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ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

 
ประวัติความเป็นมา 
๑. ข้อมูลทั่วไป 
   ๑.๑  ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม  

   เลขที่  ๑๐๖  หมู่ที่  ๔  ตำบลท่าดอกคำ  อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ 
      รหัสไปรษณีย์   ๓๘๒๒๐   โทรศัพท์   - โทรสาร  -   
      e - mail  : thadokkhamwittayakhom@gmail.com    

website http://twkschool.com 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

   ๑.๒  เปิดสอนระดับ  มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อที่ 64 ไร่ 16 ตารางวา 
   ๑.๓  มีเขตพ้ืนที่บริการ  ๑๓  หมู่บ้าน  ดังนี้  

๑) บ้านท่าดอกคำ  หมู่ ๑ 
๒) บ้านท่าไร่  หมู่ ๒ 
๓) บ้านไทยเจริญ  หมู่ ๓ 
๔) บ้านหนองแสง  หมู่ ๔ 
๕) บ้านโนนสา  หมู่ ๕ 
๖) บ้านเหล่าหมากผาง  หมู่ ๖ 
๗) บ้านฝอยลม  หมู่ ๗ 
๘) บ้านหนองฮู  หมู่ ๘ 
๙) บ้านท่าดอกคำเหนือ  หมู่ ๙ 
๑๐)  บ้านโชคอำนวย  หมู่ ๑๐ 
๑๑)  บ้านหนองแสงพัฒนา  หมู่ ๑๑ 
๑๒) บ้านไทยเจริญใต้  หมู่ ๑๒ 
๑๓) บ้านหนองฮู หมู่ ๑๓ 
 

   ๑.๔  ประวัติโดยย่อ 
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลท่าดอกคำ  ตั้งอยู่ที่ ๑๐๖   บ้าน

หนองแสง  หมู่ที่  ๔  ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ  มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๗๐  ไร่ เดิมเป็น
โรงเรียนสาขาของโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบบ
สหศึกษาในนามโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สาขาท่าดอกคำ  

เมื่อตน้ปีการศึกษา ๒๕๓๕ เปิดทำการเรียนการสอน  เมื่อวันที่  ๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ขณะนั้น 
นายเหล็ก โทสาลี  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  ได้แต่งตั้งให้  นายสมภาร      นามมะลา ผู้ช่วย
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เป็นผู้ดูแลประสานงาน  

กระทรวงศึกษาธิการประกาศแต่งตั้ง  เมื่อวันที่  ๒  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗   เป็นโรงเรียนแบบ
สหศึกษา และ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน   
โดยมี  นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
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แผนที่โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
               
 
 
 
 
 

          รูปภาพที่ ๑ แผนที่โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 
 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
    ชื่อ – สกุลผู้บริหาร  นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน 
    โทรศัพท์  081- ๗4๙4324    
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา / ศษ.ม.การบริหารการศึกษา   
 ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่  8  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  จนถึงปัจจุบัน   

 
๓. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 1) ครูประจำการ               จำนวน    13   คน                    
 ๒) พนักงานราชการ             จำนวน 2   คน 
 ๓) ครูอัตราจ้าง                   จำนวน 1   คน  
    4) พนักงานขับรถ                               จำนวน 1   คน 

    5) ลูกจ้างประจำ               จำนวน 1   คน 
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 ๓.๑ ครูประจำการ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น อื่นๆ 

๑ นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน 39 14 ปี ผอ/ค.ศ.๓ 
กศ.ม 
ศษ.ม 

การบริหาร
การศึกษา 

-  

2 นางวิสุตา  เนาวดี 44 
19 ปี 9 
เดือน 

รอง/ค.ศ.3 ศษ.ม 
การบริหาร
การศึกษา 

  

๓ นางสมรักษ์   ศรีนาค 41 ๑6 ปี 
ครู/ชนก.
พิเศษ 

ค.บ ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.๑-๖ 
 

๔ นางสาวอริศสา  แสงพรมชารี ๓7 ๑2 ปี 
ครู/ชนก.
พิเศษ 

ค.ม 
การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ
ม.๑-๖ 

 

5 นางสาวภัทรภร  ปรีสงค์ ๓7 4 ปี ครู 
บ.ช.บ

. 
บัญชี 

สังคมศึกษา 
ม.๑-๖ 

 

6 นายปรัชญา  พันพรม 30 
3 ปี 5 
เดือน 

ครู ศ.ล.บ ศิลปะ 
ศิลปะ 
ม.๑-๖ 

 

