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คำนำ 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินการงาน แผนการปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2564 ฉบับน้ี งาน 

แผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม ไดจัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศกึษา 

2564 ตามโครงการ/กิจกรรม 

  สรุปผลการดำเนินงานตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวบรวมผลการจัดโครงการตาม

แผนการดำเนินงาน ที่มุงหวังใหโครการ/กิจกรรมไดเปนประโยชนตอผูเรียน คณะครู และเกิดผลดีตอโรงเรียน

สูงสุด ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนิน

โครงการ และหวังวาเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะมีประโยชนตอทุกฝายที่เกี่ยวของ และผูที่สนใจสามารถ

นำไปใชเปนแนวทางในการศึกษา วางแผนการดำเนินการสงเสริมและพัฒนานักเรียนและบุคลากรในองคกร 

ตลอดจนขอเสนอแนะและแนวทางเพื่อสนับสนุนโครงการ และกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของ

สถานศึกษาตอไป  

  และในโอกาสนี้ โรงเรียนปทุมพิทยาคม ใครขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการจัดทำโครงการ

ครั้งน้ีทุกทาน ที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดี 

 
 

                งานแผนงานโรงเรียน 

      กลุมบริหารงานบุคคลและงบประมาณ 
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สารบัญ 

 

  เรื่อง                หนา 

  สวนที่ 1  บริบททั่วไป       1 

  สวนที่ 2  ทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา    8 

  สวนที่ 3  วธิีการดำเนินงาน      20 

  สวนที่ 4  ผลการดำเนินงาน      31 

  สวนที่ 5  สรุปอภิปรายผล       39 

  ภาคผนวก 

   ผลงานที่ภาคภูมิใจ      42 

1. ดานสถานศึกษา/องคกร 

2. ดานผูเรียน 

3. ดานคร ู/บุคลากร 

4. ดานการพัฒนาสถานศกึษา 
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สวนท่ี 1  

บริบททั่วไป 
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ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

1.1 ขอมูลท่ัวไป 

 1.1.1 ชื่อโรงเรียน ปทุมพิทยาคม  ที่ตั ้งอยู เลขที่  279 หมู 3 ตำบลปทุม   อำเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี  สหวิทยาเขตที่  2    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29   

โทร  045-244283 โทรสาร 045-241536, 250588 e-mail  : pathumpit@pathumpit.ac.th website 

: www.pathumpit.ac.th   เปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เนื้อที่   73 ไร 2 งาน 

38 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ   3 ตำบล  ไดแก ตำบลปทุม   ตำบลกุดลาด  และตำบลไรนอย 

 1.1.2 ประวัติความเปนมาโรงเรียน  

  โรงเรียนปทุมพิทยาคม    ตั้งอยูเลขที่   279   ถนนสมเด็จ    ตำบลปทุม    อำเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี กอตั้งขึ้นโดยสภาตำบลกุดลาด  รวมกับขาราชการพอคาและประชาชนในทองถ่ิน     

ซึ ่งมีความเห็นตรงกันวาควรจะสรางโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลกุดลาด  ประกอบกับมีที ่ดิน

สาธารณประโยชนที ่ทำเลเลี้ยงสัตวบริเวณดงหองแห จำนวน 798 ไร    สามารถ   ที ่จะจัดสรรเปนที่

กอสรางได คณะบุคคลดังกลาวจึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียนคณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียน ได

ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา  และตั้งชื่อวา     โรงเรียนปทุมพิทยาคม กำหนดพื้นที่ใน

การกอสรางโรงเรียน 50 ไร  บนที่ดินสาธารณประโยชน  ทำเลเลี้ยงสัตวดงหองแห   ซ่ึงเดิมเปนสนามยิงปน

ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน  เปดทำการสอน  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2519  โดยมี  ร.ต.ชัย

ทวี   เดชพล  รักษาการในตำแหนงครูใหญ มีนักเรียน 52 คน   ครู-อาจารย  3 คน ลูกจางประจำ  1  คน  

แตยังไมมีอาคารเรียน  จึงไดไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนกุดลาด   วันที่   9   กรกฎาคม  2519  กรมสามัญ

ศึกษาไดอนุมัติการขอจัดตั้งโรงเรียนปทุมพิทยาคมซึ่งนับเปนวันสถาปนาโรงเรียนตั้งแตนั้นเปนตนมา  และ

ในภาคเรียนที่ 2  ป พ.ศ. 2519 ก็ไดยายมาเรียนที่โรงเรียนในปจจุบัน หลังจากสรางอาคารชั่วคราว

เรียบรอยแลวเดือนสิงหาคม 2519 จังหวัดอุบลราชธานี จึงไดจัดหาครูของกรมสามัญศึกษา มาชวยราชการ 

เดือนพฤศจิกายน 2519 กรมสามัญศึกษา ไดจัดสรรอัตราครูมาให และสอบคัดเลือกไดนางสำอางค  คอ

แกววุฒิ พ.ม.  องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี จึงไดเรียกตัว นายเปลี่ยน ศิริรังสรรค  กลับไปทำ

การสอนที่โรงเรียนบานผาแกวตามเดิม ปการศึกษา 2519 มีนักเรียนชาย-หญิง จำนวน 52 คน โดยมี  

ร.ต.ชัยทวี เดชพล รักษาการในตำแหนงครูใหญคนแรก นางสาวพัชรินทร วัชรินทรกร และ  

นางสำอางค คอแกว เปนครูประจำชั้น 

 ปการศึกษา  2520 นายวิเชียร  วรรณพงศ  ไดยายมาดำรงตำแหนงครูใหญ  และไดดำรง

ตำแหนง อาจารยใหญ และผูอำนวยการโรงเรียนในปการศึกษา  2521  และ  2524  ตามลำดับ 

 ปการศึกษา 2522  โรงเรียนไดรับการปรับเปลี่ยนสายการบริหารเปนโรงเรียนสังกัดจังหวัด

และไดขยายพื้นที่ของโรงเรียนเปน  73  ไร  2  งาน  38  ตารางวา  มาจนปจจุบัน 
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 ปการศึกษา  2524  กรมสามัญศึกษาอนุมัติใหเปดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย    ทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พ.ศ.  2518  และหลักสูตรมัธยมศึกษา  พ.ศ.  2524 

 ปการศึกษา  2526  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  กำหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงเขตตำบล 

กุดลาดและตำบลปทุม  โรงเรียนปทุมพิทยาคม อยูในเขตตำบลปทุมแตน้ันมา 

  ปการศึกษา 2527 นายธำรงค  แพรนิมิตร ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน 

  ปการศึกษา 2531 นายประดิษฐ  ศรีวรมาศ ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน 

 ปการศึกษา 2534 นายพิชัย  มุขสมบัติ ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน 

  ปการศึกษา 2535 นายเจริญ  ชวงชิง ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน 

  ปการศึกษา 2537 นายพงศศักดิ ์ คูณเรอืง ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน 

  ปการศึกษา 2543 นายวชิัย  ศริิบูรณ ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน 

  ปการศึกษา 2544 ไดเริม่ใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 

  ปการศึกษา 2546 นายวโิรจน  ดวงมาลา  ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน 

              ปการศึกษา 2549 นายสินสมุทร  บุตรภักดี  ไดยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน            

 ปการศึกษา 2551   ไดเริ่มใชหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551              

             ปการศึกษา 2554 นายวีรพล  สารรัตน  ไดยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการ   

 ปการศึกษา 2556  นายสำเร็จ  ธงศรี  ไดยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการ   

 ปการศึกษา 2558  นายวสันต  มรกตเขียว   ไดยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการ   

 ปการศึกษา 2561  นายจิรายุทธ  อักษรพิมพ ไดยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการ   
  

. 

 

 

 

 

 

เปนรูปมือชูคบเพลิงบนดอกบัว 

หมายถึง  สถาบันท่ีประสาทแสงสวางแหงปญญาของจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

สัญลักษณประจำโรงเรียน 
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ปรัชญาโรงเรียน อตฺตานํ  ทมยนฺติ   ปณฺฑิตา  “บัณฑิตยอมฝกตน” 

 

สีประจำโรงเรียน 

ความหมาย 

“เรียนดี มีศีลธรรม นําสงัคม” 

“พระพุทธมงคลอุบลรังส ี

 

 

 

 

  

 

 “อินทนลิ (ตะแบก) 

   
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ 

คติพจน “นตฺถิ ปฺญา สมาอาภา “แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี” 

ช่ือยอโรงเรียน ป.พ. 

