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คำนำ
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนปทุมพิทยาคมฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช
เปนกรอบ/ทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียนปทุมพิทยาคม โดยไดพิจารณาจัดทำตามกรอบของนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนงานตาง ๆ เชน ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) ระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที ่ 12 (พ.ศ.2564-2567) ยุ ท ธศาสตร ก ารปฏิ ร ู ป การศึ ก ษา นโยบายของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ นฐาน สำนั ก เขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เปนตน เพื่อนำเปนแผนแมบทในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2565 รวมทั้งไดมีการพิจารณาจัดทำโดยใชพื้นที่เปนฐาน การมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของทุก
ภาคสวน เพื่อใหแผนปฏิบัติการเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายลงสูการปฏิบัติ ใหเกิดผลเปน
รูปธรรมอยางแทจริง
แผนปฏิบัติการโรงเรียนปทุมพิทยาคม จำแนกตามโครงสรางการบริหารโรงเรียน ประจำป
การศึกษา 2565 นี้ เปนแผนกำหนดแนวทางในการดำเนินงานตาม งาน / โครงการ / กิจกรรม ในป
การศึกษา 2565 เพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 4 ป ( ปงบประมาณ 2563 – 2566 ) และบรรลุตามเปาหมายที่วางไวเอกสารฉบับ
นี้ ประกอบดวย ผูร ับผิดชอบ งาน / โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณ
โรงเรียนปทุมพิทยาคม ขอขอบคุณ ผูอำนวยการโรงเรียน รองผูอำนวยการโรงเรียน หัวหนา
กลุมบริหารงานงบประมาณ หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล หัวหนากกลุม บริหารงานวิชาการ หัวหนากลุม
กลุมบริหารงานทัว่ ไป หัวหนากลุมบริหารงานกิจการ นักเรียน คณะครู ลูกจาง โรงเรียนปทุมพิทยาคม
และ ผูเกี่ยวของทุกทาน ที่ใหความรวมมือ และใหขอเสนอแนะในการจัดทำแผนการดำเนินงานดังกลาวใน
ครั้งนี้จนสำเร็จลุลว งดวยดี

(นายจิรายุทธ อักษรพิมพ)
( นายวิโรจน ดวงมาลา )
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ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
1.1.1 ชื่อโรงเรียน ปทุมพิทยาคม ที่ตั้งอยูเลขที่ 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 รวมกับขาราชการพอคาและประชาชนในทองถิ่น
ซึ ่ ง มี ค วามเห็ น ตรงกั น ว า ควรจะสร า งโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาประจำตำบลกุ ด ลาด ประกอบกั บมี ท ี ่ ดิ น
สาธารณประโยชนที่ทำเลเลี้ยงสัตวบริเวณดงหองแห จำนวน 798 ไร สามารถ ที่จะจัดสรรเปนที่
กอสรางได คณะบุคคลดังกลาวจึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียนคณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียน ได
ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา และตั้งชื่อวา โรงเรียนปทุมพิทยาคม กำหนดพื้นที่ใน
การกอสรางโรงเรียน 50 ไร บนที่ดินสาธารณประโยชน ทำเลเลี้ยงสัตวดงหองแห ซึ่งเดิมเปนสนามยิงปน
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 ก็ไดยายมาเรียนที่ โรงเรี ยนในปจจุ บั น หลังจากสรางอาคารชั่ว คราว
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 อยูในเขตตำบลปทุมแตนั้นมา
ปการศึกษา 2527 นายธำรงค แพรนิมิตร ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน
ปการศึกษา 2531 นายประดิษฐ ศรีวรมาศ ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน
ปการศึกษา 2534 นายพิชัย มุขสมบัติ ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน
ปการศึกษา 2535 นายเจริญ ชวงชิง ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน
ปการศึกษา 2537 นายพงศศักดิ์ คูณเรือง ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน
ปการศึกษา 2543 นายวิชัย ศิริบูรณ ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน
ปการศึกษา 2544 ไดเริม่ ใชหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2544
ปการศึกษา 2546 นายวิโรจน ดวงมาลา ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน
ปการศึกษา 2549 นายสินสมุทร บุตรภักดี ไดยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน
ปการศึกษา 2551 ไดเริ่มใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ปการศึกษา 2554 นายวีรพล สารรัตน ไดยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการ
ปการศึกษา 2556 นายสำเร็จ ธงศรี ไดยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการ
ปการศึกษา 2558 นายวสันต มรกตเขียว ไดยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการ
ปการศึกษา 2561 นายจิรายุทธ อักษรพิมพ ไดยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการ
.

สัญลักษณประจำโรงเรียน

เปนรูปมือชูคบเพลิงบนดอกบัว
หมายถึง สถาบันที่ประสาทแสงสวางแหงปญญาของจังหวัดอุบลราชธานี
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สัญลักษณ

รูปมือชูคบเพลิงบนดอกบัว

คติพจน

“นตฺถิ ปฺญา สมาอาภา “แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี”

ปรัชญาโรงเรียน

อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา “บัณฑิตยอมฝกตน”

ชื่อยอโรงเรียน

ป.พ.

สีประจำโรงเรียน

เขียว - ชมพู

ความหมาย

สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ ความราเริงแจมใส
สีชมพู หมายถึง ความรัก ความผูกพัน ความสมัครสมานสามัคคี

สัญลักษณนักเรียน

รูปมือชูคบเพลิงบนดอกบัว

จุดเดน

“ดนตรีดี กีฬาเดน”

คําขวัญของโรงเรียน

“เรียนดี มีศีลธรรม นําสังคม”

พระพุทธรูปประจํา

“พระพุทธมงคลอุบลรังสี

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
สมรรถนะหลักของโรงเรียน
ต้นไม้ประจําโรงเรียน

“ยิ้มไหว มีน้ำใจ ใฝเรียนรู”
1.การมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ 2. การบริการทีด่ ี
3. การพัฒนาตนเอง 4. การทํางานเป็ นทีม

“อินทนิล (ตะแบก)

งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม

4

1.2 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
1. งานบริหารวิชาการ
2. งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
4. งานวัดผลประเมินผล เพื่อ
พัฒนาการศึกษา
5. งานทะเบียนนักเรียน
6. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
7. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
8. งานนิเทศการศึกษา
9. งานแนะแนวการศึกษา
10. งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
11. งานห้องเรียนพิเศษ
12. งานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
13. งานโครงการพิเศษ
14. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
1. งานบริหารงบประมาณ
2. งานแผนงาน
3. งานควบคุมภายใน
4. งานสารสนเทศ
5. งานระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
6. งานพัฒนา และใช้สื่อสาร
สนเทศเพื่อการศึกษา
7. งานการเงินและบัญชี
8. งานบริหารพัสดุและทรัพย์สิน
9. งานระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา
10. งานตามนโยบายกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ
11. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

1. งานบริหารงานบุคคล
2. งานวางแผนอัตรากำลัง
กำหนดตำแหน่งและบรรจุแต่งตั้ง
3. งานสวัสดิการบุคลากร
4. งานธุรการและสารบรรณ
5. งานเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง
6. งานวินัยและรักษาวินัย
7. งานพัฒนาบุคลากรและ
ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
8. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
ทะเบียนประวัติ
9. งานตามนโยบายกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม
3. งานประชาสัมพันธ์
4. งานอนามัยและโภชนาการ
5. งานลูกจ้างและนักการภารโรง
6. งานโสตทัศนศึกษา
7. งานยานพาหนะ
8. งานสัมพันธ์ชุมชน
9. งานคณะกรรมการสถานศึกษา
ฯ
10. งานเวร-ยาม รักษาความ
ปลอดภัย
11. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1. งานบริหารกิจการนักเรียน
2. งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
3. งานส่งเสริมพัฒนาความ
ประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน
4. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและ
สภานักเรียน
5. งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
6. งานกิจกรรมนักเรียน
7. งานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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1.3 ขอมูลจำนวนครูและบุคลาการทางการศึกษา
1) จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคลากร

ผู

ครู

พนักงานราชการ

ครู

บริหาร

ผูสอน

(ครูผูสอน)

3

44

1

ปการศึกษา 2565

รวม

อัตราจาง

เจาหนาที่
อื่นๆ

ทั้งสิ้น

8

13

69

หมายเหตุ

เจาหนาที่อื่น ๆ จำนวน 13 คน แยกจำนวนบุคลากร ดังนี้
-ครูธรุ การ
1 คน
-ลูกจางประจำ (นักการภารโรง)
4 คน
-ลูกจางชัว่ คราว (ยาม ,แมบาน,จราจร) 8 คน
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

ปวช.

