นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนา 
และส่งเสริมทักษะทางด้าน สุขศึกษา
และพลศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับที่สูงขึ้น 
 

 
455,000 

 
เม.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

 
นายโยธิน นวลมุสิก 

- นักเรียนท่ีมีความเป็นเลิศในด้านการเรียน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับการสร้าง
เส ริ ม และพัฒ นาศั ก ยภ าพอย่ าง เต็ ม
ความสามารถของแต่ละบุคล 
- นักเรียนได้รับรางวัลด้านกีฬา และกรีฑา
ประเภทต่าง ๆ 

- กำรงำนอำชีพฯ 
  - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตาม
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 

 
- ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3 

 
66,000 

 
เม.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

 
นายพีรพงศ์ ฤทธ์ิเพชร 

- นักเรียนท่ีมีความเป็นเลศิในด้านการเรยีน
วิชาการงานอาชีพฯ ได้รับการสร้างเสริม
และพัฒนาศักยภาพอย่างเตม็
ความสามารถของแต่ละบุคคล 
- นักเรียนได้รับรางวัลด้านกิจกรรมเกี่ยวกับ
การงานอาชีพ 
 

โครงการการเฝ้าระวังและป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อโรค 
โควิด-19 

- นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนบ้าน
ตาขุนวิทยาทุกคน ได้รับความปลอดภัย
จากการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 

40,000 เม.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

น.ส.อมรรัตน์ วิจารณ์ 
น.ส.พรพณา ฤทธิ์ชู 
นางจุฬ าลั กษณ์  หนู
หวาน 

- ผู้รับบริการร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินกิจกรรมโครงการการเฝ้า
ระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 
 

 

 



๓๘๓๘      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๓๘ 

 

ตำรำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
กลยุทธ์ โครงกำร / กิจกรรม เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ  ตัวช้ีวัด / เกณฑ์กำรประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 2 
ปลูกฝังให้
ผู้เรียนเป็นคน
ดี ปลอดยำ
เสพติด ด ำรง
วิถีควำมเป็น
ไทยบน
พ้ืนฐำน 
หลักปรชัญำ
ของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

โครงกำรพัฒนำทักษะชีวิต 
- การรับนักเรยีน 
 
- กิจกรรมพัฒนาศูนยฝ์ึก (น.ศ.ท.) 
 
- กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
 
- กิจกรรมเสรมิสร้างงานแนะแนว 
 
- กิจกรรมวันส าคัญ 
 
- กิจกรรมลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู ้
 
- กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม 
 
- กิจกรรมจิตอาสา 

 
- ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมี
ความพอใจในการจัดกิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 
80 
 
 
 

 
20,000 
 
20,000 
 
374,960 
 
95,000 
 
20,000 
 
10,000 
 
8,000 
 
8,000 

 
เม.ย. 2564  

 
เม.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

เม.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

เม.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

เม.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

เม.ย. 2564 - 
มี.ค. 2565 

 
นายสมศักดิ์ บัวหนุน 
 
น.ส.สาวติรี รักษา
พราหมณ ์
น.ส.คณิตา บ่วงราชบพิตร ์
นายธีรเทพ มุกดา และ
คณะ 
 
นายประเสริฐ จันทร์ทัน  
และคณะ 
นางสุดา เอ้งฉ้วน 
 
นายปุณณมา ทองดีเพ็ง 
 
นางเรณู ผดุงฤกษ์ 
นางสุดา เอ้งฉ้วน 

 
- ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนมีความพอใจในการจัด
กิจกรรมคดิเป็นร้อยละ 80 

โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอด
ยำเสพติดและอบำยมุข 
- งานตรวจสารเสพติด 
 
-งานส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 

-นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา เป็น
นักเรียนท่ีปลอดยาเสพติด    ปลอดอบายมุข 
100% 

15,000 
 
 
 
10,000 
 

พ.ค.2564 
 
 
 

พ.ค. 2564 - 
มี.ค.2565 

รอง ผอ. ปริวรรต ธงธวัช
นายสุนทร  เพชรช ู
นายธีระพล เกิดเนตร 
น.ส.สาวิตรี รักษาพราหมณ์ 
 
 

นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ต้องเป็น
นักเรียนท่ีปลอดยาเสพติด 100% 



๓๙๓๙      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๓๙ 

 

ตำรำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
กลยุทธ์ โครงกำร / กิจกรรม เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ  ตัวช้ีวัด / เกณฑ์กำรประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 2 
ปลูกฝังให้ผู้เรียน
เป็นคนดี ปลอด
ยำเสพติด ด ำรง
วิถีควำมเป็นไทย
บนพ้ืนฐำน 
หลักปรชัญำของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 
- ห้องเรียนสีขาว 

 
- ผู้ใหญ่ใส่ใจนักเรียน 

 
 
 

 
8,000 
 
5,000 

 
พ.ค. 2564 - 
มี.ค.2565 
พ.ค. 2564 - 
มี.ค.2565 

 
 
 

 
 
 

โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือ 
- งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 
 
- งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
 
- งานสนับสนุนระบบดูแลฯ 

 
 

-นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวทิยา 
ทุกกลุ่ม กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุม่
มีปัญหา ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพ
ปัญหา อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

30,000 
 
 
2,000 
 
152,400 

 
 

พ.ค. 2564 - 
มี.ค.2565 
 

 
 

นางอรณ์สริิ แก้วปลอด 
 
 
น.ส.พันทิวา คงแย้ม 
นางอรณ์สริิ แก้วปลอด   
และคณะ 

 
- นักเรียนเป็นคนดมีีความสุข  
มีความสามารถทางสติปัญญา
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม
และด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

โครงกำรพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
- ค่ายพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมฯ 
- โรงเรียนสุจรติ 
- โรงเรียนคณุธรรม สพฐ. 
- งานคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
- กิจกรรมค่ายคนดีส าคัญกว่าทุกสิง่ 
 

 
 
 

- นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
เป็นเยาวชนท่ีมีคณุธรรม 
จริยธรรม เข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่
ได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 

78,813 

 
 
 

พ.ค.2564 - 
 
มี.ค. 2565 

 
 
 

น.ส.กิ่งดาว ช่วยชนะ 
น.ส.สาวติรี รักษาพราหมณ ์
นางศศิพิมพ์ กองสุข 
น.ส.พันทิวา คงแย้ม 
 

 
 
- นักเรียนร้อยละ 85 มีมาตรฐาน
การศึกษาด้านคณุธรรมจริยธรรมใน
ระดับ 3 ข้ึนไป 



๔๐๔๐      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๔๐ 

 

 ตำรำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
กลยุทธ์ โครงกำร / กิจกรรม เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ  ตัวช้ีวัด / เกณฑ์กำรประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 2 
ปลูกฝังให้
ผู้เรียนเป็นคน
ดี ปลอดยำ
เสพติด ด ำรง
วิถีควำมเป็น
ไทยบน
พ้ืนฐำน 
หลักปรชัญำ
ของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยใน
โรงเรียน 
- การเลือกตั้งสภานักเรียน 
- กิจกรรมไหว้คร ู
- กิจกรรมวันปีใหม ่
- กิจกรรมวันเด็ก 

 
 
- ผู้เรียน เรียนรู้และฝึกตนเอง
เกี่ยวกับการใช้สิทธิ
เสรภีาพ ความเสมอภาคและ
หน้าท่ีตามระบบประชาธิปไตย 
ร้อยละ 80  

 
 
28,622 

 
 