เขียว - ชมพ ู

สีเขียว  หมายถึง   ความอุดมสมบูรณ  ความราเรงิแจมใส 

สีชมพู  หมายถึง  ความรัก  ความผูกพัน  ความสมัครสมานสามคัค ี

 

รูปมือชูคบเพลิงบนดอกบัว 

สัญลักษณนักเรียน รูปมือชูคบเพลิงบนดอกบัว 

 
จุดเดน “ดนตรีด ีกฬีาเดน” 

คาํขวญัของโรงเรยีน 

 

พระพุทธรปูประจาํ

 

 อตัลกัษณ์ของโรงเรยีน “ยิ้มไหว มีน้ำใจ ใฝเรียนรู” 

 

  

 

 

สมรรถนะหลกัของโรงเรยีน 
1.การมุง่ผลสมัฤทธิ ์  2. การบรกิารทีด่ ี  

3. การพฒันาตนเอง  4. การทาํงานเป็นทมี 

ตน้ไมป้ระจาํโรงเรยีน 
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1.2 โครงสรางการบริหารโรงเรียน ปการศึกษา 2564 
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1.3 ขอมูลจำนวนครูและบุคลาการทางการศึกษา 

  1)  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

บุคลากร 

ผู 

บริหาร 

คร ู

ผูสอน 

พนักงานราชการ 

(ครูผูสอน) 

คร ู

อัตราจาง 

เจาหนาที่

อื่นๆ 

รวม 

ทั้งสิ้น 

ปการศึกษา 2564 3 44 1 11 13 73 

 หมายเหตุ    เจาหนาที่อื่น ๆ   จำนวน  13 คน   แยกจำนวนบุคลากร ดังน้ี 

    -ครูธรุการ    1   คน 

    -ลูกจางประจำ (นักการภารโรง)  4   คน 

    -ลูกจางชัว่คราว (ยาม ,แมบาน,จราจร) 8   คน 

  2) วุฒิการศึกษาสูงสดุของบุคลากร 

  

 

 

 

 

        

 

 

     

          ปวช.        ปวส.        ปริญญาตรี        ประกาศนียบัตรบัณฑติ        ปริญญาโท        ปรญิญา

เอก   

วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตร ี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จำนวน (คน) 9 2 37 0 24 0 
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1.4  ขอมูลจำนวนนักเรียน ปการศึกษา 2563 - 2564 

 

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ม.1 - ม.3   

ปการศึกษา 2563 - 2564 

 
 

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียน ม.4 - ม.6  

ปการศึกษา 2563 – 2564 
 

 
ท่ีมา : ขอมูลจำนวนนักเรียน กลุมบริหารงานวชิาการ ณ วันท่ี 10 มถินุายน 2563 และ                                 

วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 
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1.5  สภาพชุมชนโดยรวม 

  ชุมชนบานปากหวยวังนอง  ตำบลปทุม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  อยูหางจาก 

ตัวเมืองอุบลราชธานี  ประมาณ  5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 10.50 ตารางกิโลเมตร สภาพชุมชนรอบริเวณ

โรงเรียนมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท 

  สภาพทางภูมิศาสตรของชุมชน  ตั้งอยูบริเวณที่หวยวังนอง  ซ่ึงอยูทางทิศเหนือของชุมชนไหล 

ออมชุมชนมาทางทิศตะวันตกมาบรรจบกับแมน้ำมูล  ซึ่งอยูทางทิศใต  พื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ดอนและลาด

เอียงลงไปทางทิศใต  ซ่ึงบรรจบกับแมน้ำมูล 

 เขตติดตอของชุมชนตำบลปทุม   

  ชุมชนบานปากหวยวังนอง  ตำบลปทุม  มีเขตติดตอกับชุมชนใกลเคียง  ดังน้ี คือ 

  ทิศเหนือ ติดตอกับ  ตำบลไรนอย  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

  ทิศใต ติดตอกับ   แมน้ำมูล  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

  ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตำบลกุดลาด  อำเภอเมือง  จงัหวัดอุบลราชธานี 

  ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 

  การคมนาคม  ชุมชนบานปากหวยวังนอง  มีถนนสมเด็จเปนถนนสายหลักติดตอกับตัวจังหวดั  

และอำเภอตาลสุม  ในการติดตอกันระหวางหมูบาน  มีถนนคอนกรีตเปนสวนมาก ซึ่งมีความสะดวกสบาย

ในการสัญจรไปมา   

  ประชากร  ชุมชนบานปากหวยวังนอง ตำบลปทุม มี  12 หมูบาน มีจำนวนครอบครัว             

3,387 ครอบครัว ประชากร 10,368 คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก ชุมชนหมูที่ 3  

บานดงหองแห และชุมชนหมูที่ 4 บานโนนสมบูรณ  

  อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจางทั่วไป เน่ืองจากยากจนและไดรับการศึกษาถึงระดับมัธยมเปน 

สวนมาก ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ งานประเพณีลอยกระทง ตำบลปทุม 

งานบุญมหาชาติ วัดมงคลโกวิทาราม งานบุญมหาชาติ วัดใหมประชาสรรค สวนอาชีพอื่น ๆ มีทั้งขาราชการ 

คาขาย  รับจางทั่วไป  เครื่องปนดินเผา  เกษตรกรรม  และสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 95 

ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป 5,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว 5.03 คน          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม 

9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน/ภายนอกของโรงเรียนนปทุมพิทยาคม 

 โรงเรียนปทุมพิทยาคมไดดำเนินการวิเคราะหสถานภาพของ โรงเรียนโดยการระดมความ

คิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนปทุมพิทยาคม และผูมีสวนไดสวนเสียและเกี่ยวของกับการศึกษา โดยการนำ

นโยบายสูการปฏิบัติและสอดคลองกับภาระงาน ทั้งในระดับประเทศและเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบกับการ

วิเคราะหจากขอมูลผลการดำเนินงานที่ผานมา สภาพปญหาและความตองการ ซึ่งสะทอนสถานภาพของการ

ขับเคลื่อนงานในปงบประมาณตอไปของโรงเรียนไดอยางครอบคลุม และชัดเจนเปนรูปธรรม สามารถ

พัฒนาการทำงานไดอยาง มีประสิทธิภาพ สอดคลองและตอบตัวชี้วัดได สรุปผลการวิเคราะหได ดังน้ี 

 

1. สรุปประเด็นการวิเคราะหขอมูล 
 

 วิเคราะหสภาพแวดลอม  โรงเรียนปทุมพิทยาคม (SWOT Analysis) 
 

วิเคราะหบริบทโรงเรียนปทุมพิทยาคม 

(SWOT) สภาพภายนอก 

 

โอกาส  (Opportunities)  อุปสรรค  (Threats)  

1. โรงเรียนไดรับการยอมรบัและศรัทธาจากชุมชน

และสังคม 

2. ผูปกครองและคนในชุมชนใหความสนใจในดาน

การปฏิรูปการศึกษา 

3. หนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนใหการ

สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

4. นักเรียนมคีวามรกัในวัฒนธรรม ประเพณี ใน

ทองถ่ิน 

5. สภาพธรรมชาติและสภาพแวดลอม  เอื้ออำนวย

ตอการเรียนการสอน 

6. โรงเรียนตั้งอยูในชุมชนเมืองทำใหการเดินทางมา

คอนขางสะดวก 

7. มีภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

1. บริเวณใกลเคียงโรงเรียนมีแหลงบริการทาง

เทคโนโลยีที่ชักจูงนักเรียนใหนำไปใชในทางที่ไม

เหมาะสม 

2. นักเรียนไมไดอยูรวมกับบิดา-มารดา ทำใหขาด

การดูแลบุตร 

3. ผูปกครองสวนใหญมีปญหาดานครอบครัว

แตกแยกสงผลกระทบตอผลการเรียนของ

นักเรียน 

4. มีสิ่งแวดลอมที่มีสื่อยั่วยุเชน รานเกมส การใช

โทรศัพทมือถือ ทำใหนักเรียนมีความเสี่ยงในการ             

ดำรงชีวิตที่ด ี

5. ผูปกครองสวนใหญมีฐานะยากจน ประกอบ

อาชีพรับจาง ไมมีเวลาดแูลนักเรียน ขาดวัสดุ

อุปกรณสงเสริมการเรียน สงผลกระทบตอผลการ

เรียนของนักเรียน 
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โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 

8. ผูปกครองใหความไววางใจและมีความเชื่อมั่นใน

ครูผูสอน 

9. มีแหลงสืบคนขอมูล  แหลงเรียนรูนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีหลากหลายทัง้สถาบันการศึกษา และ