ปวส.

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญา

เอก
วุฒิ

ปวช.

จำนวน (คน)

9

ปวส. ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2

33

0

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

24

0
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1.4 สภาพชุมชนโดยรวม
ชุมชนบานปากหวยวังนอง ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยูหางจาก
ตัวเมืองอุบลราชธานี ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 10.50 ตารางกิโลเมตร สภาพชุมชนรอบริเวณ
โรงเรียนมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท
สภาพทางภูมิศาสตรของชุมชน ตั้งอยูบริเวณที่หวยวังนอง ซึ่งอยูทางทิศเหนือของชุมชนไหล
ออมชุมชนมาทางทิศตะวันตกมาบรรจบกับแมน้ำมูล ซึ่งอยูทางทิศใต พื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ดอนและลาด
เอียงลงไปทางทิศใต ซึ่งบรรจบกับแมน้ำมูล
เขตติดตอของชุมชนตำบลปทุม
ชุมชนบานปากหวยวังนอง ตำบลปทุม มีเขตติดตอกับชุมชนใกลเคียง ดังนี้ คือ
ทิศเหนือ
ติดตอกับ ตำบลไรนอย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใต
ติดตอกับ แมน้ำมูล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
การคมนาคม ชุมชนบานปากหวยวังนอง มีถนนสมเด็จเปนถนนสายหลักติดตอกับตัวจังหวัด
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 เนื่องจากยากจนและไดรับการศึกษาถึงระดับมัธยมเปน
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
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สวนที่ 2
ทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม
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9

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน/ภายนอกของโรงเรียนนปทุมพิทยาคม
โรงเรียนปทุมพิทยาคมไดดำเนินการวิเคราะหสถานภาพของ โรงเรียนโดยการระดมความ
คิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนปทุมพิทยาคม และผูมีสวนไดสวนเสียและเกี่ยวของกับการศึกษา โดยการนำ
นโยบายสูการปฏิบัติและสอดคลองกับภาระงาน ทั้งในระดับประเทศและเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบกับการ
วิเคราะหจากขอมูลผลการดำเนินงานที่ผานมา สภาพปญหาและความตองการ ซึ่งสะทอนสถานภาพของการ
ขับเคลื่อนงานในปงบประมาณตอไปของโรงเรียนไดอยางครอบคลุม และชัดเจนเปนรูปธรรม สามารถ
พัฒนาการทำงานไดอยาง มีประสิทธิภาพ สอดคลองและตอบตัวชี้วัดได สรุปผลการวิเคราะหได ดังนี้
1.สรุปประเด็นการวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหสภาพแวดลอม โรงเรียนปทุมพิทยาคม (SWOT Analysis)
การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ เพื่อใหผูบริหารรู จุดแข็ง
จุดออน สภาพภายในของโรงเรียน โอกาส และอุปสรรคของสภาพภายนอก ซึ่งจะชวยใหทราบวาองคกรได
เดินทางมาถูกทิศทางและไมหลงทาง นอกจากนี้ยังบอกไดวาองคกรมีแรงขับไปยังเปาหมายไดดีหรือไม
มั่นใจไดอยางไรวาระบบการทำงานในองคกรยังมีประสิทธิพอยู มีจุดออนที่จะตองปรับปรุงอยางไร ซึ่งการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) โรงเรียนปทุมพิทยาคม มีดังนี้
วิเคราะหบริบทโรงเรียนปทุมพิทยาคม
(SWOT) สภาพภายนอก
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. โรงเรียนไดรับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชน 1. บริเวณใกลเคียงโรงเรียนมีแหลงบริการทาง
เทคโนโลยีที่ชักจูงนักเรียนใหนำไปใชในทางที่ไม
และสังคม
เหมาะสม
2. ผูปกครองและคนในชุมชนใหความสนใจในดาน
2. นักเรียนไมไดอยูรวมกับบิดา-มารดา ทำใหขาดการ
การปฏิรูปการศึกษา
ดูแลบุตร
3. หนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนใหการ
3. ผูปกครองสวนใหญมีปญหาดานครอบครัวแตกแยก
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
สงผลกระทบตอผลการเรียนของนักเรียน
4. นักเรียนมีความรักในวัฒนธรรม ประเพณี ใน
4. มีสิ่งแวดลอมที่มีสื่อยั่วยุเชน รานเกมส การใช
ทองถิ่น
โทรศัพทมือถือ ทำใหนักเรียนมีความเสี่ยงในการ
5. สภาพธรรมชาติและสภาพแวดลอม เอื้ออำนวย
ดำรงชีวิตที่ดี
ตอการเรียนการสอน
5. ผูปกครองสวนใหญมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพ
6. โรงเรียนตั้งอยูในชุมชนเมืองทำใหการเดินทางมา
รับจาง ไมมีเวลาดูแลนักเรียน ขาดวัสดุอุปกรณ
คอนขางสะดวก
สงเสริมการเรียน สงผลกระทบตอผลการเรียนของ
7. มีภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
นักเรียน
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โอกาส (Opportunities)
8. ผูปกครองใหความไววางใจและมีความเชื่อมั่นใน
ครูผูสอน
9. มีแหลงสืบคนขอมูล แหลงเรียนรูนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีหลากหลายทัง้ สถาบันการศึกษา และ
องคกรเอกชนที่อยูใกลโรงเรียน
10. การใหบริการสื่อเทคโนโลยี และแหลงเรียนรู
เพื่อการสืบคนขอมูลแกครู และนักเรียน
สะดวกสบาย
11. โรงเรียนตั้งอยูหางไกลเขตอุตสาหกรรม
12. ภูมิปญญาทองถิ่น กับการดำรงชีวติ อยาง
พอเพียง
13. โรงเรียนมีเว็ปไซตในการเผยแพรผลงานขอมูล
ขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
14. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร
อินเตอรเน็ต ) ทำใหนักเรียนมีความตองการ
บริโภค สงผลทำใหนักเรียนเกิดความรอบรู และ
สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
15. นักเรียนมีรายไดระหวางเรียน โดยการรับจางใน
ภาคเกษตรกรรม
16. โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากชุมชน
17. ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา องคกรเอกชน
ตาง ๆ รวมกับทางโรงเรียนไดบริจาค ทุนทรัพย
ในดานตาง ๆ และวัสดุอปุ กรณสนับสนุน
การศึกษา สงผลทำใหการศึกษาของโรงเรียน
พัฒนามีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึ้น
18. พระราชบัญญัติการศึกษาเอื้อตอการเรียนการ
สอน
19. นโยบายรัฐเรื่องการศึกษาภาคบังคับ
20. โครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ
21. ชุมชนขาดการควบคุมการใหบริการดาน
เทคโนโลยี เชน รานอินเตอรเน็ต เกมส
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อุปสรรค (Threats)
6. นักเรียนบางสวนนำสื่อเทคโนโลยีไปใชในทางที่ผิด

7. ชุมชนขาดการควบคุมการใหบริการดาน
เทคโนโลยี เชน รานอินเตอรเน็ต เกมส
8. ขาดแหลงบริการดานเทคโนโลยีในชุมชนที่เอื้อ
ตอการเรียนรู
9. ชุมชนมีรายไดนอยฐานะทางเศรษฐกิจไมเทา
เทียม มีผลกระทบตอ การใหการสนับสนุน
การศึกษา
10. ปญหาทางดานเศรษฐกิจโดยเฉพาะ คาน้ำมัน ทำ
ใหการเดินทางมาโรงเรียนโดยรถรับ – สง
นักเรียนคอนขางแพง
11. พอ – แม ผูปกครองไปประกอบอาชีพตางจังหวัด
เพื่อหารายไดทำใหไมมีเวลาในการดูแลบุตร
หลาน
12. นโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงบอย ทำใหการ
ดำเนินงานตองปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาด
ความตอเนื่องในการพัฒนา
13. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของ
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

งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม
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วิเคราะหบริบทโรงเรียนปทุมพิทยาคม
(SWOT) สภาพภายใน
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

1. สถานศึกษามีโครงสรางการบริหารงานชัดเจน
2. โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศนและพันธกิจชัดเจน ทำให การ
ทำงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรมีความรู ความสามารถหลากหลาย เปนผลดี
ตอการจัดการศึกษา
4. โรงเรียนมีการประสานงานกับหนวยงานอื่นในการ
พัฒนาโรงเรียน
5. นโยบายการจัดการศึกษามีภาระงานที่มากทั้งของ
โรงเรียน ทำใหประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูลดลง
6. การจัดสภาพแวดลอมสะอาด สวยงาม รมรื่น เอื้อแกการ
เรียนรู
7. การจัดกิจกรรมสงเสริม พัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพและ
อนามัยของนักเรียน ใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
8. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและจัดหาสาระเพิ่มเติม
อยางหลากหลายตามความตองการของผูเรียน
9. มีการจัดกิจกรรมการสงเสริมจิตสาธารณะในโรงเรียน
10. นักเรียนมีความเขาใจในหลักการประชาธิปไตยและ
สามารถนำไปใชในการปฏิบัติจริงได
11. นักเรียนดำรงชีวิตอยูในสังคม ไดอยางมีคุณภาพ
12. งบประมาณที่ไดรับเพียงพอตอการพัฒนาโรงเรียน
13. การดำเนินการดานงบประมาณคลองตัวทันตอความ
ตองการของผูบริหาร ครู ในการดำเนินการ
14. โสตทัศนูปกรณมีเพียงพอ
15. มีบุคลากรที่มีความถนัดในวิชาเฉพาะ
16. การเบิกจายเงินไมคลองตัว
17. วัสดุครุภัณฑมีคุณภาพและตรงตามความตองการ ทำให
สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
14. การซอมแซมอุปกรณ ทันตอการใชงานงบประมาณใน
การดำเนินงานเพียงพอ

1. ครูรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไป เปนผลใหเวลา
ในการเตรียมการสอนนอย
2. ขาดการนิเทศติดตามงานไมสม่ำเสมอ
3. นักเรียนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม เชน ความ
รับผิดชอบ การรักษาสมบัติของโรงเรียน
4. นักเรียนบางสวนมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมายนอย
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางวิชายังไมเปนที่นา
พอใจ
6. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณสำหรับจัดการศึกษาไม
เพียงพอ
7. นักเรียนไมเอาใจใสตอการเรียน เพราะ สวนมาก
บิดา – มารดา ไปทำงานตางถิ่น

งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม
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ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนปทุมพิทยาคม
1. ประเด็นตัวชี้วัดปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (STEP) และ ภายใน (2S4M)
ประเด็นตัวชี้วัดปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (STEP)/ผลการประเมิน
รายการปจจัย
1. ดานสังคม-วัฒนธรรม (Social = S)

คาเฉลี่ยคะแนนจริง

2. ดานเทคโนโลยี (Technology = T )

0.37

3. ดานเศรษฐกิจ ( Economic = E )

-0.09

4. ดานการเมืองและกฎหมาย (Politic = P)

0.61

สรุปการประเมินสถานภาพปจจัยสภาพแวดลอมภายใน (2S4M)

0.53

0.19

ประเด็นตัวชี้วัดสภาพแวดลอมภายใน ( 2S4M )/ผลการประเมิน
รายการปจจัย
1. ดานโครงสรางและนโยบาย (Structure =S1 )

คาเฉลี่ยคะแนนจริง
0.04

2. ดานผลผลิตและการบริการ (Service and Products = S2 )

0.03

3. ดานบุคลากร (Man = M1)

0.04

4. ดานประสิทธิทางการเงิน (Money = M2)

0.52

5. ดานวัสดุ และอุปกรณ (Materials = M3 )

0.07

6. ดานการบริหารจัดการ ( Mannagement = M4 )

0.07

สรุปการประเมินสถานภาพปจจัยสภาพแวดลอมภายใน (2S4M)

0.77

งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม
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แผนภาพแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนปทุมพิทยาคม
บนแกนความสัมพันธของ SWOT

งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม
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2. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
โรงเรียนปทุมพิทยาคม ไดกำหนดนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
(พ.ศ.2561-2580) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล นโยบายและ
จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขตอุบลราชธานี อำนาจเจริญ โดยไดกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ และ
คานิยมหลัก สมรรถนะของโรงเรียน ดังนี้
วิสัยทัศนของโรงเรียน (Vision)
จัดการศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาล และการมีสว นรวมในการบริหารการศึกษา พัฒนา
สงเสริมความรูส ามารถทางเทคโนโลยี กระบวนการเรียนรูของผูเรียน ใหมคี ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
สูมาตรฐานสากล และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวติ
พันธกิจของโรงเรียน (Mission)
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา สงเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี กระบวนการเรียนรูของผูเรียน
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สูมาตรฐานสากลและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำรงชีวิต
2. จัดการศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาลและการกระจายอำนาจ เปดโอกาสใหบุคลากรใน
สถานศึกษา และทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยนำกระบวนการวิจยั วาแผนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สงเสริม สรางความเขมแข็งในการจัดการศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ
3. บริหาร จัดการ ใหมหี องเรียน แหลงเรียนรู กิจกรรม กระบวนการ บรรยากาศที่เอือ้ ตอการ
เรียนรูที่สอดคลองและเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
4. พัฒนาองคกรเพื่อยกระดับสูโรงเรียนมาตรฐานสากล
เปาประสงคของโรงเรียน (Goal)
เพื่อใหผูเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพ เปนคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา และมีศักยภาพในการศึกษาตอ พรอมดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูสังคมประชาคมอาเซียนและโรงเรียนมาตรฐานสากล

งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม
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คานิยมของโรงเรียน
“ PATUM – I T ”
P – Participation การมีสวนรวม
T – Teamwork การทำงานเปนทีม
M – Management การบริหารจัดการ
T – Tecnology เทคโนโลยีที่ทันสมัย

A – Achievement ความสำเร็จ
U – Unity ความเปนหนึ่งเดียว
I – Integration การบูรณาการ