พ.ค. 2564 - 
มี.ค.2565 
 

 
 
น.ส.นุชนาฎ พรหมทอง 
น.ส.กัญญาภรณ์ การะเกต 
น.ส.คณิตา บ่วงราชบพิตร 
น.ส.กฤติมา แสงทองล้วน 
 

ผู้เรยีนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นท่ี
ยอมรับของสังคม เป็นแบบอยา่งที่ดี  
 

งำนเวรยำมและควำมปลอดภัย 
- เวรยาม 

- นักเรียน ครู และบุคลากร 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามีความ
ปลอดภัยในการใช้ชีวิต ปลอดภัย
ในสถานท่ี     และทรัพย์สิน
ภายในโรงเรียน 

 
3,000 

 
พ.ค. 2564 - 
มี.ค.2565 
 

 
นางอรณ์สริิ  แก้วปลอด 
นายประเสริฐ จันทร์ทัน 

- นักเรียน ครู และบุคลากร โรงเรยีน
บ้านตาขุนวิทยามีความปลอดภัยในการ
ใช้ชีวิต ปลอดภัยในสถานท่ี และ
ทรัพย์สินภายในโรงเรียน 

โครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 
- ค่ายพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมฯ 
- โรงเรียนสุจรติ 
- โรงเรียนคณุธรรม สพฐ. 
- งานคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
- กิจกรรมค่ายคนดีส าคัญกว่าทุกสิง่ 

 
 
 

- นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุน
วิทยา เป็นเยาวชนที่มีคณุธรรม 
จริยธรรม เข้าใจในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม 
และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
ใหม่ได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 

78,813 

 
 
 

พ.ค.2564- 
 
มี.ค. 2565 

 
 
 

น.ส.กิ่งดาว ช่วยชนะ 
น.ส.สาวติรี รักษาพราหมณ ์
นางศศิพิมพ์ กองสุข 
น.ส.พันทิวา คงแย้ม 
 

 
 
- นักเรียนร้อยละ 85 มีมาตรฐาน
การศึกษาด้านคณุธรรมจริยธรรมใน
ระดับ 3 ข้ึนไป 

 



๔๑๔๑      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๔๑ 

 

ตำรำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
กลยุทธ์ โครงกำร / กิจกรรม เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ  ตัวช้ีวัด / เกณฑ์กำรประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 2 
ปลูกฝังให้ผู้เรียน
เป็นคนดี ปลอด
ยำเสพติด ด ำรง
วิถีควำมเป็นไทย
บนพ้ืนฐำน 
หลักปรชัญำของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตย
ในโรงเรียน 
- การเลือกตั้งสภานักเรียน 
- กิจกรรมไหว้คร ู
- กิจกรรมวันปีใหม ่
- กิจกรรมวันเด็ก 

 
- ผู้เรียน เรียนรู้และฝึกตนเอง
เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความ
เสมอภาคและหน้าที่ตามระบบ
ประชาธิปไตย ร้อยละ 80  

 
 
28,622 

 
พ.ค. 2564 - 
มี.ค.2565 
 

 
น.ส.นุชนาฎ พรหมทอง 
น.ส.กัญญาภรณ์ การะเกต 
น.ส.คณิตา บ่วงราชบพิตร 
น.ส.กฤติมา แสงทองล้วน 

ผู้เรยีนประพฤติดี มีระเบียบวินัย 
 เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 เป็นแบบอย่างท่ีดี  
 

งำนเวรยำมและควำมปลอดภัย 
- เวรยาม 

- นักเรียน ครู และบุคลากร 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามีความ
ปลอดภัยในการใช้ชีวิต ปลอดภัย
ในสถานท่ี     และทรัพย์สิน
ภายในโรงเรียน 

 
3,000 

 
พ.ค. 2564 - 
มี.ค.2565 
 

 
นางอรณ์สริิ  แก้วปลอด 
นายประเสริฐ จันทร์ทัน 

- นักเรียน ครู และบุคลากร โรงเรยีน
บ้านตาขุนวิทยามีความปลอดภัยในการ
ใช้ชีวิต ปลอดภัยในสถานท่ี และ
ทรัพย์สินภายในโรงเรียน 

โครงกำรควบคุมและแก้ไขควำม
ประพฤต ิ
- ควบคุมแก้ไขความประพฤติ 

- นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา
เป็นเยาวชนท่ีมีคณุธรรม 
จริยธรรม เข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและ
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่
ได้อย่างเหมาะสม 

 
 

2,500 
 
พ.ค. 2564 - 
มี.ค.2565 
 

 
 
นางสุภาพร  พัฒนรักษา 

 
- นักเรียนร้อยละ 85 มีมาตรฐาน
การศึกษาด้านคณุธรรมจริยธรรมใน
ระดับ 3 ขึ้นไป 
 

โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ  
(Zero Waste School) 
- กิจกรรมเสียงตามสายใหค้วามรู้ 
รณรงค์คัดแยกขยะภายในโรงเรยีน 

 

- นักเรียน ครู และบุคลากรทาง  
การศึกษา ร้อยละ 80 รู้จักแยก
ประเภทของขยะและวิธีการก าจัด
ขยะที่ถูกต้อง     

 
 

10,000 
 
พ.ค. 2564 - 
มี.ค.2565 

 
น.ส.อรวลี เทพนุรักษ ์
นางพรพณา ฤทธิ์ชู 
 

- นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
ร้อยละ 80 



๔๒๔๒      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๔๒ 

 

ตำรำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
กลยุทธ์ โครงกำร / กิจกรรม เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ  ตัวช้ีวัด / เกณฑ์กำรประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 2 
ปลูกฝังให้
ผู้เรียนเป็นคนดี 
ปลอดยำเสพติด 
ด ำรงวิถีควำม
เป็นไทยบน
พ้ืนฐำน 
หลักปรชัญำ
ของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีสุขภำวะที่ดีสู่
ควำมพอเพียง 
- ปรับปรุงห้องพยาบาล 
- จัดซื้อยา/เวชภณัฑ ์
- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฯ 
- อย.น้อยสู่ความพอเพียง 
- ทูบีนัมเบอร์วัน 

 

 
 

- นักเรียน ร้อยละ 90 ได้รับบริการที่ดี
ในการติดตามภาวการณ์เจรญิเติบโต
อย่างต่อเนื่องส่งผลใหม้ีสุขภาวะทีด่ี 

 
 
 
58,000 

 
 
 

พ.ค. 2564 
- 

มี.ค.2565 
 

 
 
 
น.ส.อมรรัตน์ วิจารณ์ 
นางจุฬาลักษณ์ หนูหวาน 
น.ส.กฤติมา แสงทองล้วน 

 
 
 
- ผู้เรียนร้อยละ 90  มีความพึงพอใจ
ต่อการเข้ารับบริการและการใช้บริการ
ของห้องยาบาล 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนำผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกร
ให้มีสมรรถนะ
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
เกิดประสิทธิผล
ตำมแนวทำง
โรงเรียน
มำตรฐำนสำกล 
 

โครงกำรจ้ำงครูและบุคลำกร 
 

- โรงเรียนมคีรผูู้สอนเพียงพอต่อความ
ต้องการ และความขาดแคลน 
  - ชาวต่างชาติ 1 คน 
  - ครูอัตราจ้างจ านวน 7 คน 
 - พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 คน 
  - พนักงานขับรถ 1 คน 
  - แม่บ้าน 2 คน 