องคกรเอกชนที่อยูใกลโรงเรียน 

10. การใหบริการสื่อเทคโนโลยี และแหลงเรียนรู 

เพื่อการสืบคนขอมูลแกครู และนักเรียน

สะดวกสบาย 

11. โรงเรียนตั้งอยูหางไกลเขตอุตสาหกรรม 

12. ภูมิปญญาทองถ่ิน กับการดำรงชีวติ อยาง

พอเพียง 

13. โรงเรียนมีเว็ปไซตในการเผยแพรผลงานขอมูล 

ขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึน 

14. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร  

อินเตอรเน็ต ) ทำใหนักเรียนมีความตองการ

บริโภค สงผลทำใหนักเรียนเกิดความรอบรู และ

สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง 

15. นักเรยีนมีรายไดระหวางเรียน โดยการรับจางใน

ภาคเกษตรกรรม 

16. โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากชุมชน 

17. ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา องคกรเอกชน 

ตาง ๆ รวมกับทางโรงเรยีนไดบริจาค ทุนทรพัย

ในดานตาง ๆ และวัสดุอปุกรณสนับสนุน

การศกึษา สงผลทำใหการศึกษาของโรงเรียน

พัฒนามีประสิทธิภาพเพิม่มากข้ึน 

18. พระราชบัญญัติการศึกษาเอื้อตอการเรียนการ

สอน 

19. นโยบายรัฐเรื่องการศึกษาภาคบังคับ 

20. โครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ 

21. ชุมชนขาดการควบคุมการใหบริการดาน

เทคโนโลยี เชน รานอินเตอรเน็ต เกมส 

6. นักเรียนบางสวนนำสื่อเทคโนโลยีไปใชในทางที่

ผิด 

7. ชุมชนขาดการควบคุมการใหบริการดาน

เทคโนโลยี เชน รานอินเตอรเน็ต เกมส 

8. ขาดแหลงบริการดานเทคโนโลยีในชุมชนที่เอื้อ

ตอการเรียนรู 

9. ชุมชนมีรายไดนอยฐานะทางเศรษฐกิจไมเทา

เทียม มีผลกระทบตอ การใหการสนับสนุน

การศกึษา 

10. ปญหาทางดานเศรษฐกจิโดยเฉพาะ คาน้ำมัน ทำ

ใหการเดินทางมาโรงเรียนโดยรถรับ – สง

นักเรียนคอนขางแพง 

11. พอ – แม ผูปกครองไปประกอบอาชีพตางจังหวัด 

เพื่อหารายไดทำใหไมมีเวลาในการดูแลบุตร

หลาน 

12. นโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงบอย ทำใหการ

ดำเนินงานตองปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาด

ความตอเน่ืองในการพัฒนา 

13. นโยบายการจดัสรรงบประมาณรายหัวของ

รัฐบาลยังไมเพียงพอกับการบริหารจัดการภายใน

โรงเรียน 

14. บริเวณใกลเคียงโรงเรียนมีแหลงบริการทาง

เทคโนโลยีที่ชักจูงนักเรียนใหนำไปใชในทางที่ไม

เหมาะสม 

15. นักเรียนไมไดอยูรวมกับบิดา-มารดา ทำใหขาด

การดูแลบุตร 

16. ผูปกครองสวนใหญมีปญหาดานครอบครัว

แตกแยกสงผลกระทบตอผลการเรียนของ

นักเรียนชุมชนขาดการควบคุมการใหบริการดาน

เทคโนโลยี  เชน รานอินเตอรเน็ต เกมส 

17. ชุมชนขาดการควบคุมการใหบริการดาน

เทคโนโลยี เชน รานอินเตอรเน็ต เกมส 
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วิเคราะหบริบทโรงเรียนปทุมพิทยาคม 

(SWOT) สภาพภายใน 
 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดออน  (Weaknesses) 

1. สถานศึกษามีโครงสรางการบริหารงานชัดเจน 

2. โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศนและพันธกิจชัดเจน ทำ

ให การทำงานบรรลุเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรมีความรู  ความสามารถหลากหลาย เปน

ผลดีตอการจดัการศึกษา 

4. โรงเรียนมีการประสานงานกับหนวยงานอื่นในการ

พัฒนาโรงเรียน 

5. นโยบายการจดัการศึกษามีภาระงานที่มากทั้งของ

โรงเรียน ทำใหประสิทธภิาพการจดัการเรียนการ

สอนของครูลดลง 

6. การจดัสภาพแวดลอมสะอาด สวยงาม รมรื่น เอื้อ

แกการเรียนรู 

7. การจดักิจกรรมสงเสริม พัฒนาบุคลิกภาพ  

สุขภาพและอนามัยของนักเรียน ใหอยูในสังคมได

อยางมีความสุข 

8. มีการจดัหลักสูตรสถานศกึษาและจัดหาสาระ

เพิ่มเติมอยางหลากหลายตามความตองการของ

ผูเรียน 

9. มีการจดักิจกรรมการสงเสริมจิตสาธารณะใน

โรงเรียน 

10. นักเรียนมีความเขาใจในหลักการประชาธิปไตย

และ สามารถนำไปใชในการปฏิบัติจริงได 

11. นักเรียนดำรงชวีิตอยูในสังคม ไดอยางมคีุณภาพ 

1. ครรูับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไป  เปนผลใหเวลา

ในการเตรียมการสอนนอย 

2. ขาดการนิเทศตดิตามงานไมสม่ำเสมอ 

3. นักเรียนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม เชน ความ

รับผิดชอบ การรกัษาสมบัติของโรงเรียน 

4. นักเรียนบางสวนมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมายนอย 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางวิชายังไมเปนที่นา

พอใจ 

6. โรงเรียนมีวัสดุ  อุปกรณสำหรับจัดการศกึษาไม

เพียงพอ 

7. นักเรียนไมเอาใจใสตอการเรียน เพราะ สวนมาก

บิดา – มารดา ไปทำงานตางถ่ิน 

8. ขาดบุคลากรที่มีความถนัดในวิชาเฉพาะ 

9. การเบิกจายเงินไมคลองตัว 

10. งบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอตอการพัฒนา

โรงเรียน 

11. การดำเนินการดานงบประมาณลาชาไมทันตอ

ความตองการ ไมคลองตวั ผูบริหาร ครู ตองใชเงิน

สวนตัวสำรองจายในการดำเนินการ 

12. โสตทศันูปกรณยังไมเพียงพอ และขาดบุคลากรที่

มีความสามารถเฉพาะทาง 

13. วัสดุครุภัณฑขาดคุณภาพและไมตรงตามความ

ตองการ ทำให ไมสามารถจัดกระบวนการเรียนการ

สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

14. การซอมแซมอุปกรณลาชา ไมทันตอการใชงาน

งบประมาณในการดำเนินงานไมเพียงพอ 
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      2. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ไดกำหนดนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 สอดคลองกบัยุทธศาสตรชาติ 

(พ.ศ.2561-2580) แผนการศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2560-2579 แผนการปฏริูปประเทศ นโยบายรัฐบาล นโยบายและ

จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาเขตอบุลราชธานี อำนาจเจริญ โดยไดกำหนดวิสัยทศัน พันธกจิ เปาประสงค กลยุทธ และ

คานิยมหลัก สมรรถนะของโรงเรียน ดังน้ี 

 วิสัยทัศนของโรงเรียน (Vision) 
 

 จัดการศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาล  และการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษา  พัฒนา 

สงเสริมความรูสามารถทางเทคโนโลยี  กระบวนการเรียนรูของผูเรียน ใหมคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา             

สูมาตรฐานสากล และนำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในการดำรงชีวติ 
 

 พันธกิจของโรงเรียน (Mission)  
 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา สงเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี  กระบวนการเรียนรูของผูเรียน

ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สูมาตรฐานสากลและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดำรงชีวิต 

 2. จัดการศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาลและการกระจายอำนาจ  เปดโอกาสใหบุคลากรใน

สถานศึกษา และทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศกึษา  โดยนำกระบวนการวิจยัวาแผนและพัฒนา

คุณภาพการศกึษา  สงเสริม  สรางความเขมแข็งในการจดัการศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามนโยบาย

และมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

 3. บริหาร  จดัการ  ใหมหีองเรียน  แหลงเรียนรู  กิจกรรม  กระบวนการ  บรรยากาศที่เอื้อตอการ

เรียนรูที่สอดคลองและเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

 4.  พัฒนาองคกรเพื่อยกระดับสูโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

เปาประสงคของโรงเรียน (Goal) 
 

 เพื่อใหผูเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและข้ันพื้นฐานอยางมีคุณภาพ เปนคนดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม ตามมาตรฐานการศกึษา และมีศักยภาพในการศึกษาตอ พรอมดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสูสังคมประชาคมอาเซียนและโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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คานิยมของโรงเรียน      
 

“ PATUM – I T ”  

 

P – Participation  การมีสวนรวม           A – Achievement  ความสำเร็จ      

T – Teamwork  การทำงานเปนทีม      U – Unity  ความเปนหน่ึงเดียว 

M – Management  การบริหารจัดการ    I – Integration  การบูรณาการ          

T – Tecnology  เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

สมรรถนะของโรงเรียน 
 

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Caring & Developing Others) โรงเรยีนมีครูและบุคลากรที่มี

ศักยภาพและความสามารถมีวิสัยทัศนรวมกัน ทำงานเปนทีม โดยมีความมุงมั่นในการพฒันาคุณภาพ

การศกึษาและการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ตลอดจนถึงความสามารถดานการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

เพื่อการเรียนการสอน และการใชภาษาตางประเทศ 

          2. การสืบเสาะหาขอมูลโดยใชวัสดุ อุปกรณ สื่อ และเทคโนโลย ี(Information Seeking) ที่มีความ

ทันสมัย ซ่ึงโรงเรียนใชในการจดัการเรียนรูทกุกลุมสาระการเรียนรู มีหองศูนยประจำกลุมสาระและแหลง

เรียนรูอื่น ๆ ในโรงเรียน 

3. การจดัการเรียนรู โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดำเนินการ 

4. การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) โรงเรียนมีการจดัทำโครงการประกนั

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสงเสริมศักยภาพผูเรยีนในแตละดานตามความสามารถของผูเรียน 