7 นายพนมศักดิ์  เหมะธุลิน ๓3 3 ปี ครู ศ.บ. 
เทคโนโลยี

ดนตรี 
ดนตรี 
ม.๑-๖ 

 

8 นายธนวัฒน์  เคนนันท์ ๒9 
2 ปี 6 
เดือน 

ครู ค.บ. ชีววิทยา 
ชีววิทยา 
ม.๑-๖ 

 

9 นางสาวภูษณิศา  กิตติกุลเจษฎา 39 2 ปี ครูผู้ช่วย ค.บ 
วิทยาศาสตร์ 

ทั่วไป 
วิทยาศาสตร์ 

ม.1-6 
 

10 นางสาวภคินันทน์  สอนเครือ 27 
1 ปี 10 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.1-6 
 

1๑ นางสาวกนิษฐารัช  บุญธรรม 26 
1 ปี 10 
เดือน 

ครูผู้ช่วย กศ.บ คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

ม.1-6 
 

๑๒ นางสาวนิลยา  สงวนนาม 33 5 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ นาฏศิลป์ 
นาฏศิลป์ 
ม.1-6 

 

๑๓ นายกิตติพงษ์  พวงศรี 29 5 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 
ม.1-6 

 

 ๓.๒ พนักงานราชการ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวชณิฏตา  เดิมทำรัมย์ ๓3 6 ปี ค.บ. คอมพิวเตอร์ 
การงานอาชีพ 

ม. ๑-๖ 
งบประมาณ 

๒ นายวีระพงศ์  คำชนะ ๓9 6 ปี ศ.ศ.บ. การพัฒนาชุมชน 
สังคมศึกษา 

ม.๑-๖ 
งบประมาณ 
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 ๓.๓ ครูอัตราจ้าง 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/
ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

๑ นายศราวุธ  ปุณริบูรณ์ ๓6 10 ปี ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา   
ม.๔-๖ 

งบประมาณ 

 ๓.4 พนักงานขับรถ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์
การทำงาน 

(ปี) 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

๑ นายสำรวย       ไชยคำ 57 28 ม.6 - - งบประมาณ 

 ๓.5 ลูกจ้างประจำ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์
การทำงาน 

(ปี) 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/
ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

๑ นายณรงค์        มาตขาว 49 
27 ปี 11 

เดือน 
ม.6 - - งบประมาณ 
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4.  โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
 

แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๑.  การพัฒนาหรือการดำเนินการ
เกี่ยวกบัการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น 
๒.  การวางแผนด้านการวิชาการ 
๓.  การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
๔.  การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 
๕.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๖.  การวัดผล ประเมินผล และ
ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
๗.  การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 
๘.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง 
เรียนรู ้
๙.  การนิเทศการศึกษา    
๑๐.  การแนะแนว 

๑.  การจัดทำแผนงบประมาณและคำ
ขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒.  การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ตามที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 
๓.  การอนุมัติการจา่ยงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 
๔.  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
๕.  การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
๖.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงาน
การใช้งบประมาณ 

๑.  การวางแผนอัตรากำลัง 
๒.  การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   
๔.  การเปลีย่นตำแหน่งให้สูงขึ้น การ
ย้ายข้าราชการครุและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๕.  การดำเนินการเกี่ยวกบัการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 
๖.  การลาทุกประเภท 
๗.  การประเมินผลการปฏบิัติงาน 
๘.  การดำเนินการทางวินยัและ 
ลงโทษ 
๙.  การสั่งพักราชการและการสั่งให้
ออกจากราชการไว้กอ่น 

๑. การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
๒.  การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายสถานศึกษา 
๓.  การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา 
๔.  งานวิจยัเพื่อการพัฒนานโยบาย
และแผน 
๕.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
๖.  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน     
๗.  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๘.  การดำเนินงานธุรการ   
๙.  การดูแลอาคารสถานทีแ่ละ
สิ่งแวดล้อม 
๑๐.  การจัดทำสำมะโนประชากร 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 

คณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรฯ 

สภำนักเรียน 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

คณะครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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รูปภาพที่ ๒   แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 