1,861,260 เม.ย. 2564 
- 
มี.ค. 2565 

นางจงกล รจนา 
น.ส.ศันสนยี์ สว่างจันทร ์

- เพื่อให้บุคลากรเพียงพอต่อความ
ต้องการ และความขาดแคลนของ
โรงเรียน 
- โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจดัการ มี
คุณภาพตามโครงการโรงเรยีน
มาตรฐานสากล 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร - ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนไดร้ับพัฒนาตนเองโดยการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาได้ใน
ระดับยอดเยีย่ม 

192,000 เม.ย. 2564 
- 
มี.ค. 2565 

นางจงกล รจนา 
น.ส.ศันสนยี์ สว่างจันทร ์

- ครูและบุคลากรในโรงเรยีนทุกคนมี
การพัฒนา และขอเสนอผลงานวิชาการ
เพิ่มมากข้ึน มีศักยภาพการท างานสูง 
และได้เลื่อนวิทยฐานะ และมีความสุข
ในการท างาน 
 



๔๓๔๓      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๔๓ 

 

ตำรำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
กลยุทธ์ โครงกำร / กิจกรรม เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ  ตัวช้ีวัด / เกณฑ์กำรประเมิน 

 โครงกำรสร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจแก่บุคลำกร 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับ
การสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี คิดเป็น 100% 

10,000 เม.ย. 2564 
- 
มี.ค. 2565 

นางจงกล รจนา 
น.ส.ศันสนยี์ สว่าง
จันทร์ 
น.ส.สมฤดี กลับรินทร ์
น.ส.ขวัญชนก สังข์เทพ 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการ
สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ี คิดเป็น 100% 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอ้ยละ 
90 มคีวามพึงพอใจในกิจกรรมสรา้งขวัญ
และก าลังใจ 

กลยุทธ์ที่ 4 
ส่งเสริมกำรใช้
เทคโนโลยีใน
กำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

โครงกำรส่งเสริมกำรใช้แหล่ง
เรียนรู้ในและนอกสถำนที่ 
- ห้องสมุดมีชีวิต 
 

 
 

- นักเรียนร้อยละ 80 ใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิม่เตมิ
นอกเหนือจากห้องเรียน มีนสิัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรูด้้วยตนเองจาก
ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ 
รอบตัว 

 
 

74,000 
 
 

ต.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

 
 

นางเรณู ผดุงฤกษ์ 
น.ส.นันทญา บรรณ
ราช 

- นักเรียนร้อยละ 80 ใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิม่เตมิ
นอกเหนือจากห้องเรียน มีนสิัยรัก 
การอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุดแหล่งเรยีนรู้และสื่อตา่ง ๆ 
รอบตัว 

- กิจกรรมรักการอ่าน - นักเรียนร้อยละ 80 มีนสิัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรูด้้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ 
รอบตัว 

15,000 เม.ย. 2564 
- มี.ค. 2565 

นางเรณู ผดุงฤกษ์ 
คุณครูที่ปรึกษา 
 

-นักเรียนร้อยละ 80 มีนสิัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรูด้้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

- ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ - นักเรียนสามารถน าประสบการณ์ที่
ได้รับมาสร้างองค์ความรู้ เกดิแนวคิด  
และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้

160,000 ต.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

หัวหน้าระดับ ม.ปลาย
คุณครูที่ปรึกษา ม.
ปลาย 

- นักเรียนสามารถน าประสบการณ์ที่ไดร้ับ
มาสรา้งองค์ความรู้ เกิดแนวคดิ และน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้



๔๔๔๔      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๔๔ 

 

ตำรำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
กลยุทธ์ โครงกำร / กิจกรรม เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ  ตัวช้ีวัด / เกณฑ์กำรประเมิน 
กลยุทธ์ที่ 4 
ส่งเสริมกำรใช้
เทคโนโลยีใน
กำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร(ICT) ภำยใน
สถำนศึกษำ 
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบ

เครือข่าย 

 
 
 

- ครู และนักเรียน มสีื่อ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เป็น
เทคโนโลยีใช้ในการจัดการเรยีนการ
สอนอย่างเพียงพอ 

 
 
 

664,000 

 
 
 

เม.ย. 2564 
- มี.ค. 2565 

 
 
 

น.ส.ขวัญชนก สังข์เทพ 

 
 
- ครู และนักเรียน มสีื่อ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยี
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ 

 เช่าเครื่องคอมพิวเตอรจ์ านวน     
46 เครื่อง 

- ครู และนักเรียน มสีื่อ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เป็น
เทคโนโลยี เพียงพอต่อความต้องการ 

708,768 เม.ย. 2564 
-มี.ค. 2565 

น.ส.ขวัญชนก สังข์เทพ - ครู และนักเรียน มสีื่อ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยี 
เพียงพอต่อความต้องการ 

- สง่เสริมการใช้เทคโนโลยฯีเพื่อ
การสืบค้น 
 

- นักเรียน มีสื่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การสืบค้นข้อมลูอย่างครบครัน และ 
เพียงพอต่อความต้องการ 
- นักเรียนสามารถเข้าใช้คอมพิวเตอร์
ในการจัดการเรียนการสอน และ
สามารถใช้งานได้ในเวลาว่าง 

10,000 เม.ย. 2564 
-มี.ค. 2565 

นางศศิพิมพ์ กองสุข - นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ
ส าหรับการเข้าใช้ห้องสืบ    ค้นข้อมูล ซึ่งมี
สื่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลอย่าง
ครบครัน และ เพียงพอต่อความตอ้งการ 

- พัฒนางานโสตทัศนศึกษา - ครู และนักเรียน มสีื่อ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยี เพื่อใช้
ประกอบกิจกรรมการเรยีนการสอน
เพียงพอต่อความต้องการ 

40,000 เม.ย. 2564 
-มี.ค. 2565 

นายวีรยุทธ อนุกูล - ครู และนักเรียนร้อยละ 80 มคีวามพึง
พอใจต่อการใช้สื่อ อุปกรณ์ และอปุกรณ์ที่
เป็นเทคโนโลยี เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพียงพอต่อความต้องการ 



๔๕๔๕      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๔๕ 

 

ตำรำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
กลยุทธ์ โครงกำร / กิจกรรม เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ  ตัวช้ีวัด / เกณฑ์กำรประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร
ด้วยระบบ
คุณภำพและ
ส่งเสริมกำร
บริหำรแบบมี
ส่วนร่วมของ
ทุกภำคส่วน 
 
 

โครงกำรนิเทศเพ่ือกำรศึกษำ 
- นิเทศภายใน 
- นิเทศกลุ่มบริหารงาน 
- นิเทศกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

 
 

- ครูไดร้ับการนิเทศการจัดการเรียน
การสอน 
- ครูทุกกลุ่มสาระฯ ส่งผลงานเข้า
ประกวด 

 
5,000 

 
พ.ค. 2564  
- 
มี.ค. 2565 
 

 
รอง ผอ.กัญจนา  
สมชาต ิ
 

 
- ครูพัฒนาด้านการสอน และมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

โครงกำรพัฒนำระบบ
บริหำรงำนวิชำกำร 
- พัฒนาระบบงาน GPA และ PR 

 
 
 

- โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามรีะบบ
บริหารงานวิชาการที่มปีระสิทธิภาพ 
 

 
 
 

120,000 

 
 
พ.ค. 2564  
- 
มี.ค. 2565 

 
 
นางสุภาภรณ์ ศรีสวสัดิ ์

 
 