         5. ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork) คร ูบุคลากรและนักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ ไดใหความ

รวมมือในการดำเนินกิจกรรมทกุอยางในโรงเรียน สงผลใหโรงเรียนไดรับรางวัลในการเขารวมการแขงขัน

ตาง ๆ 
 

ยุทธศาสตรการปฏริูปการศึกษาของโรงเรียนปทุมพิทยาคม   
 

 1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  เสริมสรางพฒันาศักยภาพและการเขาถึงบริการการศกึษาที่เปน

เอกภาพ  ลดความเหลื่อมล้ำทางการศกึษา  ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมพีระมหากษัตริย

เปนประมุข 

 2.  สรางความสามารถในการแขงขัน  ศึกษา  วจิัยบริบทของชุมชนและความตองการ  เพื่อพัฒนา

ศักยภาพผูเรียนใหสอดคลองกับบริบท ความตองการ  ของสังคม และนโยบายการศึกษาชาต ิ
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 3.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหมีความรูและนำเทคโนโลยีดิจทิัล  

ภาษาอังกฤษ  มาใชในการจดัและพัฒนาคุณภาพการสอนและงานในหนาที ่

 4.  สรางโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา  สงเสริม  พัฒนาและสรางโอกาสทางการเขาถึง

คุณภาพการศกึษาใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน  สังคม  และนโยบายการศกึษาชาต ิ

 5.  สรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  นำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  จัดการศึกษา

เพื่อเสริมสรางคุณภาพชวีิตผูเรียนที่เปนมิตรตอสิง่แวดลอม   

 6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร  จดัการบริหารสถานศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิ

บาลเพื่อมุงสูคุณภาพ  และสงเสริมการจดัการศกึษาแบบมีสวนรวมโดยการสรางเครือขายองคกร  ภาครัฐ  

เอกชน  ชุมชน  ผูปกครอง  มีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน 
 

นโยการพัฒนาของโรงเรียนปทุมพิทยาคม   
 

 นโยบายท่ี 1 พัฒนาสถานศึกษาระบบการดูแลดานความปลอดภัย จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ 

การมีสุภาวะทีด่ี ใหกับผูเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษาจากภัยทุกรูปแบบ และสามารถปรับตัว 

ตอโรคอุบัตใิหมและอุบัติซ้ำ 

นโยบายท่ี 2 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง การแขงขัน  พัฒนา  เสริมสรางศักยภาพ   

การเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน  และพัฒนาความเปนสากล ลดความเหลื่อมลำ้ทางการ

ศึกษา   

พัฒนาคุณภาพชีวติที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและพัฒนาระบบการบริหารการศึกษา 

  นโยบายท่ี 3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรูและนำเทคโนโลยีดิจิทัล   

ใชในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูรฐานสมรรถนะ และปฏิบัติหนาที่สรางเครือขายและพัฒนา

คุณภาพ 

การศกึษา  วิจัยและนำผลวิจัยมาพัฒนาคุณภาพการศกึษา  มีความรูคณติศาสตร นวัตกรรมวิทยาศาตรและ 

เทคโนโลยีดิจิทัล ภาษาองักฤษ นำมาใชพัฒนาคณุภาพชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปนมิตร  

กับสิ่งแวดลอม 

  นโยบายท่ี 4  จัดการบริหารสถานศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภบิาล  มุงสูคุณภาพและ                     

ประโยชนสูงสุดทางการศึกษา 
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กลยุทธโรงเรียนปทุมพิทยาคม   
 

1. เสริมสรางความมั่นคง  และจัดการใหบริการการศึกษาภายใตการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยโดยมพีระมหากษัตรยิเปนประมุข ตลอดจนปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึง

ประสงค 

  2. พัฒนาและสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษา การแขงขันทางการศกึษา และพัฒนา

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  โดยสงเสริมศักยภาพผูเรียน  พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู  สราง

ขีดความสามารถในการแขงขันที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน สังคม และชาต ิ

  3. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ใหสามารถจัดการเรียนรูไดหลากหลาย  ศึกษา  วิจัย  นำ

เทคโนโลยีดิจิทัล ภาษาองักฤษ  พัฒนาคุณภาพการเรียน 

  4. จัดการศึกษาเพื่อสรางคุณภาพชวีิต  ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  สงเสริมการวิจัย

และนำผลการวจิัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สูมาตรฐานสากล 

  5. สรางความเขมแข็งในการพัฒนาคุณภาพชวีิตผูเรียนอยางมีคุณภาพ เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  สูสังคมประชาคมอาเซียนและโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  6. สรางความเขมแข็งในการจัดการบริหารสถานศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาล

เพื่อมุงสูคุณภาพ  และสงเสริมการจดัการศึกษาแบบมีสวนรวม 

 

   เปาหมายและตัวช้ีวัดความสำเร็จโรงเรียนปทุมพิทยาคม 
 

 1. จัดใหบริการการศึกษาภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข ตลอดจนปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค เพื่อใหผูเรียนเกิดสมรรถนะ 5 

ประการตามที่หลักสตูรกำหนด 

 2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนในการเขาถึงและแขงขันทางการศึกษา พฒันากระบวนการเรียนรู  

สอดคลองกับศักยภาพและเปาหมายของการศึกษาแหงชาติ  เพื่อใหผูเรียนจบหลักสูตรตามระยะเวลาสูงข้ึน 

 3. บุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการศกึษาไดหลากหลาย  มีความรูและนำเทคโนโลยีดิจทิัล  

ภาษาอังกฤษ  พัฒนาคุณภาพผูเรียน  โดยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ และผลการทดสอบ

การศกึษาแหงชาตใิหสูงข้ึน 

 4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพืน้ฐานการวิจัยมาใชประกอบการจัดการเรยีนการสอน  และพัฒนา

คุณภาพการศกึษา  โดยบุคลากรทางการศึกษาวจิัยในชั้นเรียนอยางนอยปการศึกษาละ 1 เรื่อง 

 5. เสริมสรางความเขมแข็ง  ในการพัฒนาคุณภาพชีวติผูเรียน  โดยนำหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอพยีง  

และโครงการตามนโยบาย สงเสริมพัฒนาเพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ และพรอมรับมือกับภัยคุกคาม

และความรุนแรง  สามารถดำรงชีวติบนพื้นฐานความพอเพียง 
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6.  สถานศึกษาบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาลเพื่อมุงสูคุณภาพ  และสงเสริมการ

จัดการศึกษาแบบมีสวนรวมโดยการสรางเครือขายองคกร  ภาครัฐ  เอกชน  ชุมชน  ผูปกครอง  มีสวนรวม

ในการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเรยีน มีระบบสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผนจัด

การศกึษาอยางมีประสทิธิภาพ 

 

    มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564       
 

มีจำนวน 3 มาตรฐาน ไดแก 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 

                 1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

                 1.2  คุณลกัษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสำคัญ 

แตละมาตรฐานมรีายละเอียดดังน้ี 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

               1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

                    1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคดิคำนวณ 

                    2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวจิารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหา 

                    3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

                    4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

                    6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีตองานอาชพี 

               1.2 คณุลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

                    1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

                    2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

                    3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

                    4) สุขภาวะทางรางกาย และจติสังคม 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

                  2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

                  2.2  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

                  2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสตูร

สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

                  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี 

                  2.5  จดัสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 

                  2.6  จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการ

เรียนรู 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

                   3.1 จดัการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป

ประยุกตใชในชวีิตได 

                   3.2 ใชสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 

                   3.3 มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 

                   3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

           3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรยีนร◌ู้ 

 



 

 งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม 

19                                     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 3  
วิธีการดำเนินงาน 
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1. วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการจดัทำแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2564 ที่สอดคลองกบัแผนกลยุทธ 4 ป                      

(ป 2563 – 2566) ที่ครอบคลุมเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป และงบรายไดสถานศึกษา 

ที่ไดรับการจัดสรร สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ มีความโปรงใส ตรวจสอบได และเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน ครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกฝาย/หมวด/งาน มีการนิเทศ ติดตาม และรายงานผลอยาง

เปนระบบ 
 

2. การจัดสรรงบประมาณ 
 

แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เพื่อใชในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหสอดคลองกับ

นโยบาย กลยุทธ จุดเนน ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 และใชเปนกรอบในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา  
 

 เพื ่อใหการดำเนินการเปนไปตามภารกิจ และสอดคลองกับนโยบาย กลยุทธ จุดเนน ของรัฐบาล

กระทรวงศึกษาธิการ นำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โรงเรียนปทุมพิทยาคม จึงไดจัดทำแผนการใช

จายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงเรียน โดยแบงเปน 3 สวน คือ 

 สวนที ่ 1 แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564                            

เงินอุดหนุนรายหัว หมวดคาเลาเรียน จัดสรรใหผูเรียนตามอัตราคาใชจายรายหัว ตามนโยบายเรียนฟรี 15 