๕.  ข้อมูลนักเรียน 
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 256๕ ของปีการศึกษาที่
รายงาน) ดังนี้ 
      1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งหมด ๑๓๘ คน 
      2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้น จำนวน ห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 ๑ ๑๒ ๙ ๒๑ ๒๑ 
ม.2 ๑ ๑๓ ๑๑ ๒๔ ๒๔ 
ม.3 ๑ ๗ ๒๐ ๒๗ ๒๗ 
ม.4 ๑ ๙ ๑๒ ๒๑ ๒๑ 
ม.5 ๑ ๘ ๑๖ ๒๔ ๒๔ 
ม.6 ๑ ๘ ๑๓ ๒๑ ๒๑ 

รวมจำนวน 
นักเรียนทั้งหมด 

๖ ๕๗ ๘๑ ๑๓๘ ๒๓ 

๑๑.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
๑๒.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
๑๓.  การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น 
๑๔.  การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอื่นที่จัดการศึกษา 
๑๕.  การจัดทำระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานดา้นวิชาการของ
สถานศึกษา 
๑๖.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพื่อใช้ในสถานศึกษา 
17.  การพัฒนาสื่อ และใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 
 

 

๗.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงาน
การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
๘.  การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา 
๙.  การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
๑๐  การการบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 
๑๑.  การวางแผนพัสด ุ
๑๒.  การกำหนดรูปแบบรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณเพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   
๑๓.  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการจัดทำและจัดหาพัสด ุ
๑๔.  การจัดหาพัสดุ 
๑๕.  การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและ
จำหน่ายพัสด ุ
๑๖.  การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน 
๑๗.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การจ่ายเงิน 
๑๘.  การจัดทำบัญชกีารเงิน 
๑๙.  การจัดทำรายงานทางการเงิน และ
งบการเงิน 
๒๐.  การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์
บัญชี ทะเบียนและรายงาน    

๑๐.  การรายงานการดำเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ 
๑๑.  การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
๑๒.  การจัดระบบและการจัดทำ
ทะเบียนประวัต ิ
๑๓.  การจัดทำบัญชีรายชื่อและการ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๑๔.  การส่งเสริมการประเมินวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๑๕.  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรต ิ
๑๖.  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
๑๗.  การส่งเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรมสำหรับขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๑๘.  การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๑๙.  การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 

๑๑.  การรับนักเรียน 
๑๒.  การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
๑๓.  การประสานงานจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอธัยาศัย 
๑๔.  การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
๑๕.  การทัศนศึกษา 
๑๖.  การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
๑๗.  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
๑๘.  การส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานงานการจัดการศึกษา  ของ
บุคคล องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
๑๙.  งานประสานราชการสว่นภูมภิาค
และส่วนท้องถิ่น   
๒๐.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๒๑.  การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
๒๒.  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในการลงโทษนักเรียน 
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ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
 บริหารจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนและเครือข่ายอย่างมีคุณภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง         
มีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีมาตรฐานตามวิชาชีพ 
 

ปรัชญา  
สุวิชา โน ภวํ โหติ  “ผู้รู้ดี เปน็ผู้เจริญ” 

คำขวัญโรงเรียน 
     โรงเรียนน่าอยู่  ครูดี  นักเรียนมีคุณภาพ 

สีประจำโรงเรียน 
“ฟ้า – ขาว” 
สีฟ้า  หมายถึง  ความสดใส ความสามัคคี ความกว้างขวาง ความรอบรู้ 
สีขาว  หมายถึง   ความบริสุทธิ์ ความสะอาด ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

อักษรย่อโรงเรียน 
“ท.ว.ค.” 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน 
“ต้นพอก” 

พันธกิจและเป้าหมายการพัฒนา/มาตรฐานระดับสถานศึกษา 
  ๑. บริหารโรงเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒. เสริมสร้างศักยภาพครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 
  ๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
  ๔. พฒันาระบบการบริหารจัดการด้วยหลักประชาธิปไตยบนพื้นฐานหลักธรรมมาภิบาล 
  ๕. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ในการจัดการศึกษาและ
สร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเข้มแข็ง 