- โรงเรียนบ้านตาขุนวทิยามรีะบบ
บริหารงานวิชาการที่มปีระสิทธิภาพ 
 

โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
- โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
- ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความเข้าใจเกณฑ์
รางวัลคณุภาพแห่งชาติ ( OBECQA ) 
สามารถวางแผนการขับเคลื่อนการ
บริหารจดัการได้อย่างมคีุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ระดับดีขึ้นไป 

 
20,000 

 
พ.ค. 2564  
- 
มี.ค. 2565 
 

 
รอง ผอ.กัญจนา  
สมชาต ิ
 

 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
การบริหารจัดการด้วยระบบคณุภาพตาม
เกณฑร์างวัลคณุภาพแห่งชาต ิ
( OBECQA )   

โครงกำรพัฒนำตรวจสอบ
ภำยในสถำนศึกษำ 
- พัฒนาระบบตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา และรายงานผล 

 
 
 
 

- โรงเรียนมีการตรวจสอบการ
ด าเนินงานท้ัง 4 กลุ่มบริหารงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในสถานศึกษา 

 
 
 

1,000 

 
 
 

พ.ค. 2564  
- 
มี.ค. 2565 

 
 
 

นายพีรพงศ์  ฤทธิเพชร 
น.ส.วราวรรณ พัฒน์จีน 

 
 
- มีระบบการควบคุมภายในและการ
ด าเนินงานของโรงเรยีนมีการด าเนนิการ
ตามระเบียบแนวปฏิบัต ิ



๔๖๔๖      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๔๖ 

 

ตำรำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564    โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
กลยุทธ์ โครงกำร / กิจกรรม เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ  ตัวช้ีวัด / เกณฑ์กำรประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร
ด้วยระบบ
คุณภำพและ
ส่งเสริมกำร
บริหำรแบบมี
ส่วนร่วมของทุก
ภำคส่วน 
 
 

โครงกำรโรงเรียนคุณภำพ
ประจ ำต ำบล 
- โรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล 
- ห้องเรียนคุณภาพ 

 
 

- นักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคณุภาพ 

 
 
 

10,000 

 
 
พ.ค. 2564  
- 
มี.ค. 2565 
 

 
 
น.ส. ศันสนีย์ สว่าง
จันทร์ 

 
นักเรียนโรงเรียนบา้นตาขุนวิทยาช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ได้รับโอกาสการเข้าถึงการศกึษาที่มี
คุณภาพ 
 

โครงกำรพัฒนำงำนสำรสนเทศ
และงำนสำรบรรณ 
- การบริหารจัดการด้านระบบ
สารสนเทศ และงานสารบรรณ 

 

- จดัท าเอกสารต่าง ๆ ในงานธุรการ
ประจ าปีการศึกษา 2564 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 100% รับหนังสือ
ราชการ และจัดส่งหนังสือราชการ 
จากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
100% 

 
 
 

140,000 

 
 
 

พ.ค. 2564  
- 
มี.ค. 2565 
 

 
 
 

นางสุดา  เอ้งฉ้วน 
น.ส.ขวัญชนก สังข์
เทพ 

- จัดท าเอกสารต่าง ๆ ในงานธุรการประจ าปี
การศึกษา 2564    ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
100%     รับหนังสือราชการ และจัดส่ง
หนังสือราชการ จากหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
100% 

โครงกำรจัดซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- ซ่อมวัสดุ ครภุัณฑ ์

 
- มีการซ่อมวัสดุ ครุภณัฑ์ที่เกดิการ
ช ารุด เพื่อน ามาใช้งานได ้

 
100,000 

 
พ.ค. 2564  
- 
มี.ค. 2565 

 
นายสัญญา  เจรญิ 

 
- การใช้และการเก็บรักษาวัสดุ– อุปกรณ์
ครุภณัฑ์เป็นระบบถูกต้อง 

โครงกำรพัฒนำระบบบรหิำร
งบประมำณ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าป ี

 
 

- เพื่อให้โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา มี
กรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาด้วยระบบคณุภาพ  
สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
และนโยบายของหน่วยเหนือ 

 
 
 

1,000 
1,000 
7,000 

 
 
 

เม.ย. 2564 
พ.ค. 2564 
เม.ย. 2564 

 
 
 

นายสัญญา  เจรญิ 
นางจงกล  รจนา 
น.ส.อาทิตยา เกตุ
แก้ว 

 

- โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา มีแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าปีการศึกษา 2564 เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการศึกษา ได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของพื้นที่และนโยบายของ
หน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ 



๔๗๔๗      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๔๗ 

 

ตำรำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
กลยุทธ์ โครงกำร / กิจกรรม เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ  ตัวช้ีวัด / เกณฑ์กำรประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร
ด้วยระบบ
คุณภำพและ
ส่งเสริมกำร
บริหำรแบบมี
ส่วนร่วมของ
ทุกภำคส่วน 

โครงกำรบริหำรและจัด
กำรศึกษำ 
- ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า 
น้ าประปา โทรศัพท์ ) 
 
 
- Internet (ค่าโดเมนและ 
โฮสติ้ง) 
- ซ่อมรถยนต์/น้ ามันเชื้อเพลิง 
 
- ส ารองจ่าย 
- การบริหารจัดการด้านพัสดุ 
ครุภณัฑ ์
 

 
 
 

- โรงเรียนมีงบประมาณที่เพียงพอในปรับ
ระบบการจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของโรงเรียน 
- มีวัสดุ / ครภุณัฑ์ส านักงานเพียงพอ 

 
 
 
 

450,000 
 
 
 
30,000 
 
85,000 
 
500,000 
500,000 

 
 
พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 
 
 
 

พ.ค. 2564 -
มี.ค. 2565 
พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 
พ.ค. 2564 - 
มี.ค. 2565 

 
 
นายสัญญา  เจรญิ 
น.ส.อรวลี เทพนุรักษ ์
 
 
นางศศิพิมพ์  กองสุข 
 
 
นายสัญญา  เจรญิ 
 
น.ส.พรพณา ฤทธ์ิชู 
 

 
 
- จากการใช้จ่ายของแต่ละเดือนตาม
ใบเสร็จรับเงิน 
 
 
- มีวัสดุ / ครภุณัฑ์ที่เพียงพอและอยู่ใน
สภาพที่สามารถน าไปใช้งานได ้

โครงกำรอนุรักษ์และพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม 
- ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบ
สาธารณูปโภค 
 
- ยกระดับและการให้บริการ
ด้านอาคารสถานท่ี 

 
 
 
 

- สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาดร่มรื่น  
สวยงาม  มีความปลอดภัย  มีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
 

 
 
 

400,000 
 
 
35,000 

 
 
 
พ.ค. 2564 
- 
มี.ค. 2565 
 

 
 
 
นายพีรพงศ์  ฤทธิเพชร์ 
 
 

 
 
- บริเวณโรงเรียนสะอาด และบรรยากาศดี
ตลอดจน    สิ่งแวดล้อมดรู่มรื่น นกัเรียนมี
ความสุข 
- การบริหารสถานศึกษาคล่องตัว 
 



๔๘๔๘      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๔๘ 

 

ตำรำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
กลยุทธ์ โครงกำร / กิจกรรม เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ  ตัวช้ีวัด / เกณฑ์กำรประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร
ด้วยระบบ
คุณภำพและ
ส่งเสริมกำร
บริหำรแบบมี
ส่วนร่วมของ
ทุกภำคส่วน 
 
 

โครงกำรอนุรักษ์และพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม 
- ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบ
สาธารณูปโภค 
 