ป อยางมีคุณภาพ งบประมาณวงเงิน 3,025,300 บาท (สามลานสองหมื่นหาพันสามรอยบาทถวน)เปน

งบประมาณที่ใชบริหารจัดการของสถานศึกษา ซ่ึงตองดูแลนักเรียนใหมีการพัฒนาในทุกดาน ทั้งน้ีพิจารณา

จัดสรรตามเกณฑงบบริหารงาน 4 ฝาย ทั้งกลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงานบุคคลและงบประมาณ  

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียนและกุลมบริหารงานทั่วไป คาสาธารณูปโภค และจัดสรรตามภาระงาน เพื่อ

กระจายงบประมาณใหสอดคลองกับภาระงาน ประกอบดวย ความจำเปนพื้นฐาน ภาระงาน ผลการปฏิบัติงาน 

คุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สวนที ่  2 แผนการใช จ ายงบประมาณตามแผนปฏิบ ัต ิการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  

เงินอุดหนุนรายหัว คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน งบประมาณ วงเงิน 898,923 บาท (แปดแสนเกาหมื่น

แปดพันเการอยยี่สิบสามบาทถวน) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ประกอบดวย 1. กิจกรรมวิชาการ                    

2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม /ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบำเพ็ญประโยชน/นักศึกษาวิชาทหาร                   

3. กิจกรรมทัศนศึกษา 4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  5.กิจกรรมเยี่ยม

บานนักเรียน เพื่อติดตามการเรียนทางไกลและเรียนออนไลนในชวงสถานการณCOVIC  
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 สวนที่ 3 แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินรายได

สถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 แบงเปนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย แบงเปนหองเรียน

พิเศษ และหองเรียนปกติ  

งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

ปงบประมาณ 2564 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ไดรบัการจัดสรร งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 

และเงินรายไดสถานศึกษา รวมจํานวนทั้งสิ้น 6,754,523 บาท จําแนกไดดังน้ี  

1. งบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการคาใชจายในการจดัการศึกษาข้ันพื้นฐาน   3,924,123  บาท 

2. งบรายไดสถานศึกษา 2,054,000 บาท 
 

แผนงานกลุม

บริหารงาน 

อุดหนุนทั่วไป รายไดสถานศึกษา รวมเงิน รอยละ 

คาจัดการ

เรียนการสอน 

คากิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรียน 
หองเรียนปกต ิ

หองเรียน

พิเศษ 
  

วิชาการ 957,680 898,923 974,000 1,080,000 3,910,603 57.896 

บุคคลและ

งบประมาณ 215,000   194,400   409,400 6.061 

กิจการนักเรียน 70,000       70,000 1.036 

บริหารทั่วไป 1,480,000   582,000   2,062,000 30.528 

สำรองจาย  302,520       302,520 4.479 

รวมท้ังสิ้น 3,025,200 898,923 1,750,400 1,080,000 6,754,523 100.00 
 

            

วชิาการ

57.90%

บคุคลและงบประมาณ

6.06%

กิจการนกัเรียน

1.04%

บรหิารทั่วไป

30.52%

สาํรองจ่าย 

4.48%

แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2564

วิชาการ บุคคลและงบประมาณ กิจการนักเรียน บริหารท่ัวไป สํารองจาย 
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ตารางการจดัสรรงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2563 

 
 

            
 

             
แผนภูมิ : แสดงการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2563 – 2564 

ที่มา : รายงานการประชุมจัดสรรงบประมาณ กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงานบุคคลและงบประมาณ 

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียนและกลุมบริหารงานทั่วไป โรงเรียนปทุมพิทยาคม ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

คาจัดการเรียนการสอน คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน หองเรียนปกติ หองเรียนพิเศษ

วิชาการ 520,000 759,360 970,000 720,000 2,969,360 49.70

บุคคลและงบประมาณ 480,000 151,050 631,050 10.56

กิจการนักเรียน 60,000 60,000 1.00

บริหารทั่วไป 1,476,920 555,750 2,032,670 34.02

สํารองจาย 281,880 281,880 4.72

รวมทั้งสิ้น 2,818,800 759,360 1,676,800 720,000 5,974,960 100.00

แผนงานกลุมบริหารงาน
อุดหนุนทั่วไป รายไดสถานศึกษา

รวมเงิน รอยละ

วิชาการ

49.70%

บุคคลและงบประมาณ

10.56%

กิจการนักเรียน

1%

บริหารท่ัวไป

34.02%

สํารองจาย 

4.72%

แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมารณแผนปฏิบัติการ 

ปการศึกษา 2563

วิชาการ บุคคลและงบประมาณ กิจการนักเรียน บริหารทั่วไป สํารองจาย 

0 10 20 30 40 50 60 70

วิชาการ

บุคคลและงบประมาณ

กิจการนักเรียน

บริหารท่ัวไป

สํารองจาย 

แผนภูมิเปรียบเทียนการจัดสรรงบประมาณ

แผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2563-2564

ป กศ.2564 ป กศ.2563



 

 งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม 

19                                     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 

 

 



                           รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 

 งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม 

23 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละของ รอยละของ รอยละของ รอยละของ รอยละของ รอยละของ

คาจัดการเรียนฯ กพร รวม งบประมาณที่ หองปกติ หองพิเศษ รวม งบประมาณที่ คาจัดการเรียนฯ กพร รวม
งบประมาณที่ หองปกติ หองพิเศษ รวม งบประมาณที่ คาจัดการเรียนฯ 

กพร รวม
งบประมาณที่ หองปกติ หองพิเศษ รวม งบประมาณที่

(บาท) (บาท) (บาท)
ไดรับการจัดสรร (บาท) (บาท) (บาท) ไดรับการจัดสรร (บาท) (บาท) (บาท) เบิกจาย (บาท) (บาท) (บาท) เบิกจาย (บาท) (บาท) (บาท)

ไดรับการจัดสรร
(บาท) (บาท) (บาท) เหลือจาย

วิชาการ 957,680 898,923 1,856,603 47 974,000 1,080,000 2,054,000 73 1,061,060 778,280 1,839,340 99 974,000 680,000 1,654,000 81 -103,380 120,620 17,240 1 0 400,000 400,000 19

บุคคลและงบประมาณ 215,000 215,000 5 194,400 194,400 7 168,234 168,234 78 194,400 194,400 100 46,766 46,766 22

กิจการนักเรียน 70,000 70,000 2 29,749 29,749 42 40,251 40,251 58

บริหารทั่วไป 1,480,000 1,480,000 38 582,000 582,000 21 1,435,899 1,435,899 97 582,000 582,000 100 44,101 44,101 3

สํารองจาย 302,520 302,520 8 48,236 48,236 16 254,284 254,284 84

รวมทั้งสิ้น 3,025,200 898,923 3,924,123 100 1,750,400 1,080,000 2,830,400 100 2,743,178 778,280 3,521,458 90 1,750,400 2,430,400 86 282,022 120,620 402,642 10 400,000 19

งบคงเหลือ ในปการศึกษา 2564

อุดหนุนทั่วไป รายไดสถานศึกษาอุดหนุนทั่วไป
แผนงานกลุมบริหารงาน

รายไดสถานศึกษา

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ปการศึกษา  2564 งบประมาณที่ใชในปงบปการศึกษา 2564

อุดหนุนทั่วไป รายไดสถานศึกษา



                           รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 

 งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม 
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ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรและการเบิกจาย ประจำปการศึกษา 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละของ รอยละของ รอยละของ

งบอุดหนุนทั่วไป งบรายไดสถานศึกษา รวม งบประมาณที่ งบอุดหนุนทั่วไป งบรายไดสถานศึกษา รวม งบประมาณที่ งบอุดหนุนทั่วไป งบรายไดสถานศึกษา รวม งบประมาณที่

(บาท) (บาท) (บาท) ไดรับการจัดสรร (บาท) (บาท) (บาท) เบิกจาย (บาท) (บาท) (บาท) เหลือจาย

วิชาการ 1,856,603 2,054,000 3,910,603 57.90 1,839,340 1,654,000 3,493,340 89.33 17,240 400,000 417,240 10.67

บุคคลและงบประมาณ 215,000 194,400.00 409,400 6.06 168,234 194,400 362,634 88.58 46,766 46,766 11.42

กิจการนักเรียน 70,000 70,000 1.04 29,749 29,749 42.50 40,251 40,251 57.50

บริหารทั่วไป 1,480,000 582,000.00 2,062,000 30.53 1,435,899 582,000 2,017,899 97.86 44,101 44,101 2.14

สํารองจาย 302,520 302,520 4.48 48,236 48,236 15.94 254,284 254,284 84.06

รวมทั้งสิ้น 3,924,123 2,830,400 6,754,523 100.00 3,521,458 2,430,400 5,951,858 88.12 402,642 400,000 802,642 11.88

แผนงานกลุมบริหารงาน

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ปการศึกษา  2564 งบประมาณที่ใช ปการศึกษา  2564 งบประมาณที่เหลือ ปการศึกษา  2564



                           รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 

 งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม 
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                           รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 

 งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม 

26 

 

 

  

แผนภูม ิ: แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่รับจัดสรรและเบิกจาย    งบคงเหลือ ปการศึกษา 2564  จำแนกตามกลุมบริหารงาน 