เป้าหมายที่พัฒนา 
 มาตรฐานที ่๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  เป้าหมายการพัฒนา บริหารโรงเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข 
ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานของความเป็นไทย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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 มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารจัดการ 
 เป้าหมายการพัฒนา 
   ๑. เสริมสร้างศักยภาพครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐาน 
   ๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที ่มี
ประสิทธิภาพ 
   ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยหลักประชาธิปไตยบนพื้นฐานหลักธรรมมาภิบาล 
   ๔. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ในการจัด
การศึกษาและสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาที่เข้มแข็ง 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 เป้าหมายการพัฒนา บริหารโรงเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข 
ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานของความเป็นไทย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
จิตแจ่มใส  ไหว้งาม  มีน้ำใจ 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศเอ้ือการเรียนรู้  สร้างคนดีสู่สังคม 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียนมีดังนี้  
๑. เพ่ือเป็นสถานศึกษาหลักประจำตำบลท่าดอกคำ 
๒. เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพของนักเรียน 
๓. เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน 
๔. เพ่ือเป็นแหล่งฝึกระเบียบวินัย ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ 
๕. เพ่ือฝึกจิตใจให้มีความอ่อนโยน มีสุนทรียภาพ โดยใช้ด้านศิลปะ และวรรณกรรมเป็นเครื่องมือ   

ในการขัดเกลาจิตใจ 
๖. เพ่ือเป็นศูนย์ส่งเสริมทางวิชาการ ทักษะอาชีพ และการกีฬา 
๗. เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองให้ลูกหลานได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน 
๘. เพ่ือเป็นแหล่งบริการชุมชน 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดแผนการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2565 

1. การประมาณการรายรับ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
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2. โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2565 
ที ่ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
1 1 โครงการรับสมัครนักเรียน วิชาการ 3,000 นายวีระพงศ์  คำชนะ พฤษภาคม-กันยายน 2565  
2 1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิชาการ 3,000 นางชณิฎตา  เดิมทำรัมย์ ตลอดปีการศึกษา 2565  
3 1 โครงการนิเทศภายใน วิชาการ 3,000 นายพนมศักดิ์  เหมะธุลิน ตลอดปีการศึกษา 2565  
4 2 โครงการพัฒนาวงโยธวาฑิต วิชาการ 20,000 นายพนมศักดิ์  เหมะธุลิน ตลอดปีการศึกษา 2565  
5 1 โครงการวันรำลึกสุนทรภู่เชิดชูวรรณศิลป์ วิชาการ 3,000 นางสมรักษ์  ศรีนาค พฤษภาคม-กันยายน 2565  
6 1 โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วิชาการ 8,000 นางสาวภูษณิศา พฤษภาคม-กันยายน 2565  
7 2 โครงการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ 50,000 นางสาวภคินันทน์ ตลอดปีการศึกษา 2565  
8 2 โครงการ Crismas and Happy New Year วิชาการ 4,000 นางสาวภคินันทน์ ตุลาคม-เมษายน 2565  
9 1 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ O-NET ม.3 และ ม.6 วิชาการ 3,000 นายวีระพงศ์  คำชนะ ตลอดปีการศึกษา 2565  
10 2 โครงการทัศนศึกษาดูงานนักเรียน วิชาการ 50,000 นายพนมศักดิ์  เหมะธุลิน ตุลาคม-เมษายน 2565  
11 2 โครงการแนะแนวศึกษาต่อ วิชาการ 4,000 นางชณิฎตา  เดิมทำรัมย์ ตุลาคม-เมษายน 2565  
12 2 โครงการปัจฉิมนิเทศ วิชาการ 8,000 นางสาวกนิษฐารัช  บุญธรรม ตุลาคม-เมษายน 2565  
13 3 โครงการดูแลระบบ Internet และDomain วิชาการ 3,000 นางชณิฎตา  เดิมทำรัมย์ ตลอดปีการศึกษา 2565  
14 1 สัปดาห์รักการอ่าน (สัปดาห์ห้องสมุด) วิชาการ 3,000 นางสมรักษ์  ศรีนาค พฤษภาคม-กันยายน 2565  
15 2 โครงการวิถีพุทธ วิชาการ 3,000 นายวีระพงศ์  คำชนะ ตลอดปีการศึกษา 2565  
16 ๒ โครงการโรงเรียนสุจริต วิชาการ 3,000 นางสาวภัทรภร  ปรีสงค์ ตลอดปีการศึกษา 2565  
17 3 ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาอาคารสถานที่ บริหารทั่วไป 150,000 นายปรัชญา  พันพรม ตลอดปีการศึกษา 2565  
18 3 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน บริหารทั่วไป 3,000 นางสาวอริศสา  แสงพรมชารี ตลอดปีการศึกษา 2565  
19 3 โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ บริหารทั่วไป 5,000 นายธนวัฒน์  เคนนันท์ ตลอดปีการศึกษา 2565  
20 3 โครงการอนามัยโรงเรียน บริหารทั่วไป 3,000 นางสาวภัทรภร  ปรีสงค์ ตลอดปีการศึกษา 2565  
21 3 โครงการโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัส 