 
- ยกระดับและการให้บริการ
ด้านอาคารสถานท่ี 
 

 
 
 
 

- สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่ม
รื่น  สวยงาม  มีความปลอดภัย  มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
 

 
 
 

400,000 
 
 
 
35,000 

 
 

พ.ค. 2564 
- 

มี.ค. 2565 
 
 

พ.ค. 2564  
- 

มี.ค. 2565 

 
 
นายพี รพ งศ์   ฤท ธิ
เพชร์ 
 
 
 
 

นายพี รพ งศ์   ฤท ธิ
เพชร์ 
 
 
 

 
 
- บริเวณโรงเรียนสะอาด  และบรรยากาศดี
ตลอดจน สิ่งแวดล้อมดูรม่รื่น นักเรียนมี
ความสุข 
 
- การบริหารสถานศึกษาคล่องตัว 
 

โครงกำรส่งเสริม
ประชำสัมพันธ ์
- จัดท าวารสาร แผ่นพับ 
- สนับสนุนป้ายประกาศ 
- พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

 
 
 

- จัดท าวารสาร แผ่นพับ จัดท าเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโรงเรียนอย่าง
เป็นปัจจุบันจัดป้ายนิเทศเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารจากภายในและภายนอกโรงเรียน
จัดท าวีดีทัศน์แนะน าโรงเรียนเผยแพร่ใน
เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน ์ 

 
25,000 

 
พ.ค. 2564  

- 
มี.ค. 2565 

 
นายธีรเทพ มุกดา 
นายวีรยุทธ อนุกูล 

 
- นักเรียน ครูบุคลากร ชุมชนผู้ปกครอง
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเครือข่ายทางการศึกษามี
ความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน และมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
ได้ รับข้อมูลข่ าวสารและกิจกรรมของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

 



๔๙๔๙      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๔๙ 

 

ตำรำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
กลยุทธ์ โครงกำร / กิจกรรม เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ  ตัวช้ีวัด / เกณฑ์กำรประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 5 
พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร
ด้วยระบบ
คุณภำพและ
ส่งเสริมกำร
บริหำรแบบมี
ส่วนร่วมของ
ทุกภำคส่วน 
 
 

โครงกำรพัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำของโรงเรียน 
- ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
- จัดท าระบบข้อมลูสารสนเทศ 
- จัดท ารายงานคณุภาพ
การศึกษา (SAR) 

 
 
 
 
 

- ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 62 คน และนักเรียนเข้ารว่ม
โครงการจ านวน 1140 คน 

 
 
 
 
 
 

5,000 
 

 
 
 
 

พ.ค. 2564 
ถึง 
มี.ค. 2565 

 
 
 
 

นายสมศักดิ์ บัวหนุน 
นายพีรพงศ์  ฤทธิ
เพชร 
น.ส.อาทิตยา  เกตุ
แก้ว 
น.ส.วราวรรณ พัฒน์
จีน 

 
 
 
 

- มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีคุณภาพ ซึ่ง
จัดท าขึ้นตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2564และผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกมีการประเมินการด าเนินงาน
ผู้เรยีนมีคณุภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

โครงกำรชุมชนสัมพันธ์ 
- คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
- ภาคี 4 ฝ่าย 
- ชมรมศิษย์เก่า 

 
 
 

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง 
โรงเรียน ชุมชน องค์กรภายนอก 

 
5,000 
3,000 

 
พ.ค. 2564 

- 
มี.ค. 2565 

 
นายสุนทร เพชรชู 
นางจงกล  รจนา 
น.ส.กิ่งดาว  ช่วยชนะ 
น.ส . อาทิตยา เกตุ
แก้ว 
 

 
- นักเรียน ครูบุคลากร ชุมชนผู้ปกครองนักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
เครือข่ายทางการศึกษามีความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน 
และมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนไดม้ี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และได้รับข้อมลูข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรยีน
อย่างต่อเนื่อง 

 
 

 



๕๐๕๐      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๕๐ 

 

4. โครงกำรที่สนับสนุน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ เอกลกัษณ์ อัตลักษณ์ เป้ำประสงค ์
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 

 
ที ่

 
โครงกำร 

วิส
ัยท

ัศน
์ 

 พัน
ธก

ิจ 
 เอ

กล
ักษ

ณ
์ 

อัต
ลัก

ษณ
์ 

 เป
้ำป

ระ
สง

ค์ 

1. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมจุดเน้น       
2. โครงกำรนิเทศเพ่ือกำรศึกษำ      
3. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนวิชำกำร      
4. โครงกำรส่งเสริมกำรใช้แหล่งเรียนรู้ในและนอกสถำนที่      
5. โครงกำรพัฒนำทักษะชีวิต      
6. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้      
7.  โครงกำรขบัเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียงในสถำนศึกษำสู่ควำมยั่งยืน      
8. โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล      
9. โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล       
10. โครงกำรจ้ำงครูละบุคลำกร      
11. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร      
12. สร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่บุคลำกร      
13. พัฒนำงำนสำรสนเทศและงำนสำรบรรณ      
14. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรงบประมำณ      
15. โครงกำรส่งเสริมประชำสมัพันธ์      
16. โครงกำรพัฒนำตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำ      
17. โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ      
18. โครงกำรชมุชนสมัพันธ์      
19 พัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร (ICT)       
20. อนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม      
21. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)      
22. โครงกำรกำรเฝ้ำระวังและป้องกนักำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคโควิค -19      
23. บริหำรและจัดกำรศึกษำ      
24. จัดซ่อมวัสดุ  ครุภัณฑ ์      
25. โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข      
26. โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือ      
27 โครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน      
28. โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน      
29. โครงกำรควบคุมและแก้ไขควำมประพฤต ิ      
30. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนให้มีสุขภำวะที่ดีสู่ควำมพอเพียง      



๕๑๕๑      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๕๑ 

 

ตำรำงแสดงข้อมูลโครงกำรพฒันำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 

ควำมสอดคล้อง /ตอบสนอง มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
คุณภำพผู้เรียน 

กระบวนกำรบริหำร 
และจัดกำร 

กระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนทท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส ำคัญ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร

ของผู้เรียน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของผู้เรียน 
 กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร     

1. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมจุดเน้น  / /  / 

2. โครงกำรนิเทศเพ่ือกำรศึกษำ   /  

3. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนวิชำกำร   /  

4. โครงกำรส่งเสริมกำรใช้แหล่งเรียนรู้ในและนอกสถำนที่ / /  / 

5. โครงกำรพัฒนำทักษะชีวิต / /  / 

6. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / /  / 

7.  โครงกำรขบัเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียงในสถำนศึกษำสู่ควำมยั่งยืน / / / / 

8. โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล / / / / 

9. โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล / / / / 

10. โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ   /  

11. พัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร (ICT) ภำยในสถำนศึกษำ 

  / / 

 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล     
1. โครงกำรจ้ำงครูละบุคลำกร   /  
2. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร   /  
3. สร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่บุคลำกร   /  
4. พัฒนำงำนสำรสนเทศและงำนสำรบรรณ   /  



๕๒๕๒      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๕๒ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล้อง /ตอบสนอง มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
คุณภาพผู้เรยีน 

กระบวนการบริหาร 
และจัดการ 

กระบวนการจดัการเรียน
การสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ 
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ

ของผู้เรียน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้เรียน 
 กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ     

1. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรงบประมำณ   /  
2. โครงกำรพัฒนำตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำ   /  
3. บริหำรและจัดกำรศึกษำ   /  
4. จัดซ่อมวัสดุ  ครุภัณฑ ์   /  
 กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป     
 งำนบริหำรทั่วไป     

1. โครงกำรส่งเสริมประชำสมัพันธ์   /  
2. โครงกำรชมุชนสมัพันธ์   /  
3. อนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม   /  
4. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  / /  
5. โครงกำรกำรเฝ้ำระวังและป้องกนักำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคโควิค -19  / /  
 งำนกิจกำรนักเรียน     

6. โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข / /  / 
7. โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือ  /  / 
8. โครงกำรคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนสุจริต / /  / 
9. โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยในโรงเรียน  /  / 

10. โครงกำรควบคุมและแก้ไขควำมประพฤต ิ  /   
11. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนให้มีสุขภำวะที่ดีสู่ควำมพอเพียง  /  / 



๕๓๕๓      แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564                                                               

 

 

โรงเรียนบา้นตาขนุวทิยา       ๕๓ 

 

ส่วนที่ 4 
กำรก ำกับติดตำม ประเมินผล ตรวจสอบ 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ได้จัดระบบก ากับติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบ 

และ รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ ดังนี้ 

1.การก ากับ ติดตาม 
 1.1. จัดท ารูปแบบการก ากับติดตามแผนงาน โครงการ ตามยุทธศาสตร์ 
 1.2. จัดผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตาม 

 2.การประเมินผล 
 2.1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
 2.2. สร้างเครื่องมือประเมินผล 
 2.3. ด าเนินการประเมินผลทั้งก่อนด าเนินโครงการเพื่อดูแลความเป็นไปได้ระหว่าง 

ด าเนินโครงการเพ่ือดูความก้าวหน้าและปรับปรุง แก้ไขการด าเนินเมื่อสิน้สุดโครงการเพ่ือดูประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนินการ 

3. การตรวจสอบ 
 3.1. การประเมินตนเองตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ปฏิบัติ บันทึกผลเพ่ือ 

ปรับปรุงพัฒนา 
3.2  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ 

เสนอแนะแนว ทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุน 
 4.การรายงานผล 

 4.1.รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
 4.2 .เมื่อสิ้นสุดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในปีการศึกษา แต่งตั้งคณะท างานสรุปผล 

การปฏิบัติงาน เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข ก าหนดทิศทางจัดการศึกษา 
 4.3.เมือ่สิ้นปีการศึกษา โรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษา ต่อ 

หน่วยงานบังคับบัญชา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น



     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

 

กำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 

ของโรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี ชุมพร 

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ครั้งที่ 4 เมื่อวันเสาร์
ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4  ของ
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา แล้ว 
 
 เห็นชอบในกำรแบ่งสัดส่วนงบประมำณ  9,146,722.68  บำท  ดังนี้ 
 

1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นจ านวน 4,388,127.68* บาท  คิดเป็นร้อยละ 47.97 
2. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  เป็นจ านวน   1,145,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 12.52 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล        เป็นจ านวน     342,000*   บาท คิดเป็นร้อยละ 3.75 
4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป         เป็นจ านวน      910,335   บาท คิดเป็นร้อยละ 9.95 
5.  ส ารองจ่าย          เป็นจ านวน     500,000      บาท คิดเป็นร้อยละ 5.46 
6. ค่าจ้างบุคลากร         เป็นจ านวน   1,861,260   บาท คิดเป็นร้อยละ 20.35 

 
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงินจ านวน 2,108,541.02 บาท   
 เงินส่งเสริมอาชีพอิสระ, เงินประกันสัญญา, เงินบ ารุงลูกเสือ-เนตรนารี 

      เป็นเงิน  181,779.11  บาท 

             รวมงบประมำณปีกำรศึกษำ ๒๕๖4     เป็นจ ำนวนเงิน  9,328,501.79  บำท 
 
เห็นชอบให้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖4  ได้ 
 
 
   ลงชื่อ 
               ( นายธรีศักดิ์  สอนมี  ) 
   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 
 
 

 
 

 



     

 

 

 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
ที่ 063 / ๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

................................................... 
ด้วยโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 26 -27 เมษายน ๒๕๖4 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เพ่ือให้การ
ด าเนินการประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย ทางโรงเรียนขอแต่งตั้งให้
ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร มีหน้าที่ ประสานงาน ดูแล ให้ค าปรึกษา อ านวยความ 
สะดวกต่าง ๆ ในการด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

    ๑.๑ นายบุญเลิศ   ทองชล    ผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
    ๑.๒ นางกัญจนา สมชาติ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ รองประธานกรรมการ 
    1.3 นายปริวรรต ธงธวัช      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
    1.4 นายสุนทร  เพชรชู        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป            กรรมการ 
    ๑.5 นายสัญญา เจริญ          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ    กรรมการ 
    ๑.6 นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม  หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
    ๑.7 นางจงกล  รจนา  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการและเลขาฯ 
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยวำงแผน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

การศึกษา 2564  มีหน้าที่ จัดท าปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ก าหนดวัน เวลา สถานที่  ส าหรับ
การจัดการประชุม จัดท าตารางการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ประกอบด้วย 
     ๒.๑ นางจงกล   รจนา         ครู คศ. ๓      หัวหน้าคณะท างาน 

    ๒.๒ นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์        ครู คศ. ๓   คณะท างาน 
    ๒.๓ นางเรณู  ผดุงฤกษ์        ครู คศ. ๓   คณะท างาน 

     ๒.๔ นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ         ครู คศ. 2   คณะท างาน 
    ๒.๕ นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม      ครู คศ. ๒   คณะท างาน 
    2.6 นางสุภาพร  พัฒนรักษา        ครู คศ. ๒   คณะท างาน 
    2.7 นางนริศา  บุระชัด        ครู คศ. 2   คณะท างาน 
    2.8 นายวีรยุทธ  อนุกูล        ครู คศ. ๒   คณะท างาน 
    2.9 นายโยธิล  นวลมุสิก        ครู คศ. 1   คณะท างาน 
    ๒.10 นางพรพณา  ฤทธิชู        ครู คศ. ๑   คณะท างาน 
    ๒.11  นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว    ครู คศ. ๑   คณะท างาน 

     ๒.12 นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์        ครู คศ. ๑   คณะท างาน 



     

 

 

 

     ๒.๑3 นางศศิพิมพ์  กองสุข    ครู คศ. ๑  คณะท างาน 
     ๒.๑4 นางสาวอรวลี  เทพนุรักษ์  ครู คศ. ๑  คณะท างาน 
     ๒.๑5 นายนพดล   ศรีสุข  ครู คศ. ๑  คณะท างาน 
     ๒.๑6 นางสาววราวรรณ  พัฒน์จีน ครู ผู้ช่วย  คณะท างาน 
     ๒.๑7 นางสาวจุฑาภรณ์ เป้าทอง   ครผูู้ช่วย   คณะท างาน  

๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ และอุปกรณ์   มีหน้าที่ประสารและจัดเตรียมสถานที่
และอุปกรณ์ เครื่องขยายเสียง จอโปรเจคเตอร์ อุปกรณ์น าเสนอ และอ านวยความสะดวกด้านสถานที่
ในการจัดประชุม ประกอบด้วย 