ท่ีมา : รายงานการประชมุจัดสรรงบประมาณ กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงานบุคคลและงบประมาณ กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน

และกลุมบริหารงานทั่วไป โรงเรียนปทุมพิทยาคม   ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565  

 



                           รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 

 งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม 

19 

 



 

 งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม 

27 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 

3. โครงการตามาแผนปฏิบัติการ โรงเรียนปทุมพิทยาคม ปการศึกษา 2563 -2564 

     
 

     
 

    

     

โครงการ กิจกรรม โครงการ กิจกรรม คิดเปนรอยละ โครงการ กิจกรรม คิดเปนรอยละ

1.วิชาการ 20 26 15 21 75 5 5 25

2.บุคคลและงบประมาณ 5 9 5 9 100 0 0 0

3.กิจการนักเรียน 9 12 7 10 78 2 2 12

4.ทั่วไป 10 17 7 14 70 3 3 30

รวม 44 64 34 53 81 10 10 19

จํานวนโครงการ

ตารางแสดงจํานวนโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2564

กลุมบริหารงาน
โครงการดําเนินการเสร็จสิ้น โครงการยังไมสิ้นสุดการดําเนินการ
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งานวิชาการ งานบุคคลและงบประมาณ งานกิจการนักเรียน งานทั่วไป

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปการศึกษา 2564

โครงการตามแผนปฏิบัติการ โครงการดําเนินการเสร็จสิ้น โครงการยังไมสิ้นสุดการดําเนินการ

โครงการ กิจกรรม โครงการ กิจกรรม คิดเปนรอยละ โครงการ กิจกรรม คิดเปนรอยละ

1.วิชาการ 23 32 20 24 90 2 2 10

2.บุคคลและงบประมาณ 10 11 7 8 73 3 3 27

3.กิจการนักเรียน 9 16 9 12 75 4 25

4.ทั่วไป 12 19 12 19 100

รวม 54 78 48 63 85 5 11 15

ตารางแสดงจํานวนโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2563

กลุมบริหารงาน
จํานวนโครงการ โครงการดําเนินการเสร็จสิ้น โครงการยังไมสิ้นสุดการดําเนินการ
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งานวิชาการ งานบุคคลและงบประมาณ งานกิจการนักเรียน งานท่ัวไป

แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ปการศึกษา 2563

โครงการตามแผนปฏิบัติการ โครงการดําเนินการเสร็จสิ้น โครงการยังไมสิ้นสุดการดําเนินการ



 

 งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม 

28 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 

4. การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2563 – 2564 
 

4.1  กลุมบริหารงานวิชาการ 
 

     
  ท่ีมา : แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2563 - 2564  

 

4.2 กลุมบริหารงานบุคคลและงบประมาณ 

 

 
 

            ท่ีมา : แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2563 - 2564  
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

กลุมบริหารงานวิชาการ ปการศึกษา 2563 -2564

จํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ จํานวนโครงการดําเนินการเสร็จสิ้น จํานวนโครงการยังไมสิ้นสุดการดําเนินการ
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ป 2563 ป 2564

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

กลุมบริหารงานวบุคคลและงบประมาณ ปการศึกษา 2563 -2564

จํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ จํานวนโครงการดําเนินการเสร็จสิ้น จํานวนโครงการยังไมสิ้นสุดการดําเนินการ



 

 งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม 

29 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 

 4.3    กลุมบริหารงานบริหารท่ัวไป 
 

     
                   ท่ีมา : แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2563 - 2564  

 

4.4      กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

       
                 ท่ีมา : แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2563 – 2564 

  

สรุป จากแผนภูมิท่ีปรากฏ แสดงใหเห็นวา การดำเนินงานตามแผนงานโครงการ บรรลวุัตถุประสงค  
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ป 2563 ป 2564

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

กลุมบริหารงานท่ัวไป ปการศึกษา 2563 -2564

จํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ จํานวนโครงการดําเนินการเสร็จสิ้น จํานวนโครงการยังไมสิ้นสุดการดําเนินการ
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน ปการศึกษา 2563 -2564

จํานวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ จํานวนโครงการดําเนินการเสร็จสิ้น จํานวนโครงการยังไมสิ้นสุดการดําเนินการ



 

 งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม 

30 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 

 

5.  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปการศึกษา 2564 

  ดำเนินการบริหาร และควบคุมกิจกรรมใหเกิดกระบวนการ/กจิกรรมตามที่ไดระบุใน

แผนงาน/โครงการ ประเมินและรายงานผลโครงการเมื่อเสร็จสิ้น 



 

 งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม 

19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 

 



 

งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม 

 

31 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 

 

 

 
 

 

 

 

 

สวนท่ี 4 

ผลการดำเนินงาน 

 

 

 

 



 

งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม 

 

32 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 

 

ผลการดำเนินงาน 

 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติหนาที่สอดคลองกับนโยบายที่

เกี่ยวของ และบริบทภายใตการมีสวนรวมของทกุฝาย สงผลใหการดำเนินงานประสบผลสำเร็จเปนไปตาม

วัตถุประสงค เปาหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2564 เปนไปตามเปาหมาย 

ตัวชี้วดั ของสำนักงานคระกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปรากฏผลดังน้ี 

1. ดานความสำเร็จของโครงการ  ตามระดับคุณภาพ 

1.1 ผลการปฏิบัติกงานระดับคุณภาพ ระดับโรงเรียน 

 

       
       ที่มา : รายงานการประเมินงาน/โครงการ 

โครงการ กิจกรรม

โครงการ กิจกรรม โครงการ กิจกรรม โครงการ กิจกรรม โครงการ กิจกรรม

1.วิชาการ 20 26 13 19 2 2 5 5

2.บุคคลและงบประมาณ 5 9 5 5

3.กิจการนักเรียน 9 12 7 10 2 2

4.ทั่วไป 10 17 7 14 3 3

รวม 44 64 32 48 2 2 10 10

เกณฑผลการปฏิบัติกงานระดับคุณภาพ ในแบบประเมิน

ผลการปฏิบัติงานระดับดีมาก = 4 คาคะแนนที่ได 85 – 100

ผลการปฏิบัติงานระดับดี = 3 คาคะแนนที่ได 70 - 84

ผลการปฏิบัติงานระดับพอใช = 2 คาคะแนนที่ได 60 - 69

ผลการปฏิบัติงานระดับปรับปรุง = 1 คาคะแนนที่ได ต่ํากวา 60

ตารางผลการปฏิบัติงานระดับคุณภาพ แผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2564

กลุมบริหารงาน
จํานวนโครงการ

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง

ผลการปฏิบัติงานระดับคุณภาพ
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วิชาการ บุคคลและงบประมาณ กิจการนักเรียน ท่ัวไป

แผนภูมิผลการปฏิบัติกงานระดับคุณภาพ 

แผนปฏิบัติการ ปการศึกษา  2564

ระดับคุณภาพดีมาก ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพพอใช ระดับคุณภาพปรับปรุง
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

โครงการ กิจกรรม

โครงการ กิจกรรม โครงการ กิจกรรม โครงการ กิจกรรม โครงการ กิจกรรม

1.วิชาการ 23 32 17 27 3 5 2 2

2.บุคคลและงบประมาณ 10 11 7 8 3 3

3.กิจการนักเรียน 9 16 9 12 4

4.ทั่วไป 12 19 12 19

รวม 54 78 45 66 3 5 5 9

เกณฑผลการปฏิบัติกงานระดับคุณภาพ ในแบบประเมิน

ผลการปฏิบัติงานระดับดีมาก = 4 คาคะแนนที่ได 85 – 100

ผลการปฏิบัติงานระดับดี = 3 คาคะแนนที่ได 70 - 84

ผลการปฏิบัติงานระดับพอใช = 2 คาคะแนนที่ได 60 - 69

ผลการปฏิบัติงานระดับปรับปรุง = 1 คาคะแนนที่ได ต่ํากวา 60

ตารางผลการปฏิบัติงานระดับคุณภาพ แผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2563

กลุมบริหารงาน
จํานวนโครงการ ผลการปฏิบัติงานระดับคุณภาพ

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง
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วิชาการ บุคคลและงบประมาณ กิจการนักเรียน ท่ัวไป

แผนภูมิผลการปฏิบัติกงานระดับคุณภาพ 

แผนปฏิบัติการ ปการศึกษา  2563

ระดับคุณภาพดีมาก ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพพอใช ระดับคุณภาพปรับปรุง
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการปฏิบัติกงานระดับคุณภาพ 

แผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2563-2564

ระดับคุณภาพดีมาก ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพพอใช ระดับคุณภาพปรับปรุง
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 

 

 1.1  กลุมบริหารงานวิชาการ 

 
ท่ีมา : รายงานผลการประเมินงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2563-2564 

 

1.2 กลุมบริหารงานบุคคลและงบประมาณ 

 

ท่ีมา : รายงานผลการประเมินงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2563-2564 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการปฏิบัติกงานระดับคุณภาพ 

กลุมบริหารงานวิชาการ แผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2563-2564