สมรรถนะของโรงเรียน
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Caring & Developing Others) โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มี
ศักยภาพและความสามารถมีวิสัยทัศนรวมกัน ทำงานเปนทีม โดยมีความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ตลอดจนถึงความสามารถดานการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เพื่อการเรียนการสอน และการใชภาษาตางประเทศ
2. การสืบเสาะหาขอมูลโดยใชวัสดุ อุปกรณ สื่อ และเทคโนโลยี (Information Seeking) ที่มีความ
ทันสมัย ซึ่งโรงเรียนใชในการจัดการเรียนรูทกุ กลุมสาระการเรียนรู มีหอ งศูนยประจำกลุมสาระและแหลง
เรียนรูอื่น ๆ ในโรงเรียน
3. การจัดการเรียนรู โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดำเนินการ
4. การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) โรงเรียนมีการจัดทำโครงการประกัน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสงเสริมศักยภาพผูเรียนในแตละดานตามความสามารถของผูเรียน
5. ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork) ครู บุคลากรและนักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ ไดใหความ
รวมมือในการดำเนินกิจกรรมทุกอยางในโรงเรียน สงผลใหโรงเรียนไดรับรางวัลในการเขารวมการแขงขัน
ตาง ๆ
ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนปทุมพิทยาคม
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง เสริมสรางพัฒนาศักยภาพและการเขาถึงบริการการศึกษาที่เปน
เอกภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข
2. สรางความสามารถในการแขงขัน ศึกษา วิจัยบริบทของชุมชนและความตองการ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนใหสอดคลองกับบริบท ความตองการ ของสังคม และนโยบายการศึกษาชาติ
งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม
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3.
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีความรูและนำเทคโนโลยีดิจทิ ัล
ภาษาอังกฤษ มาใชในการจัดและพัฒนาคุณภาพการสอนและงานในหนาที่
4. สรางโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา สงเสริม พัฒนาและสรางโอกาสทางการเขาถึง
คุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน สังคม และนโยบายการศึกษาชาติ
5. สรางคุณภาพชีวิตทีเ่ ปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดการศึกษา
เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตผูเรียนที่เปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการบริหารสถานศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิ
บาลเพื่อมุงสูคุณภาพ และสงเสริมการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมโดยการสรางเครือขายองคกร ภาครัฐ
เอกชน ชุมชน ผูปกครอง มีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน
นโยการพัฒนาของโรงเรียนปทุมพิทยาคม
นโยบายที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาระบบการดูแลดานความปลอดภัย จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การมีสุภาวะทีด่ ี ใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากภัยทุกรูปแบบ และสามารถปรับตัว
ตอโรคอุบัตใิ หมและอุบัติซ้ำ
นโยบายที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง การแขงขัน พัฒนา เสริมสรางศักยภาพ
การเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาความเปนสากล ลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวติ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและพัฒนาระบบการบริหารการศึกษา
นโยบายที่ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูและนำเทคโนโลยีดิจิทัล
ใชในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
และปฏิบัติหนาที่สรางเครือขายและพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา วิจัยและนำผลวิจัยมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความรูคณิตศาสตร นวัตกรรมวิทยาศาตรและ
เทคโนโลยีดิจิทัล ภาษาอังกฤษ นำมาใชพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ 4 จัดการบริหารสถานศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาล มุงสูคุณภาพและ
ประโยชนสูงสุดทางการศึกษา
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กลยุทธโรงเรียนปทุมพิทยาคม
1. เสริมสรางความมั่นคง และจัดการใหบริการการศึกษาภายใตการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ตลอดจนปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึง
ประสงค
2. พัฒนาและสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษา การแขงขันทางการศึกษา และพัฒนา
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยสงเสริมศักยภาพผูเรียน พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู สราง
ขีดความสามารถในการแขงขันที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน สังคม และชาติ
3. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูไดหลากหลาย ศึกษา วิจัย นำ
เทคโนโลยีดิจิทัล ภาษาอังกฤษ พัฒนาคุณภาพการเรียน
4. จัดการศึกษาเพื่อสรางคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สงเสริมการวิจัย
และนำผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สูมาตรฐานสากล
5. สรางความเขมแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียนอยางมีคุณภาพ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สูสังคมประชาคมอาเซียนและโรงเรียนมาตรฐานสากล
6. สรางความเขมแข็งในการจัดการบริหารสถานศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาล
เพื่อมุงสูคุณภาพ และสงเสริมการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม
เปาหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนปทุมพิทยาคม
1. จัดใหบริการการศึกษาภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข ตลอดจนปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค เพื่อใหผูเรียนเกิดสมรรถนะ 5
ประการตามที่หลักสูตรกำหนด
2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนในการเขาถึงและแขงขันทางการศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู
สอดคลองกับศักยภาพและเปาหมายของการศึกษาแหงชาติ เพื่อใหผูเรียนจบหลักสูตรตามระยะเวลาสูงขึ้น
3. บุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดหลากหลาย มีความรูและนำเทคโนโลยีดิจทิ ัล
ภาษาอังกฤษ พัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ และผลการทดสอบ
การศึกษาแหงชาติใหสูงขึ้น
4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพืน้ ฐานการวิจัยมาใชประกอบการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยบุคลากรทางการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยปการศึกษาละ 1 เรื่อง
5. เสริมสรางความเขมแข็ง ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูเรียน โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
และโครงการตามนโยบาย สงเสริมพัฒนาเพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ และพรอมรับมือกับภัยคุกคาม
และความรุนแรง สามารถดำรงชีวติ บนพื้นฐานความพอเพียง
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6. สถานศึกษาบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาลเพื่อมุงสูค ุณภาพ และสงเสริมการ
จัดการศึกษาแบบมีสวนรวมโดยการสรางเครือขายองคกร ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูปกครอง มีสวนรวม
ในการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน
มีระบบสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผนจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565
มีจำนวน 3 มาตรฐาน ไดแก
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนสำคัญ
แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวจิ ารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแกปญหา
3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทดี่ ีตองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผา นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกตใชในชีวิตได
3.2 ใชสอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู◌้

งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม

19

แผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2565

สวนที่ 3
การดำเนินงาน
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แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
โรงเรียนปทุมพิทยาคม ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อใชในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหสอดคลองกับ
นโยบาย กลยุทธ จุดเนน ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2565 และใชเปนกรอบในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
เพื ่ อให การดำเนิ นการเป นไปตามภารกิ จ และสอดคล องกั บนโยบาย กลยุ ทธ จุ ดเน น ของรั ฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ นำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โรงเรียนปทุมพิทยาคม จึงไดจัดทำแผนการใช
จายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของโรงเรียน โดยแบงเปน 3 สวน คือ
ส ว นที ่ 1 แผนการใช จ  า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำป ง บประมาณ พ.ศ.2565
เงินอุดหนุนรายหัว หมวดคาเลาเรียน จัดสรรใหผูเรียนตามอัตราคาใชจายรายหัว ตามนโยบายเรียนฟรี 15
ป อยางมีคุณภาพ งบประมาณวงเงิน 3,245,700 บาท (สามลานสองแสนสี่หมื่นหาพันเจ็ดรอยบาทถวน)
เปนงบประมาณที่ใชบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งตองดูแลนักเรียนใหมีการพัฒนาในทุกดาน ทั้งนี้
พิจารณาจัดสรรตามเกณฑงบบริหารงาน 5 ฝาย ทั้งกลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงานบุคค กลุม
บริหารงานงบประมาณ กลุมบริหารงานกิจการนักเรียนและกุลมบริหารงานทั่วไป คาสาธารณูปโภค และ
จัดสรรตามภาระงาน เพื่อกระจายงบประมาณใหสอดคลองกับภาระงาน ประกอบดวย ความจำเปนพื้นฐาน ภาระ
งาน ผลการปฏิบัติงาน คุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ส ว นที ่ 2 แผนการใช จ  า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารประจำป ง บประมาณ พ.ศ.2565
เงินอุดหนุนรายหัว คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน งบประมาณ วงเงิน 813,570 บาท (แปดแสนหนึ่ง
หมื่นสามพันหารอยเจ็ดสิบบาทถวน) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ประกอบดวย 1. กิจกรรมวิชาการ
2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม /ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบำเพ็ญประโยชน/นักศึกษาวิชาทหาร
3. กิจกรรมทัศนศึกษา 4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 5.กิจกรรมเยี่ยม
บานนักเรียน เพื่อติดตามการเรียนทางไกลและเรียนออนไลนในชวงสถานการณCOVIC
สวนที่ 3 แผนการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินรายได
สถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2565 แบงเปนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย แบงเปนหองเรียน
พิเศษ และหองเรียนปกติ

งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม
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24

30

20

74

24

20

8

52

126

ม.1

ม.2

ม.3

ม.ตน

ม.4

ม.5

ม.6

ม.ปลาย

รวม

888

459

146

156

157

429

139

145

145

รวม

รวม

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

ตอคน

1,750

440

800

4,500

กพร

รายได-ปกติ

รายได-พิเศษ
4,500

1,200

475

1,900

9,000

1,600

880

3,500

9,000

2,400

950

3,800

ม.ปลาย/ป

1,134,000

-

72,000

180,000

216,000

-

180,000

270,000

-

2,400

2,400

2,400

1,600

1,600

1,600

1,544,800

-

331,200

326,400

319,200

190,400

184,000

193,600

รวม

หองเรียนปกติ
ตอคน

เงินรายได

3,800

3,800

3,800

3,500

3,500

3,500

ตอคน

3,245,700

554,800

592,800

596,600

486,500

507,500

507,500

รวม

เงินอุดหนุน คาจัดการเรียนการสอน

กพร.