    ๓.๑ นายสุนทร  เพชรช ู  ครู คศ. 3       หวัหน้าคณะท างาน 
    ๓.๒ นางสุภาภรณ์  ศรีสวสัดิ์  ครู คศ. ๒  คณะท างาน 
    ๓.3 นางอรณ์สิริ  แก้วปลอด  ครู คศ. ๒  คณะท างาน 
    ๓.4 นางสาวธีรนันท์  ปานเพชร ครู คศ. ๒  คณะท างาน 
    ๓.5 นางสาวนุชนาฎ พรหมทอง ครู คศ. ๒  คณะท างาน 
    ๓.6 นางสุภาพร  พัฒนรักษา  ครู คศ. ๒  คณะท างาน 
    ๓.7 นายวีรยุทธ  อนุกูล  ครู คศ. 2  คณะท างาน 
    ๓.8 นางธิดารัตน์  แซ่เลี้ยว  ครู คศ . 2  คณะท างาน 
    ๓.9 นายประเสริฐ  จันทรท์ัน  ครู คศ . 2  คณะท างาน 
    3.10 นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์  ครู คศ . 1  คณะท างาน 
    3.11 นายนราธิป  นาเจรญิ  ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
    ๓.๑2 นายวีระ  ห้วยนุ้ย  ครูผู้ทรงคุณค่า  คณะท างาน 

      ๓.๑3 นายนภดล  ทองนา  พนักงานราชการ  คณะท างาน 
    ๓.๑4 นางสาวนวนาท  กลิ่นเมฆ ครูอัตราจ้าง  คณะท างาน 
    3.15 นายเกรียงศักดิ์  นิลนิยม  ครูอัตราจ้าง  คณะท างาน 
    ๓.๑6  นายธีระพล  เกิดเนตร  ครูอัตราจ้าง  คณะท างาน 

         ๓.๑7  นางสาวศรีสุดา  แก้วสุข  ครูอัตราจ้าง  คณะท างาน 
    ๓.18  นางวนิดา  นามวงศ์เนาว์ แม่บ้าน   คณะท างาน 
    ๓.19 นายสังข์ใหม่ อินทรวารี  ลูกจ้างประจ า  คณะท างาน 
    ๓.20 นายสมคิด จันทร์ปากสวน ลูกจ้างประจ า  คณะท างาน 
๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน    มีหน้าที่ รับรายงานตัวผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 
     ๔.๑  นางกมลรัตน์  คะตะโต  ครู คศ. ๓      หัวหน้าคณะท างาน 
     ๔.๒  นางสุดา  เอ้งฉ้วน  ครู คศ.2  คณะท างาน 
     ๔.๓  นางสาวขวัญชนก สงัข์เทพ ครู คศ.๒  คณะท างาน 
     ๔.๔  นางสาวคณิตา บ่วงราชบพิตร ครู คศ.1  คณะท างาน 
     ๔.5  นางสาวกฤติมา แสงทองล้วน ครู คศ.1  คณะท างาน 
     ๔.6  นางสาวสมฤดี กลับรินทร์  ครู คศ. 1  คณะท างาน 
     ๔.7  นางสาวศันสนีย์  สวา่งจันทร์ ครู คศ. 1  คณะท างาน 



     

 

 

 

     4.8  นางจุฬาลักษณ์  หนูหวาน ครู คศ. 1  คณะท างาน 
     4.9 นางสาวนภิสา  เส็นติระ  ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
     ๔.10 ว่าที่ ร.ต. หญิงจิราภรณ์ สีด า พนักงานราชการ  คณะท างาน 
     4.11 นางสาวบุญฑริกา เจียมทิพย์ ครูอัตราจ้าง  คณะท างาน 
     4.12 นางสาวขวัญธิดา  อภิโมทย์ ครูธุรการ  คณะท างาน 
 ๕. คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรและพิธีการ มีหน้าที่ติดต่อประสานวิทยากรและด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ตามตารางการจัดประชุม  ประกอบด้วย 
     ๕.๑ นางกัญจนา  สมชาติ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  หัวหน้าคณะท างาน 
     ๕.๒ นายธีรเทพ  มุกดา  ครู คศ.๒  คณะท างาน 
     ๕.๓ นางสาวกัญญาภรณ์  การะเกตุ ครู คศ.1  คณะท างาน 
     ๕.๔ นายสมศักดิ์  บัวหนุน  ครู คศ.๑  คณะท างาน 
     ๕.๕ นางสาวสาวิตรี  รักษาพราหมณ์ ครู คศ.๑  คณะท างาน 
     5.6 นายปุณณมา  ทองดีเพ็ง  ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
 ๖. คณะกรรมการฝ่ายสรุปรายงานแผนงาน/โครงการ มีหน้าที่ สรุปรายงานแผนงาน/
โครงการปีการศึกษา 2563 และน าเสนองาน/โครงการ ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 
     6.1 นางจงกล  รจนา   ครู คศ.3     หัวหน้าคณะท างาน 
     6.2 นางอมรรัตน์  วิจารณ์  ครู คศ.3  คณะท างาน 
     6.3 นายสุนทร เพชรช ู  ครู คศ.3  คณะท างาน 
     6.4 นายสัญญา เจริญ   ครู คศ.2  คณะท างาน 
     6.5 นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม ครู คศ.2  คณะท างาน 
     6.6 นางนริศา บุระชัด   ครู คศ.2  คณะท างาน 
     6.7 นางสุภาพร  พัฒนรักษา  ครู คศ.2  คณะท างาน 
     6.8 นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ  ครู คศ.2  คณะท างาน 
     6.9 นายวีรยุทธ  อนุกูล  ครู คศ.2  คณะท างาน 
     6.10 นายพีรพงศ์ ฤทธิเพชร์  ครู คศ.1  คณะท างาน 
     6.11 นายโยธิน  นวลมุสกิ  ครู คศ.1  คณะท างาน 
     6.12 นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว ครู คศ.1  คณะท างาน 
 7. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม มีหน้าที่บันทึกภาพการจัดกิจกรรมตลอดการ
ด าเนินการประชุม แล้วมอบแฟ้มภาพถ่ายให้ฝ่ายประเมินผลเพื่อใช้ในการรายงานผลการจัดกิจกรรม 
ประกอบด้วย 
     7.๑ นางสาวขวัญชนก  สงัข์เทพ ครู คศ. 2    หัวหน้าคณะท างาน 
     7.๒ นายพีรพงศ์   ฤทธิเพชร์  ครู คศ. ๑  คณะท างาน 
     7.๓ นางสาวศศิพิมพ์  กองสุข  ครู คศ.๑  คณะท างาน 
     7.๔ นางสาวณิชาภัทร  หนูพรหม ครู คศ.1  คณะท างาน 
     7.๕ นางสาวสโรชา  ทองนุ่น  ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
     7.6 นางสาวนวนาถ  กลิน่เมฆ  ครูอัตราจ้าง  คณะท างาน 



     

 

 

 