ระดับคุณภาพดีมาก ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพพอใช ระดับคุณภาพปรับปรุง
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการปฏิบัติกงานระดับคุณภาพ 

กลุมบริหารงานบุคคลและงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2563-2564

ระดบัคณุภาพดมีาก ระดบัคณุภาพดี

ระดบัคณุภาพพอใช้ ระดบัคณุภาพปรบัปรงุ
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 

 

1.3 กลุมบริหารงานท่ัวไป 

 
 ท่ีมา : รายงานผลการประเมินงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2563-2564 

 

1.4 กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

 
             ท่ีมา : รายงานผลการประเมินงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการ ปการศกึษา 2563-2564 

 

 สรุป  จากแผนภูมิที่ปรากฏแสดงใหเห็นวา การดำเนินการตามแผนงาน/โครงงาน                           

บรรลุวัตถุประสงคและเกิดคุณภาพโดยภาพรวมอยูในระดับ ดีมาก 
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แผนภูมิเปรียบเทียบผลการปฏิบัติกงานระดับคุณภาพ 

กลุมบริหารงานท่ัวไป แผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2563-2564

ระดับคุณภาพดีมาก ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพพอใช ระดับคุณภาพปรับปรุง

0

2

4

6

8

10

ป 2563 ป 2564

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการปฏิบัติกงานระดับคุณภาพ 

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน แผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2563-2564

ระดับคุณภาพดีมาก ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพพอใช ระดับคุณภาพปรับปรุง
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 

 

2. ดานคุณภาพการศึกษา 
 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

ระดับช้ัน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ขส ผ มผ 

ม.1 1292 378 522 521 513 507 474 33 4 5 0 0 0 

ม.2 1407 420 448 437 401 333 605 11 2 2 0 0 0 

ม.3 1738 418 422 311 306 261 437 0 0 0 0 0 0 

ม.4 2028 443 450 443 372 285 548 16 19 83 0 0 0 

ม.5 2028 443 450 443 372 285 548 16 19 83 0 0 0 

ม.6 1709 439 327 201 213 138 339 1 2 8 0 0 0 

จำนวนรวม 10202 2541 2619 2356 2177 1809 2951 77 46 181 0 0 0 

รอยละ 40.87 10.18 10.49 9.44 8.72 7.25 11.82 0.31 0.18 0.73    
 

แผนภูมิแสดงขอมูลรอยละผลการประเมินผลการเรียนรวมประจำปการศึกษา 2564 

 
 

จากตารางพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนรอยละ 100 ไดรับการประเมินผลการเรียน และ

ผานเกณฑประเมินรอยละ 100 มีผลเฉลี่ยโดยรวม ในระดับ 98.78 (ผลการเรียน 0 หรือ 1, 2, 3, 4 ) 

นักเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินรอยละ 1.22 
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แผนภูมแิสดงข้อมูลร้อยละผลการประเมนิผลการเรียนรวม

ประจาํปีการศึกษา 2564
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 

 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

 2.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

จากแผนภูมิพบวา คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564 ระดับโรงเรยีนสูงกวาระดับประเทศดังน้ี กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ซ่ึงเมื่อเฉลี่ย 4 กลุม

สาระการเรียนรู คาเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกวาระดับประเทศ รอยละ 2.2 

  2.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 

จากแผนภูมิพบวา คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2564 ระดับโรงเรยีนสูงกวาระดับประเทศดังน้ี กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย ซ่ึงเมื่อเฉลี่ย 4 กลุมสาระการเรียนรู คาเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ำกวาระดับประเทศ รอยละ 13.29 
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59.08

25.54
31.63 30.75

36.75

51.19

24.47

31.45 31.11
34.55

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3

ระดับโรงเรียน

ระดับประเทศ
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที 6

ระดับโรงเรียน

ระดับประเทศ
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 

 

3.การจบหลักสูตรของผูเรียน ปการศึกษา 2564 

รายงานขอมูลการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 
 

ขอมูลการศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ปการศึกษา 2564 

โรงเรียนปทุมพิทยาคม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สพม.อบอจ 

ชั้น จำนวน

นักเรียน

(คน) 

จบการศึกษา

ตามหลักสูตร  
ศึกษาตอในระบบ (คน) รวม 

(1)+(2) 

ไมศึกษาตอ 

(คน) 

รวม (คน) เรียนตอ 

สายสามัญ 

รร.เดิม (คน) 

เรียนตอ 

สายสามัญ  

รร.อ่ืน (คน) 
สายสามัญ 

(1) 

สายอาชีพ 

(2) 

ม.3/1 31 31   

(100.00 %) 

28 3 31 

(100.00 %) 

0 

(0.00%) 

31 25 3 

ม.3/2 35 34  

(97.14 %) 

18 9 27 

(77.14 %) 

8 

(22.86 %) 

35 15 3 

ม.3/3 36 35 

(97.22 %) 

17 15 32 

(88.89 %) 

4 

(11.11 %) 

36 16 1 

ม.3/4 31 27  

(87.10 %) 

20 6 26 

(83.87 %) 

5 

(16.13 %) 

31 18 2 

รวม 133 127 

(95.49 %) 

84  33  116 

(87.22 %) 

17  

(12.78 %) 

133 

(100%) 

74 9 

 

จำนวนนักเรียนท่ีไมศึกษาตอ = จำนวนนักเรียนที่ไมจบตามหลักสูตร + นักเรียนประกอบอาชีพอิสระ 
 

รายงานขอมูลการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 
ขอมูลการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 

โรงเรียนปทุมพิทยาคม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สพม.อบอจ 

ช้ัน จำนวน

นักเรียน

(คน) 

จบการศึกษา

ตามหลักสูตร  

ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น (คน) รวม (1)+(2) ไมศึกษาตอ* 

(คน) 

รวม (คน) 
ปริญญาตรี (1) สายอาชีพ (2) 

ม.6/1 17 17 

 (100.00 %) 

17 - 17 

(100.00 %) 

0 

(๐.๐๐ %) 

17 

ม.6/2 36 36 

(100.00 %) 

21 13 34 

(94.44 %) 

2 

(5.56 %) 

36 

ม.6/3 33 32 

(96.97 %) 

13 11 24 

(75.00 %) 

9 

(25.00 %) 

33 

ม.6/4 26 22 

(84.62 %) 

5 11 16 

(61.54 %) 

10 

(38.46 %) 

26  

ม.6/5 11 10 

(90.91 %) 

- 2 2 

(18.18 %) 

9 

(81.82 %) 

11 

รวม 123 117 

(95.12 %) 

56 

(45.53 %)  

37 

(30.08 %) 

93 

(75.61 %) 

30  

(24.39 %) 

123 

(100%) 

หมายเหตุ * ไมศึกษาตอ รวมนักเรียนทีจ่บการศกึษาและประกอบอาชีพอิสระ และไมจบการศึกษาตาม

หลักสูตร ขอมูล ณ วันที ่30 เมษายน  2565 

ที่มา : รวบรวมขอมูลโดย ครูนงลักษณ ขันธะรี งานแนะแนว 
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สวนท่ี 5 

สรุปอภปิรายผล 
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สรุปอภิปรายผล 

 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2564 โรงเรียนปทุมพิทยาคม มีผลการ

ดำเนินงานดังน้ี 

1.  ดานความสำเร็จของโครงการ 

การขับเคลื่อนนโยบายสอดคลองกับการปฏิบัติการ ดำเนินงานตามโครงการบรรล ุ

วัตถุประสงค เปาหมายของโครงการ สำเร็จตามตวัชี้วัด ปรากฏผลในภาพรวมอยูในระดับดีมาก 
  

2.  ดานคุณภาพผูเรียน 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการแผนปฏิบัติการไดสงเสริม พฒันาศักยภาพ 

ผูเรียนใหเปนไปในทิศทางที่การศกึษากำหนด ปรากฏผลดังน้ี 

1. นักเรียนไดรับการตัดสินผลการเรียน รอยละ 98.80  

2. นักเรียนผานการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาต ิ( O-NET )  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 มีคะแนนระดับเขตพืน้ทีสู่งกวาระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ซ่ึงเมื่อเฉลี่ย 

4 กลุมสาระการเรียนรู คาเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกวาระดับประเทศ รอยละ 2.2 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 มีคะแนนระดับเขตพืน้ที่สูงกวาระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด

สำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน รอยละ 0.49 ( วิชา ภาษาไทย ) 
 

           3.การจบหลักสูตรของผูเรียน 

ผูเรียนไดรับการตัดสินผลการเรียนและจบหลักสูตร ดังน้ี 

1.  ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 จบการศึกษา จำนวน 127 คน คดิเปนรอยละ 95.49  

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 จบการศึกษา จำนวน 117 คน คิดเปนรอยละ 95.12  
 

          4.โอกาสดานการศึกษาตอของผูเรียน 

 ผูเรียนไดเขาศึกษาตอในสถานการณศึกษาที่สูงข้ึน ดังน้ี (ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565) 

1. ระดับมัธยมศึกษาปที ่3 ศึกษาตอ จำนวน 116 คน คิดเปนรอยละ  87.22 

2. ระดับมัธยมศึกษาปที ่6 ศึกษาตอ จำนวน 93 คน คิดเปนรอยละ  75.61 

3. ประกอบสัมมนาชีพ/ไมศกึษาตอ ระดับมัธยมศกึษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษา - 