โคโรนา (Covid-19) ในโรงเรียน 
บริหารทั่วไป 5,000 นางสาวภัทรภร  ปรีสงค์ ตลอดปีการศึกษา 2565  
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22 6 โครงการวันแม่แห่งชาติ บริหารทั่วไป 5,000 นายกิตติพงศ์  พวงศรี พฤษภาคม-กันยายน 2565  
23 2 โครงการวันไหว้ครู บริหารทั่วไป 4,000 นายปรัชญา  พันพรม พฤษภาคม-กันยายน 2565  
24 2 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน บริหารทั่วไป 1,000 นายกิตติพงศ์  พวงศรี ตลอดปีการศึกษา 2565  
25 2 โครงการรณรงค์ป้องกันและต้านยาเสพติด บริหารทั่วไป 4,000 นายกิตติพงศ์  พวงศรี พฤษภาคม-มีนาคม 2565  
26 2 โครงการวันสำคัญทางศาสนา บริหารทั่วไป 3,000 นายวีระพงศ์  คำชนะ ตลอดปีการศึกษา 2565  
27 2 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน บริหารทั่วไป 20,000 นายศราวุธ  ปุญริบูรณ์ ตุลาคม-เมษายน 2565  
28 2 โครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล บริหารทั่วไป 10,000 นายศราวุธ  ปุญริบูรณ์ ตุลาคม-เมษายน 2565  
29 2 โครงการวันสถาปนาโรงเรียน บริหารทั่วไป 20,000 นางสาวภัทรภร  ปรีสงค์ พฤษภาคม-กันยายน 2565  
30 3 โครงการซ่อมบำรุงและน้ำมันเชื้อเพลิง บริหารทั่วไป 200,000 นายปรัชญา  พันพรม ตลอดปีการศึกษา 2565  
31 4 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ บริหารทั่วไป 3,000 นายปรัชญา  พันพรม ตลอดปีการศึกษา 2565  
32 4 โครงกรกิจกรรม MOE (SAFETY  CENTER) บริหารทั่วไป 10,000 นางสาวอริสสา   

แสงพรรมชารี 
ตลอดปีการศึกษา 2565  

33 4 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย บริหารทั่วไป 3,000 นางสาวอริสสา   
แสงพรรมชารี 

ตลอดปีการศึกษา 2565  

34 4 โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภคในโรงเรียน งบประมาณ 75,000 นางสาวภูษณิศา   
กิตติกุลเจษฎา 

ตลอดปีการศึกษา 2565  

35 4 โครงการพัฒนาระบบงานงบประมาณ งบประมาณ 3,000 ตลอดปีการศึกษา 2565 ตลอดปีการศึกษา 2565  
36 4 โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ซ่อมแซม 4 

กลุ่มงาน 8 กลุ่มสาระ 
งบประมาณ 200,000 นายธนวัฒน์  เคนนันท์ ตลอดปีการศึกษา 2565  

37 1 โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ(ค่า
อุปกรณ์การเรียน) 

บริหารทั่วไป 29,860 นางสาวภูษณิศา   
กิตติกุลเจษฎา 

ตลอดปีการศึกษา 2565  

38 1 โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ(ค่า
เครื่องแบบนักเรียน) 

บริหารทั่วไป 64,450 นางสาวภูษณิศา   
กิตติกุลเจษฎา 

ตลอดปีการศึกษา 2565  
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39 1 โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ(ค่า
หนังสือเรียน) 

บริหารทั่วไป 149,124 นางสาวภูษณิศา   
กิตติกุลเจษฎา 

ตลอดปีการศึกษา 2565  

40 2 โครงการการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

บริหารทั่วไป 5,000 ตลอดปีการศึกษา 2565 ตลอดปีการศึกษา 2565  

41 5 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ บริหารงาน
บุคคล 

5,000 นางสมรักษ์  ศรีนาค ตลอดปีการศึกษา 2565  

42 5 โครงการกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา 

บริหารงาน
บุคคล 

50,000 นางสมรักษ์  ศรีนาค ตลอดปีการศึกษา 2565  

โครงการพิเศษ 
43 6 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
บริหารงาน

บุคคล 
5,000 นางสมรักษ์  ศรีนาค 

8 กลุ่มสาระฯ 
ตลอดปีการศึกษา 2565  

 

 

 

 

 

 

 