950

950

950

880

880

880

ตอคน

เงินอุดหนุนทั่วไป

ประมาณการรายรับ ป 2565 (รวมภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2)

216,000

รวม

หองเรียนพิเศษ

ม.ตน/ภาค ม.ปลาย/ภาค ม.ตน/ป

762

407

138

136

133

355

119

115

121

หองปกติ

อุดหนุน

รายการ

หองพิเศษ

ชั้น

แผนชั้นเรียน 4:4:4 / 5:5:5 = 27 หองเรียน

ณ วันที่ พฤษภาคม 2565 ปการศึกษา 2565

จํานวนนักเรียนโรงเรียนปทุมพิทยาคม คาดคะเน

ภาคเรียนที่ 1/2565

813,570

138,700

148,200

149,150

122,320

127,600

127,600

รวม

แผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2565
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งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม

แผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2565
แผนการจัดชั้นเรียน ประจําปการศึกษา 2565
เงินอุดหนุน หมวดคาเลาเรียน จัดสรรใหผูเรียนตามอัตราคาใชจายรายหัว ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ
จํานวน

จํานวน

หองเรียน

คน

มัธยมศึกษาปที่ 1

4

145

1,750

มัธยมศึกษาปที่ 2

4

145

มัธยมศึกษาปที่ 3

4

139

12

429

มัธยมศึกษาปที่ 4

5

157

มัธยมศึกษาปที่ 5

5

มัธยมศึกษาปที่ 6

ชั้น

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรายหัว ปการศึกษา 2565
ภาคเรียนที่ 2

รวมเปนเงิน

253,750

253,750

507,500

1,750

253,750

253,750

507,500

1,750

243,250

243,250

486,500

750,750

750,750

1,501,500

1,900

298,300

298,300

596,600

156

1,900

296,400

296,400

592,800

5

146

1,900

277,400

277,400

554,800

รวมชวงชั้นที่ 4

15

459

872,100

872,100

1,744,200

รวมทั้งสิ้น

27

888

1,622,850

1,622,850

3,245,700

รวมชวงชั้นที่ 3

รายหัว/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1

เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
จํานวน

จํานวน

หองเรียน

คน

รวมชวงชั้นที่ 3

12

429

440

รวมชวงชั้นที่ 4

15

459

475

รวมทั้งสิ้น

27

888

ชวงชั้น

ปการศึกษา 2564

เงินอุดหนุน
รายหัว/ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

รวมเปนเงิน

188,760

188,760

377,520

218,025

218,025

436,050

406,785

406,785

813,570

รายการ

เปนเงิน

เงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว

3,245,700

เงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

813,570

4,059,270

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
เงินอุดหนุนรายหัว
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน คนละ 3,500 บาท/ปการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน คนละ 3,800 บาท/ปการศึกษา
เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คนละ 440 บาท/ภาคเรียน คนละ 880 บาท/ปการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 475 บาท/ภาคเรียน คนละ 950 บาท/ปการศึกษา

งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม

23

แผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2565

รายไดสถานศึกษา (คาบํารุงการศึกษา) ประจําปการศึกษา 2565
หองเรียนธรรมดา
จํานวน

หองเรียน

คน

มัธยมศึกษาปที่ 1

4

121

800

96,800

96,800

193,600

มัธยมศึกษาปที่ 2

4

115

800

92,000

92,000

184,000

มัธยมศึกษาปที่ 3

4

119

800

95,200

95,200

190,400

12

355

-

-

568,000

มัธยมศึกษาปที่ 4

5

133

1,200

159,600

159,600

319,200

มัธยมศึกษาปที่ 5

5

136

1,200

163,200

163,200

326,400

มัธยมศึกษาปที่ 6

5

138

1,200

165,600

165,600

331,200

15

407

รวม

รวม
รวมทั้งสิ้น

ภาคเรียนละ

เงินคาบํารุงการศึกษา ปการศึกษา 2565

จํานวน

ชั้น

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

รวมเปนเงิน

976,800

27
762
772,400
ม.ตน ภาคเรียนละ 8000 บาท ม.ปลาย ภาคเรียนละ 1,200 บาท

772,400

1,544,800

หองเรียนพิเศษ
จํานวน

จํานวน

หองเรียน

คน

มัธยมศึกษาปที่ 1

1

24

มัธยมศึกษาปที่ 2

1

มัธยมศึกษาปที่ 3

ชั้น

ภาคเรียนละ

เงินบํารุงการศึกษา ปการศึกษา 2565
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

รวมเปนเงิน

4,500

108,000

108,000

216,000

30

4,500

135,000

135,000

270,000

1

20

4,500

90,000

90,000

180,000

3

74

มัธยมศึกษาปที่ 4

1

24

4,500

108,000

108,000

216,000

มัธยมศึกษาปที่ 5

1

20

4,500

90,000

90,000

180,000

มัธยมศึกษาปที่ 6

1

8

4,500

36,000

36,000

72,000

3

52

468,000

6

126

1,134,000

รวม

รวม
รวมทั้งสิ้น

666,000

หมายเหตุ หองเรียนพิเศษ ม.1 ไดรับทุนเรียนฟรี จํานวน 2 คน เทอมละ 9,000 บาท รวม 2 เทอม 18,000 บาท
ม.2 ไดรับทุนเรียนฟรี จํานวน 2 คน เทอมละ 9,000 บาท รวม 2 เทอม 18,000 บาท
ม.3 ไดรับทุนเรียนฟรี จํานวน 2 คน เทอมละ 9,000 บาท รวม 2 เทอม 18,000 บาท
ม.4 ไดรับทุนเรียนฟรี จํานวน 2 คน เทอมละ 9,000 บาท รวม 2 เทอม 18,000 บาท
ม.5 ไดรับทุนเรียนฟรี จํานวน 2 คน เทอมละ 9,000 บาท รวม 2 เทอม 18,000 บาท
ม.6 ไดรับทุนเรียนฟรี จํานวน 2 คน เทอมละ 9,000 บาท รวม 2 เทอม 18,000 บาท
จะเหลืองบประมาณในการบริหาร 1,134,000 - 108,000 = 1,026,000 บาท

งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม

24

รายการ

เงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว

200,000
30,000
200,000
20,000
250,000
302,520

9 โครงการสงเสริมพัฒนาการบริหารงานวิชาการ

10 โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

11 โครงการอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ(TV)

12 โครงการหองเรียนพิเศษ

13 โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม

14 สํารองจาย 10%

เหลือจัดสรรเงินอุดหนุนบริหารงาน 5 ฝาย

3,025,300 2,487,520

10,000

8 กิจกรรมเสริมสรางสัมพันธภาพในองคกร

20,000

-

14,120

-

10,000

-

2,098,445

48,236

389,075

254,284

611,644 - 361,644

-

200,000

15,880

200,000

-

30,000

25,000

3,245,700

324,570

250,000

-

-

20,000

-

-

60,000

100,000

239,500

80,000

260,000

800,000

งบที่ไดรับ

2,534,070

150,000

30,000

7 โครงการสวัสดิการครูและบุคลากร

30,000

52,315

3,245,700

รายรับ

16 โครงการปรับปรุงพัฒนาหองปฏิบัติการภาษาตางประเทศ

55,000

6 อบรมสัมมนาพัฒนาวิชาชีพครู

197,685

-

80,000

-

295,000

คงเหลือ

250,000

250,000

5 คากระดาษไข หมึกพิมพและกระดาษโรเนียว คาถายเอกสาร

80,000

180,000

505,000

งบที่ใชจริง

ประมาณการงบป 2565

15 โครงการปรับปรุงพัฒนาหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ม.ตน

80,000

4 คาน้ํามันเชื้อเพลิง/ซอมรถ/ประกัน

800,000

งบที่ไดรับ

260,000

3,025,200

รายรับ

ประมาณการงบป 2564

3 คาสาธารณูปโภค (น้ําประปา)

2 คาสาธารณูปโภค (โทรศัพท+อินเตอรเน็ต)

1 คาสาธารณูปโภค (ไฟฟา)

ที่

รายรับและรายจายการจัดสรรแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2565