 8. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่จัดหาและบริการ อาหารว่าง เครื่องดื่ม
และอาหารกลางวัน  แก่วิทยากร และผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย 
     8.๑ นางสาวธีรนันท์   ปานเพชร ครู คศ.๒      หัวหน้าคณะท างาน 
     8.๒ นางสาวนันทญา  บรรณราช ครู คศ.๒  คณะท างาน 
     8.๓ นางธิดารัตน์  แซ่เลี้ยว  ครู คศ.๒  คณะท างาน 
     8.4 นางสาวนุชนาท  พรหมทอง ครู คศ.๒  คณะท างาน 
     8.5 นางสาววิภาวรรณ  ขันพระแสง ครู คศ.๑  คณะท างาน 
     8.6 นางสาวสุธาสินี  เทพไชย  ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
     8.7 นางสาวอโณทัย  หนักแดง  ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
     8.8 นางสาวฐิตารีย์ อินทจันทร์  ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
     8.9 นางสาวพันทิวา  คงแย้ม  ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
     8.10 นางสาววรุณาทิพย์ หนูวงศ์ ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
     8.๑1 นางสาวนวนาท  กลิ่นเมฆ  ครูอัตราจ้าง  คณะท างาน 
     8.๑2 นางสาวพิไลวรรณ  ธารายศ ครูอัตราจ้าง  คณะท างาน 
     8.๑3 นางสาวบุญฑริกา  เจียมทิพย์ ครูอัตราจ้าง  คณะท างาน 
     8.๑4 นางสาวศรีสุดา  แก้วสุข  ครูอัตราจ้าง  คณะท างาน 
     8.๑5 Mr. Epie Metuge Pual  ครูอัตราจ้าง  คณะท างาน 
 9. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลกิจกรรม มีหน้าที่ออกแบบประเมิน แจกแบบประเมิน 
รวบรวมและประมวลผลการประเมินและรายงานผลให้ผู้บริหารและฝ่ายที่เก่ียวข้องรับทราบ 
ประกอบด้วย 
     9.๑ นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว  ครู คศ. ๑   หัวหน้าคณะท างาน 
     9.๒ นางสาวศันสนีย์  สว่างจันทร์ ครู คศ.1  คณะท างาน 

    9.3 นางกัญญาภรณ์ การะเกตุ  ครู คศ.๑  คณะท างาน 
    9.4 นางสาววิภาวรรณ  ขันพระแสง ครู คศ.๑  คณะท างาน 
    9.5 นางสาววรุณาทิตต์  หนูวงศ์ ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 

     9.6 นางสาวจุฑาภรณ์ เป้าทอง  ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
     9.7 นางสาวพันทิวา  หนูวงศ์  ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
     9.8 นางสาวพิไลวรรณ ธารายศ ครูอัตราจ้าง  คณะท างาน 
   

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
 เต็มเวลา  ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  และเสียสละ  เพื่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน  และทางราชการ
สืบไป 

  สั่ง ณ วันที่  19   เดือน เมษายน  พ.ศ.   ๒๕๖4 
 
 
                  ( นายบุญเลิศ  ทอลชล ) 

         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 



     

 

 

 

 

 

 

ค าสั่ง โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

ที่ 071 / 2564 
เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำงบประมำณตำมงำน / โครงกำร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
---------------------------------------- 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการพิจารณางบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนบ้านตาขุน
วิทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน และ
เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บังเกิด
ผลดีแก่ทางราชการ จึงมอบหมายให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

    1.1 นายบุญเลิศ  ทองชล       ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
    1.2 นางกัญจนา  สมชาติ รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
    1.3 นายปริวรรต  ธงธวัช รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
    1.4 นายสุนทร  เพชรชู หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป    กรรมการ 
    1.5 นายสัญญา  เจริญ         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ    กรรมการ 
    1.6 นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ        กรรมการ 
    1.7 นางสาวกิ่งดาว ช่วยชนะ   หัวหน้างานกิจการนักเรียน        กรรมการ 
    1.8 นายพีรพงศ์  ฤทธิเพชร์ หัวหน้างานทั่วไป      กรรมการ 
    1.9 นางจงกล  รจนา            หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการและเลขาฯ 
    1.10 นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว ครู คศ. 1      กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย  ให้ส าเร็จลุล่วงเรียบร้อย จนบังเกิด

ผลดีแก่ทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   30    เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 
   สั่ง ณ  วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
     (นายบุญเลิศ   ทองชล  ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
 

 



     

 

 

 

 

 
 

ค ำสั่ง โรงเรียนบ้ำนตำขุนวิทยำ 
ที ่ 074   / 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
---------------------------------------- 
 

 เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน การด าเนินการ
บริหารงบประมาณ ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมีประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา2564  ประกอบด้วย  

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ วางแผน ก าหนดกรอบ / นโยบาย เพ่ือพิจารณา 
งบประมาณแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ควบคุม ดูแล และให้ค าปรึกษา ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา2564  ประกอบด้วย 

    1.1 นายบุญเลิศ  ทองชล        ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
    1.2 นางกัญจนา  สมชาติ  รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
    1.3 นายปริวรรต  ธงธวัช  รองผู้อ านวยการ         กรรมการ 
    1.4 นายสุนทร  เพชรชู     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป          กรรมการ 
    1.5 นายสัญญา  เจริญ             หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ   กรรมการ 
    1.4 นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ        กรรมการ 
    1.5 นางจงกล  รจนา                หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการและลขาฯ 
2. คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 มีหน้า ก าหนด

วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย และมาตรการ รวมทั้งรายละเอียด งาน / โครงการ/กิจกรรม จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564  ประกอบด้วย 

    2.1 นายบุญเลิศ  ทองชล            ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
    2.2 นางกัญจนา  สมชาติ      รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
    2.3 นายปริวรรต  ธงธวัช      รองผู้อ านวยการ         กรรมการ 
    2.4 นายสุนทร  เพชรชู     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป          กรรมการ 
    2.5 นายสัญญา  เจริญ             หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ   กรรมการ 
    2.6 นางสาวปริฉัตร์ จันทร์หอม    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ        กรรมการ 
    2.7 นางจงกล  รจนา                หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล          กรรมการ     
    2.8 นางสาวกิ่งดาว  ช่วยชนะ     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    กรรมการ 
    2.9 นางสาวปริฉัตร์  จันทร์หอม   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   กรรมการ 



     

 

 

 

    2.10 นางสาวอมรรัตน์ วิจารณ์     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
    2.11 นางสุภาพร พัฒนรักษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
    2.12 นางนริศา  บุระชัด     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ  กรรมการ 
    2.13นายวีรยุทธ์  อนุกูล     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     กรรมการ 
    2.14 นายพีรพงศ์  ฤทธิเพชร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     กรรมการ 
    2.15 นายโยธิน  นวลมุสกิ    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ     กรรมการ 
    2.16 นางสุดา  เอ้งฉวน       หวัหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      กรรมการ 
    2.17 นางกญัญาภรณ์  การระเกตุ ครู คศ. 1       กรรมการ 
    2.18 นางสาวพรพณา  ฤทธิ์ชู  ครู คศ. 1       กรรมการ 
    2.19 นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว ครู คศ. 1        กรรมการและเลขานุการ 

 3. คณะกรรมการจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 มีหน้าที่ รวบรวม
จากคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อจัดรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 เผยแพร่ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ประกอบด้วย 

 3.1 นางจงกล  รจนา  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล     หัวหน้างาน 
 3.2 นายพีรพงศ์  ฤทธิเพชร์  ครู คศ. 1          คณะท างาน 
 3.3 นางสาววราวรรณ  พัฒน์จีน  ครผูู้ช่วย           คณะท างาน 
 3.4 นางสาวจุฑาภรณ์  เป้าทอง  ครผูู้ช่วย           คณะท างาน 
 3.3 นางสาวอาทิตยา  เกตุแก้ว  ครู คศ. 1          คณะท างาน 
 

 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ให้ส าเร็จลุล่วงเรียบร้อย จนบังเกิด
ผลดีแก่ทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   10    เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
   สั่ง ณ  วันที่ 10  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
     (นายบุญเลิศ   ทองชล  ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 