ปที่ 6 รอยละ 18.59 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 

1. ดานสถานศึกษา / องคกร 

1. หองเรียนพิเศษ ไดรับการตอบรับ และแสดงความประสงคในหองเรียนพิเศษในป 

การศกึษาถัดไปสูงข้ึน ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. โรงเรียนปทุมพิทยาคม ไดรับรางวัลชมรมทูบีนัมเบอรวันในประเภทชมรมทูบีนัมเบอร 

วันในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ระดับเพชร  ระดับประเทศ  ประจำป  2564  ในงาน

มหกรรมรวมพลสมาชิก  To  BE  NUMBER  ONE  ณ  ศูนยประชุมอิมแพคเมืองทองธานี  จังหวัด

นนทบุรี   

3. โรงเรียนปทุมพิทยาคมไดรับรางวัลชมรมทูบีนัมเบอรวันในประเภทชมรมทูบีนัมเบอร 

วันใน สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน(มัธยมศึกษา) ระดับตนแบบรักษามาตรฐานพรอมเปนเพชร  

ระดับประเทศ  ปการศึกษา 2564  ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ To  BE  

NUMBER ONE  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำป  2564 
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           4. โรงเรียนปทุมพิทยาคม ผานการคัดเลือกผลงาน  ดานนวัตกรรม โครงการ 1 

โรงเร ียน 1 นวัตกรรม ของโครงการโรงเร ียนคุณภาพประจำตำบล  โดยสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

           5. โรงเรียนตนแบบการจัดการเรยีนรู Active Learning ประจำป 2564  

        6. โรงเร ียนปทุมพิทยาคม  ไดร ับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียน

มาตรฐานสากล ระดับโรงเรียน  ScQA  ประกาศโดยสพฐ. ณ วันที่ 13  ธันวาคม 2564  . 

7.  โรงเรียนปทุมพิทยาคม  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ผลการประกวด 

คัดเลือกนวัตกรรมและงานวิจัยดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โครงการ

พัฒนาสงเสริมความเขมแข็งการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม ประจำป

งบประมาณ  2564   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. รางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูตนแบบการจัดการ

เรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต ประจำป  2564  ระดับเขตตรวจราชการที่ 14  (Cluster)  
 

2. ดานผูเรียน 

1. นางสาวศศธิร  เกตวุัตร  ไดเขารวมพัฒนาสมาชิก  TO BE NUMBER ONE  สูความเปน 

หน่ึง  รุนที่ 24 ,  โครงงานคุณธรรมปณิธานความดทีำดี  เริ่มไดทีใ่จเรา  
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2. โครงงานคุณธรรม  ธรรมะ  idol   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. โครงการอบรมเชิงปฏบัิติการ  เรื่อง การเรียนรู  ทฤษฎีการผลิตสื่อสรางสรรค ระหวางวันที่ 18-

20  กุมภาพันธ 2565 ณ หองประชุมองคการบรหิารสวนตำบลโนนผึ้ง  ตำบลโนนผึ้ง  อำเภอวารนิชำราบ  

จังหวัดอุบลราชธานี  จดัโดย มหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆปตตานี โดยมีการ

แขงขันการผลิตสื่อ นักเรยีนไดลำดับที่ 2 ไดรับทุนการศึกษา จำนวน 2,000  บาท ดังรายชื่อนักเรยีน

ตอไปน้ี  1. นางสาววรีภัทรา  สุดถนอม       2. นางสาววชริาพร  โสภาพูล     

3. นางสาววงศฤทัย  แสนทวีสุข        4. นายชินพัฒน  วงษา     

5. นายพัสกร  พันธโบ    
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3. ดานครู / บุคลากร 

1. รางวัล สรางสรรคผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เปนแบบอยางได จาก 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   

2.คณะครูและผูบริหารโรงเรียนปทุมพิทยาคม  จำนวน  8  คน ไดรับรางวัลขาราชการคร ู

ดีเดน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ปการศึกษา 2564  เน่ืองในวันคร ู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา อุบลราชธานี  อำนาจเจริญ   ในวันที่  16  มกราคม  2565 คือ  

1.นายจิรายุทธ   อักษรพิมพ         ผูอำนวยการสถานศึกษา        

2.นายวิโรจน  ดวงมาลา    กรรมการสถานศึกษา 

3.นางสาวจุมพร  วงษาหลา  ครู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4.นางสาวจาฬวุรรณ  พรรณวงศ  ครู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาฯ            

5.นายดนัย  กัณหรักษ   ครู กลุมสาระการเรียนรูศิลป 

6.นายสุรพล  เจริญพงศ   ลูกจางประจำ 

7.สิบเอกปยะณัฐ  ทันหาบุรุษ  ครูสนับสนุนการสอน 

8.นายอุดร  ชาตรี   ครูสนับสนุนการสอน 
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3. ครูทุกคนในโรงเรียนปทุมพิทยาคม  ไดผานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจดัการ

เรียนรูรูปแบบออนไลน สำหรับครู สังกดัสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ระหวางวันที ่ 14 -15  สงิหาคม 2564  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

4. ผลการคดัเลือกผลงานนวัตกรรมการจดัการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาด 

5. การเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน Flipped classtoom ผานสื่อเทคโนโลยีวิชาการ

ดำรงชีวิตและการอาชีพ โดย  นางสาวพินทูสร  สงัฆมโนเวศจากสพฐ.  ประกาศ ณ  2  

กุมภาพันธ  2565 

 

4. ดานการพัฒนาสถานศึกษา 

1. พัฒนาสถานที่ไดรับจดัสรรงบประมาณรายจาย งบประมาณป พ.ศ.2565 แผนงาน 

ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพประจำตำบล โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรม การ

กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียนและสิ่งกอสรางประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำ

ตำบล จำนวน 500,000 บาท 

2.  พัฒนาสถานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย งบประมาณป พ.ศ.2565 แผนงาน 

ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพประจำตำบล โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรม การ

กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมระบบไฟฟา สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 450,000 

บาท 

3. งบปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปการศกึษา 2564 ตามที่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน 

พื้นฐานโรงเรียนปทุมพิทยาคม ประชุม ครั้งที ่1/2565 ในวันที ่9 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบ 

ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการประจำปการศกึษา 2564 ไดนำงบประมาณที่ไมไดดำเนินการมา

ปรับปรุงหองตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการเรียนการสอน ดังตอไปน้ี 

3.1 ปรับปรุงหองดนตรีไทย จำนวน 1 หอง 

3.2 ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 1 หอง 

3.3 ปรับปรุงหองปฏิบัติการภาษาตางประเทศ จำนวน 1 หอง 

3.4 ปรับปรุงระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
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ปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 





 



                                                        คณะทำงาน 

                                                 คณะกรรมการอำนวยการ 

 

1. นายจิรายทุธ     อกัษรพมิพ  ผูอำนวยการโรงเรียน 

2. นางเพชรา     กิตติศรวีรพันธ  รองผูอำนวยการโรงเรียน 

3. นางสุกฤตา        อยูเมี่ยง  ผูชวยผูอำนวยการ กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

4. นายสรุพล       กิจเกียรติ ์  ผูชวยผูอำนวยการ กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

5. นายวิบูลย       สารสิทธธิรรม ผูชวยผูอำนวยการ กลุมบริหารงานวิชาการ 

6. นายดนัย      กณัหรักษ  ผูชวยผูอำนวยการ กลุมบริหารงานทั่วไป 

 

                                                  ฝายขอมูล 

1. นางสุกฤตา    อยูเมี่ยง  หัวหนางานบริหารการเงิน  

2. นางกานดา    ขุนเมือง  หัวหนาบุคคล 

3. นางสุชาดา กิจเกียรติ ์  หัวหนางานธุรการ 

4. นางชิดกมล รัฐเสร ี   หัวหนางานพัสด ุและสินทรัพย 

5. นางสาวดรรชนี  ดอกดวง  หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

6. นางสาวฐติิมากร  ทองลวน  หัวหนางานแผนงาน 

7. นายเปรมมินทร  จันทรกองกวิน หัวหนางานสารสนเทศ 

8. นางสาวจุมพร  วงษาหลา  เจาหนาที่งานแผนงาน 

9. หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกลุมสาระการเรียนรู 

10. คณะครูและบุคลากรทางการศกึษาโรงเรียนปทุมพิทยาคม 

 

                                         คณะกรรมการจัดทำรูปเลม 

1. นายจิรายทุธ    อักษรพมิพ  ผูอำนวยการโรงเรียน 

2. นางสุกฤตา        อยูเมี่ยง  ผูชวยผูอำนวยการ กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

3. นางสาวฐติิมากร ทองลวน  หัวหนางานแผนงาน 

4. นางสาวจุมพร   วงษาหลา                เจาหนาที่งานแผนงาน 

5. นางอรวรรณ    ศิลา   ที่ปรึกษา 

6. นายดำรงค    สาริบุตร   งานธรุการ 
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