711,630

คงเหลือ

ภาษาตางประเทศ

วิทยาศาสตร

บริหารทั่วไป

วิชาการ

วิชาการ

วิชาการ

วิชาการ

บุคคล/งบประมาณ

บุคคล/งบประมาณ

บุคคล/งบประมาณ

วิชาการ

บริหารทั่วไป

บริหารทั่วไป

วิชาการ

บริหารทั่วไป

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2565

งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม

25

แผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2565

แผนงานกลุมบริหารงาน

ตารางแยกงบประมาณตามกลุมบริหารงาน แผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา พ.ศ.2565
รายไดสถานศึกษา
อุดหนุนทั่วไป
คาจัดการเรียนการสอน คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
934,190

26

รวมเงิน

รอยละ

3,280,390

47.83

257,130

3.75

286,200

1,146,200

16.71

หองเรียนปกติ

หองเรียนพิเศษ

688,800

587,400

วิชาการ

1,070,000

งบประมาณ

21,130

236,000

บุคคล

240,000

620,000

กิจการนักเรียน

100,000

60,000

160,000

2.33

บริหารทั่วไป

1,490,000

87,000

1,577,000

22.99

สํารองจาย

324,570

113,400

437,970

6.39

รวมทั้งสิ้น

3,245,700

1,134,000

6,858,690

100.00

934,190

1,544,800

งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม

40,000

0

115,000

4.2 คาเชาเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อการศึกษา

งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม

รวมเปนเงิน

ทางไกลและเรียนออนไลนในชวงสถานการณCOVIC

กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน เพื่อติดตามการเรียน

4.4 คาเชา โดเมน (เวปไซดโรงเรียน)

898,923

20,000

95,000

778,280

32,420 -

23,540

120,643

-

12,420

-

1,460

20,000

-

460,000

4.1 คาเชาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
25,000

-

โครงการปรับปรุมพัฒนาระบบ ICT

4.3ปรับปรุงระบบเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อการศึกษา

-

บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

4

460,000

80,000

17,500

25,000

-

80,000

0
32,500

-

-

-

8,000

5,000

บําเพ็ญประโยชน ,นักศึกษาวิชาทหาร

50,000

1,900
10,000

ทัศนศึกษานอกสถานที่

25,000

2.2 คายพักแรมลูกเสือสามัญ-วิสามัญ เนตรนารีสามัญ

9,000
30,000

9,000

2.1 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.1 และ ม.4

กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม

1.8 โครงการเสริมสรางความคิดกิจกรรมหุนยนต โปรแกรมควบคุมบอรดระดับ

0

0

0

0

30,000

8,000

1.7 กิจกรรมสงเสริมคายทางวิชาการ

5,000

1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม ทูบีฯ

1.4 กิจกรรมคายดาราศาสตรครั้งที่ 6

1.5 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

1,900
10,000

1.3 กิจกรรมฝกทักษะวิชาชีพ

40,000

-

กิจกรรมติวเขมสานฝนสูความเปนเลิศทางการเรียน

1.2 สงเสริมความเปนเลิศดานกีฬา/กีฬาภายใน

-

กิจกรรมติว O - NET ม.3 และ ม.6

แขงขันทักษะทางวิชาการ

1.1 งานสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ

20,023

รวมเงิน

รวมเปนเงิน

898,923

กิจกรรมวิชาการ

คงเหลือป2564

140,603

934,190

934,190

120,620

813,570

รายรับ

หมายเหตุ

934,190

20,000 นายวิบูลย

4,000 นายเปรมมินทร

10,000 นายเปรมมินทร

90,000 นายเปรมมินทร

460,000 นายเปรมมินทร

นายเปรมมินทร

100,000 นางอรุณี

50,000 นายสุพจน

25,000 นางสาวปาริณีย

30,000 นายเปรมมินทร

20,000 นางอระศรี

0

10,000 นางสาวพรรณทิพย

10,000 นายสุรพล

15,000 นางสาวธิติยาพร

2,000 นางสาวจุมพร

68,190 นางวลัยพร

20,000 นางอรุณี

งบที่ไดรับ

ประมาณการงบป 2565
ป 2565

เงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเหลือ ป 2563

4,203

คงเหลือ
งบป 2565

15,820

งบที่ใชจริง

758,320

งบที่ไดรับ

ประมาณการงบป 2564
รายรับ

เงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ป 2564

งบเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

รายการ

3

2

1

ที�

งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ปการศึกษา2565
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2,000
500

7 จราจร 1 คน (เดือนละ 2,000 บาท)

8 การรักษาความปลอดภัยของตํารวจบาน

206,200
คงเหลือ

-

รายไดสถานศึกษา 1,544,800

กลุมบริหารงานทั่วไป

กลุมบริหารงานวิชาการ

กลุมบริหารงานงบประมาณฯ

กลุมบริหารงานงบประมาณฯ

กลุมบริหารงานวิชาการ

กลุมบริหารงานบคคล

กลุมบริหารงานบคคล

กลุมบริหารงานบคคล

กลุมบริหารงานบคคล

กลุมบริหารงานวิชาการ

กลุมบริหารงานวิชาการ

หมายเหตุ

14 คาสาธารณูปโภคสําหรับหองปรับอากาศ
รวมรายจายรายไดสถานศึกษา 1,544,800

206,200

เปนเงิน

กลุมบริหารงานวิชาการ

58,400

177,600

55,000

6,000

20,000

246,000

348,000

-

192,000

441,800

เปนเงิน

หองเรียนปกติ หองเรียนพิเศษ

13 คาหองเรียนพิเศษดานภาษาตางประเทศ ดานวิชาการ และดานอื่นๆ

1

12 คาสอนคอมพิวเตอร กรณีโรงเรียนจัดสอนคอมฯใหนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐให

1
12

177,600

11

12

10

12

12

0

12

11 คาสมทบประกันสังคม 2 เทอม ครูอัตราจาง แมบาน ยาม คน ๆละ 5%

10 คาประกันอุบัติเหตุนักเรียนทั้งปการศึกษา คนละ 200 บาท จํานวน 888 คน

5,000

20,500

6 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 เทอม จํานวน 3 คน

9 คาหองพักครูชาวตางชาติ

29,000

-

5 พนักงานทําความสะอาด 4 คน

4 เจาหนาที่พัสดุ - คน

3 เจาหนาที่หองสมุด 1 คน

16,000

2 คาจางครูอัตราจาง(ใหม) 2 เทอม จํานวน 2 คน คนละ 8,000 บาท

12

ราคา/เดือน ระยะเวลา/เดือน
54,000

รายการ

1 คาจางครูอัตราจาง(เกา) 2 เทอม จํานวน 6 คน คนละ 9,000 บาท

ที่

ประมาณการคาใชจาย เงินรายไดสถานศึกษา (หองเรียนปกติ )ประจําปการศึกษา 2565

แผนปฏิบัติการ ประจำปการศึกษา 2565
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แผนปฏิบัติการ โครงการหองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ปการศึกษา 2565
งบที่ไดรับการจัดสรร 1,134,000 บาท
ลําดับ รหัส
แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารงาน
ครูวิชิราภรณ
วิชาการ
1
โครงการยกระดับและสงเสริมความสามารถดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วพ.1 1.1 ทัศนศึกษาดูงานที่สถาบัน วิทยาศาสตรทางทะเล
200,000
99,400 ครูวชิ ิราภรณ
วพ.2 1.2 คายปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ฝกงาน ณ ศูนยวิจ/ัยหนวยงาน
วิจัย/มหาวิทยาลัย จํานวน 1 ครั้ง ม.1-6
30,000 ครูอระศรี
วพ.3 1.3 คายติวเขมเติมเต็มสูมหาวิทยาลัยปที่ 2 ม.3 และ ม.6
ครูสุกานดา
วพ.4 1.4 คายคุณธรรม จริยธรรม ม.1-6
ครูสุกานดา
วพ.5 1.5 คายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3
ครูสุกานดา
วพ.6 1.6 คายบําเพ็ญประโยชน ม.4-6
8,680 ครูธิติยาพร
วพ.7 1.7 กิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อศึกษาตอสําหรับ ม.3 และ ม.6
15,000 ครูนวลนภา
วพ.8 1.8 รวมแขงขันทักษะทางวิชาการ ม.1-6
ครูธิติยาพร
วพ.9 1.9 คายปรับพื้นฐาน วิทย-คณิต ม.1-3
30,000
ครูจุมพร
วพ.10 1.10 คายปรับพื้นฐาน วิทย-คณิต ม.4-6
40,000 ครูจุมพร
วพ.11 1.11 ศึกษาแหลงเรียนรูมุงสูมหาวิทยาลัย
2
สนับสนุนระบบงานวิชาการ
วิชาการ
108,000 ครูวิบูลย
วพ.12 2.1 กิจกรรมสงเสริมหองเรียนพิเศษ ม.1-6
ครูวราชัย
วพ.13 2.2 การพัฒนาหลักสูตร
56,320 ครูวชิราภรณ
วพ.14 2.3 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ครูจุมพร
วพ.15 2.4 พัฒนาระบบงานแผนและสารสนเทศ
3
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาหองเรียนพิเศษ
40,000 ครูนวลนภา
บุคคล
วพ.16 1.1 อบรมพัฒนาครูวิทย-คณิต
ครูดรรชนี
วพ.17 1.2 นิเทศการสอน
40,000 ครูสุชาดา
วพ.18 1.8 ศึกษาดูงาน
206,200 ครูสุชาดา
วพ.19 สรรหาบุคลากรทางการศึกษาหองเรียนพิเศษ
7
กิจการนักเรียน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
20,000 ครูวชิราภรณ /ครูจุมพร
วพ.23 1.1 คายสายสัมพันธพี่นองหอง AP
วพ.24 1.2 การประชุมผูปกครองนักเรียน ม.1 - 6
10,000 ครูวชิราภรณ /ครูจุมพร
วพ.25 1.3 กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม
20,000 ครูวชิราภรณ/ครูปราริณี
วพ.26 1.4 กิจกรรมสงเสริมงานระบบดูแลชวยเหลือนร.
10,000 ครูนวลนภา/ครูสุกานดา
8
บริหารทั่วไป
ปรับปรุงหองเรียนและจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ
40,000 ครูนวลนภา
วพ.27 1.1 คาปรับปรุงซอมแซม
วพ.28 1.2 จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑประจําหองเรียน
47,000 ครูนวลนภา
งบที่ใช
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
คงเหลือเปนเงินสํารอง

1,020,600
1,134,000
113,400

งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม
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กลุมบริหารงานวิชาการ
งาน
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14

หัวหนางาน

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
นางสาววิชุดา เอกสุข
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู
นางอรุณี จันทรหอม
งานวัดผล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายวราชัย โคตรมงคล
งานทะเบียนนักเรียน
นางสาวอระศรี หินนาค
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางนวลนภา บรรพตาธิ
งานกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระฯ นางสาววิชุดา เอกสุข
1 ภาษาไทย
นางปราณี แสงชาติ
2 คณิตศาสตร
นายสุพจน โสภาพล
3 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
4 สังคมศึกษาฯ
นางสาวปาริณีย ชารีแกว
5 สุขศึกษาฯ
นางวลัยพร เชื้อตาแสง
6 ศิลปะ
นางอรวรรณ ศิลา
7 การงานอาชีพ
นางสาวพินทุสร สังฆมโนเวศ
8 ตางประเทศ
นางวันเพ็ญ ชาวทอง
9 งานกิจรรมพัฒนาผูเรียน
นางพินพร แกวมีศรี
งานนิเทศการศึกษา
นางสาวธัญญพร ดุจดา
งานแนะแนว สวัสดิการ และกองทุน นางนงลักษณ ขันธะรี
งานหองสมุด และงานพัฒนาแหลงเรียนรนางสาวพิชณภัทร ทองคํา
งานหองเรียนพิเศษ
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
(142 คน * 9,000 บาท)
งานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวดรรชนี ดอกดวง
งานบริหารกลุมงานวิชาการ
นายวิบูลย สารสิทธิธรรม
งานโครงการพิเศษ
นางสาววิชุดา เอกสุข
1 โครงการสถานศึกษาพอเพียง นางสุกานดา โคระรัตน
2 โครงการสวนพฤษศาสตรโรงเรียน นางสาวญาดา กลาหาญ
3 โครงการอาเซียนศึกษา
นางสาวปาริณีย ชารีแกว
4 โครงการสเต็มศึกษา
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
นายเปรมมินทร จันทรกองกวิน
5 โครงการ DLTV + DLIT
6 โครงการ PLC
นางสาววาสนา โพธิสนธ
7 โครงการโรงเรียนคุณภาพ
นางสาวดรรชนี ดอกดวง
8 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล นางสาววิชุดา เอกสุข
9 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
นางวชิราภรณ ศรีดาโคตร
10 โครงการสงเสริมรายไดอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียน นางสุกฤตา อยูเมี่ยง
งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
นายวิบูลย สารสิทธิธรรม

รวมวิชาการ

งบประมาณ 1 ปการศึกษา (2ภาคเรียน)
อุดหนุน
กพร
รายได
รวม
20,000
20,000
239,500
239,500
5,600
5,600
10,000
10,000
1,000
1,000
40,000
30,000
320,000
33,000
45,000
40,000
40,000
185,000
2,000
2,000
15,000
4,000

5,000
10,000
5,000
3,000
1,400
10,000
3,000
500

1,070,000
วงเงินที่วิชาการ ไดรับ

คงเหลือ

40,000
30,000
320,000
33,000
45,000
40,000
40,000
185,000
2,000
2,000
15,000
4,000
5,000
10,000
5,000
3,000
1,400
10,000
3,000
500
1,070,000

1,070,000
-

งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม
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กลุมบริหารงานงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
1 งานแผนงาน

รหัส

เงินอุดหนุนรายหัว
งบที่จัดสรร

กิจกรรม

วช.1

ผูรับผิดชอบโครงการ

8,000

1.1 โครงการพัฒนาระบบงานแผนงานโรงเรียน

8,000 นางสาวฐิติมากร ทองลวน

2 งานควบคุมภายใน
2.1 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในองคกร

นางสาวจุมพร วงษาหลา

3 งานสารสนเทศ
3.1 งานสารสนเทศ
4 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นายเปรมมินทร จันทรกองกวิน

4.1 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
5 งานการเงินและบัญชี

นางสุกฤษตา อยูเมี่ยง

5.1 โครงการพัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี
6 งานบริหารพัสดุและทรัพยสิน

2,000

6.1 โครงการการสงเสริมบริหารงานพัสดุ

นายเปรมมินทร จันทรกองกวิน

2,000

7 งานระดมทรัพยากรทางการศึกษา

นางสุกฤษตา อยูเมี่ยง

7.1 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา
8 งานตามนโยบายกลุมบริหารงานงบประมาณ

11,130

นางสุกฤษตา อยูเมี่ยง

8.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานองคกร

1,130

8.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานกลุมบริหารงานงบประมาณ

10,000

และแผนงาน
9 งานประเมินผลการดําเนินงานกลุมบริหารงานงบประมาณ
10 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
รวมเปนเงิน

21,130

งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม
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กลุมบริหารงานบุคคล

โครงการ/กิจกรรม
1 งานวางแผนอัตรากําลัง กําหนดตําแหนงและบรรจุแตงตั้ง
1.1 โครงการจัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสถานศึกษา

รหัส

เงินอุดหนุนรายหัว

ผูรับผิดชอบโครงการ

งบที่จัดสรร

กิจกรรม
วช.1
วช.1.1

นางสุดชาดา กิจเกียรติ์

2000

1.1.1 กิจกรรมจัดทําแผนอัตรากําลัง

วช.1.1.1

500

1.1.2 กิจกรรมจัดทําโครงสรางบริหารงาน ทําเนียบบุคลากร

วช.1.1.2

1500

2 งานสวัสดิการบุคลากร
2.1 โครงการสวัสดิการครูและบุคลากรโรงเรียนปทุมพิทยาคม

60,000

2.1.1 กิจกรรมที่สวัสดิการและการสรางขวัญและกําลังใจ

20,000 นางสุชาดา กิจเกียรติ์

2.1.2 กิจกรรมที่การสรางสัมพันธภาพในองคกร

40,000 นางกานดา ขุนเมือง

3 งานธุรการและสารบรรณ

40,000

นางสุชาดา กิจเกียรติ์

3.1 โครงการพัฒนาระบบงานธุรการและสารบรรณ
40000

3.1.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสํานักงาน

4 งานเลื่อนเงินเดือนและคาจาง
5 งานพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานวิชาชีพ
5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานวิชาชีพ

นางกานดา ขุนเมือง
30,000

นางกานดา ขุนเมือง
30,000

6 งานวินัยและรักษาวินัย
7 งานเครื่องราชอิสริยาภรณและทะเบียนประวัติ
8 งานตามนโยบายกลุมบริหารงานบุคคล
8.1 โครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานขาราชการครู

8,000 นางสาวจุมพร วงษาหลา

และบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครู
8.2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

100,000 100,000 นางกานดา ขุนเมือง

9 งานประเมินผลการดําเนินงานกลุมบรหารงานบุคคล
10 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
รวมเปนเงิน

240,000

งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม
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กลุมงานบริหารกิจการนักเรียน
ที่
1

งาน

โครงการ/กิจกรรม

งานบริหารกิจการนักเรียน 1. โครงการพัฒนางานบริหาร

1,000

รองเพชรา

12,200

รองเพชรา

3. โครงการปรับปรุงสํานักงาน

10,000

รองเพชรา

0

รองเพชรา

รวม

งานสงเสริมพัฒนา

1. โครงการสงเสริมคุณธรรม
2. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

1,000

ครูสุรพล

1,000

ครูปริณีย

ประสงค

4. โครงการคายคุณธรรม (ใชงบ กพร 25,000 บาท)

0

ครูสุรพล

งานพัฒนาความ

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน

4,000

ครูสุรพล

ประพฤติและระเบียบ

2. โครงการคนดี ศรีปพ.

1,000

ครูสุรพล

วินัย

3. ตลาดนัดอนุรักษภูมิปญญาพัฒนาอาชีพ

1,000

ครูสุรพล

6,000

ประชาธิปไตยและสภา

1. โครงการพัฒนาสภานักเรียนสูประชาธิปไตย

3,000

ครูเฉลิม

นักเรียน

2. โครงการสารวัตรนักเรียน

3,000

ครูเฉลิม

3.โครงการจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน

1,500

ครูสุรพล

4. โครงการกิจกรรมหนาเสาธง

1,000

ครูสุรพล

5. โครงการเลือกตั้งประธานนักเรียน

4,000

ครูสุรพล

6. โครงการศึกษาดูงาน ร.ร.ตนแบบสภานักเรียน

5,000

ครูสุรพล

1,000

ครูเฉลิม

งานปองกันและไข

1. โครงการปองกันและไขปญหายาเสพติด

ปญหายาเสพติด

2. โครงการทูบีนัมเบอรวัน (ใชงบ กพร. 10,000)

4,500

ครูพรรณทิพย

0

ครูพรรณทิพย

2,000

ครูพรรณทิพย

4. โครงการบานหลังเรียน

1,500

ครูพรรณทิพย

2,000

ครูพรรณทิพย

รวม

งานกิจกรรมนักเรียน

18,500

3. โครงการโรงเรียสีขาว
5. โครงการศูนยเพื่อนใจ
1. โครงการปฐมนิแทศนักเรียนใหม

10,000

2,000

ครูวชิราภรณ

2. โครงการหองเรียนสะอาด(5ส.)

1,000

ครูญาดา

3. โครงการงานจราจรและวินัยจราจร

1,000

ครูสุรพล

4. โครงการเวรประจําวัน

1,000

ครูสุกานดา

5. โครงการวันไหวครู

2,000

ครูเฉลิม

รวม

7

4,000

งานสงเสริม

รวม

6

ครูสุรพล

3. โครงคานิยม 12 ประการ

7. โครงการปจฉิมนิเทศ
5

2,000

และคุณลักษณะอันพึง

รวม

4

23,200

คุณธรรม จริยธรรม

รวม

3

ผูรับผิดชอบ

2. โครงการพัฒนาบุคลาร
4. โครงการจัดทําแผนงาน/โครงการ
2

งบประมาณ

งานระบบดูแล

1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือ

ชวยเหลือนักเรียน

นักเรียน

7,000

4,000

ครูวชิราภรณ

2. โครงการประชุมผูปกครองและเครือขาย
ผูปกครอง

14,000

ครูวชิราภรณ

3. โครงการเยี่ยมบานนักเรียน

7,800

ครูวชิราภรณ

4. โครงการจัดกิจกรรมโฮมรูม

1,500

ครูวชิราภรณ

5. โครงการสานสัมพันธครอบครัวอบอุน

2,000

ครูวชิราภรณ

6. โครงการสงเสริมความปลอดภัยของนักเรียน

2,000

ครูวชิราภรณ

0

ครูสุรพล

7. พัฒนาศักยภาพและคายทักษะชีวิตนักเรียน (งบกพร. 10,000)

รวม

31,300

รวมงบประมาณทั้งหมด

100,000

งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม
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กลุมบริหารงานทั่วไป
งาน
1

2
3

4
5
6
7

8

หัวหนางาน

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
นายวิษธร แสงชาติ
1.1 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมและจัดหาวัสดุทําความสะอาด
1.2 คาสาธราณูปโภค
1.3 คาไฟฟา
1.4 คาโทรศัพทและอินเตอรเน็ต
1.5 คาน้ําประปา
1.6 โครงการงานยานพาหนะ(น้ํามัน/คาซอมมรถตู- รถหกลอ)
งานประชาสัมพันธ
นางวันเพ็ญ ชาวทอง
โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ
งานอนามัยและโภชนาการ
นางสาวอารีรัตน คําวัน
3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยและโภชนาการโรงเรียน
1.จัดซื้อยาเวชภัณฑ
2.ตรวจสุขภาพประจําปนักเรียน ม.1 และ ม.4
3.เสริมความรูดานการบริโภคอาหารอยางปลอดภัย
3.2 โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
งานลูกจางและนักการภารโรง
นายดนัย กัณหรักษ
งานโสตทัศนศึกษา
นายวิษธร แสงชาติ
โครงการซอมแซมปรับปรุงพัฒนางานโสตทัศนศึกษา
งานยานพาหนะ
นายดนัย กัณหรักษ
งานสัมพัมธชุมชน
นางสาวปารินีย ชารีแกว
โครงการบริการสาธารณะ
1 กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา
2 กิจกรรมวันแมแหงชาติ
3 กิจกรรมวันปยมหาราช
4 กิจกรรมวันพอแหงชาติ (ร.9)
5 กิจกรรมวันคลายวันราชสมภพ ร.10
6 กิจกรรมวันคลายวันสวรรคต ร.9
7 รวมกิจกรรมงานบุญมหาชาติ
8 รวมกิจกรรมงานจุลกฐินวัดไชยมงคล
9 รวมกิจกรรมกับชุมชน วันเด็ก วันจักรีฯ
10 กิจกรรมวันลอยกระทงกับชุมชน
โครงการวันสถาปนาโรงเรียน
นางสาวอารีรัตน คําวัน
1 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
โครงการวันเกียรติยศ
นางสาวพิชญณภัทร ทองคํา
1 กิจกรรมวันเกียรติยศ
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาคีเครือขาย
นางสาวพินทุสร สังฆมโนเวศ
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

9 งานเวร-ยาม รักษาความปลอดภัย
10 งานธุรการกลุม บริหารงานทั่วไป
โครงการพัฒนางานธุรการกลุมบริหารงานทั่วไป
11 งานประเมินผลการดําเนินงานกลุมบริหารงานทั่วไป
12 งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

รวมบริหารงานทั่วไป

นายวิษธร แสงชาติ
นางสาวอารีรัตน คําวัน

อุดหนุน

งบประมาณ
กพร
รายได

รวม

250,000

250,000

800,000

800,000

260,000

260,000

2,000

2,000

21,000
14,000
2,000
5,000

28,000

28,000

80,000
24,000

80,000
7,000

7,000
10,000
4,000

4,000

7,000
14,000

7,000
14,000

1,490,000

1,490,000

นายดนัย กัณหรักษ

งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม
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