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 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32  จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ซึ่งได้มี 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีสอดคล้อง 
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  ตลอดจน
เช่ือมโยงกับนโยบายของรัฐบาล  แผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  กลยุทธ์ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32  โดยก าหนด 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรม  เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนท่ียั่งยืน   

โรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32  ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563  ฉบับนี้เป็นอย่างยิ่ง  และหวังว่า
เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาและผู้เรียน  ตลอดจนผู้สนใจท่ัวไปได้เป็น
อย่างดี 
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1.  ข้อมูลโรงเรียน 

 1.1  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 

 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เดิมช่ือ โรงเรียนประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ จัดต้ังเมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2447 
โรงเรียนต้ังอยู่บริเวณวัดกลางบุรีรัมย์ จัดสอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 -3 และในปี พ.ศ. 2476 ได้เปิดท า    
การสอนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และในปี พ.ศ. 2481 แยกตั้งเป็นโรงเรียนสตรีศรีบุรีรัมย์ และสร้างโรงเรียน
ใหม่ในพื้นท่ีปัจจุบัน เปิดสอนช้ันฝึกหัดครูมูลได้ 7 ปีจึงเลิกไป ในปี พ.ศ. 2503 เปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็น
โรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาลัย เปิดสอนช้ันเตรียมอุดมแผนวิทยาศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2515 ได้รวมโรงเรียน
บุรีรัมย์วิทยาลัยกับโรงเรียนสตรีศรีบุรีรัมย์เป็นโรงเรียน "บุรีรัมย์พิทยาคม" โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2447 โรงเรียนประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ (ช่ือเดิม) จัดต้ังเมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2447 
  จัดสอนเพียงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  (อย่างเก่า)  โรงเรียนอยู่ในบริเวณวัดกลางบุรีรัมย์ 

 พ.ศ. 2453 ย้ายจากวัดกลางไปเรียน  ณ  อาคารศาลากลางจังหวัดเก่า  ส านักงานอัยการ 
   จังหวัดบุรีรัมย์ และได้ยุบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  แล้วเปิดช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-2-3 

พ.ศ. 2466 จัดช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ขึ้น 
พ.ศ. 2469 จัดช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ขึ้น  แต่ยุบเพราะจ านวนนักเรียนน้อย 
พ.ศ. 2474 จัดช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5  ขึ้นใหม่  และสอนอยู่ต่อไป 
พ.ศ. 2476 จัดช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ขึ้น  และขยายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็น 2  ห้อง 
พ.ศ. 2479 เปิดช้ันฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดข้ึน 
พ.ศ. 2480 ยุบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  เพิ่มช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 อีก 1 ห้อง 
พ.ศ. 2481 ทางราชการได้จัดต้ังโรงเรียนสตรีประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ “ศรีบุรีรัมย์” ขึ้นโดยแยก 
  นักเรียนหญงิช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 19 คน ของโรงเรียนประจ าจังหวัด 
  บุรีรัมย์ไปเรียนและเจริญรุดหน้าในด้านปริมาณและคุณภาพ  จนเป็นท่ีเช่ือถือของ 
  ชาวบุรีรัมย์ 
พ.ศ. 2483 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงินงบประมาณ 20,000 บาทให้โรงเรียนใหม่ จังหวัด 
  จึงจัดท่ีดินซึ่งอยู่ในบริเวณปัจจุบัน  โดยการบริจาคของเอกชน  และท่ีดินว่างเปล่า 
  สร้างอาคารไม้  2  ช้ัน  12  ห้องเรียน (อาคารเก่า) เข้าเรียนเมื่อภาคต้น 
พ.ศ. 2484 มีพิธีเปิดป้ายและฉลองนามโรงเรียน ในวันชาติวันท่ี 24  มิถุนายน 2484  และได้เริ่ม 
  ปรับปรุงบริเวณปัจจุบันท ารั้วไม้เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม  2490 
พ.ศ. 2491 เปิดช้ันฝึกหัดครูมูลขึ้น และยุบเมื่อ พ.ศ. 2497 เปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็นโรงเรียน  
  “บุรีรัมย์วิทยาลัย” 
พ.ศ. 2503 จัดช้ันเตรียมอุดมแผนกวิทยาศาสตร์เปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาลัย” 
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พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการ มีค าส่ังให้รวมโรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาลัยกับโรงเรียนสตรี“ศรีบุรีรัมย์”

แล้วเปล่ียนช่ือเป็น “บุรีรัมย์พิทยาคม” ตามโครงการน าร่องโรงเรียนแบบสหศึกษา 
พ.ศ. 2518 ได้เข้าอยู่ในโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมส่วนภูมภิาค (คมภ.2) เปล่ียนเป็น 
  หลักสูตรโรงเรียนมัธยมแบบประสม  ใช้ระบบการวัดผลเป็นหน่วยกิต 
พ.ศ. 2521 เริ่มสอน ม.1 ตามหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 
พ.ศ. 2524 เริ่มสอน ม.4 ตามหลักสูตรช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.  2524 
พ.ศ. 2526 จัดช้ันเรียนแบบ 10-10-10,12-12-12 รวม  66  ห้องเรียน 
พ.ศ. 2527 ได้รับรางวัลพระราชทานเป็นโรงเรียนดีเด่นของเขตการศึกษา 11  วันท่ี 5 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2527 จัดงานฉลองโรงเรียนครบรอบ 80 ปี 
พ.ศ. 2536 เริ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในการเรียน 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย (สพพ.) 
พ.ศ. 2537 เริ่มโครงการศูนย์ส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน 
  มัธยมศึกษา  เขตการศึกษา 11 
พ.ศ. 2537 จัดงานฉลองโรงเรียนครบรอบ 90 ปี 
พ.ศ. 2539 ได้รับรางวัลพระราชทานเป็นโรงเรียนดีเด่นของเขตการศึกษา 11 
พ.ศ. 2549 จัดงานฉลองโรงเรียนครบรอบ 100 ปี 
พ.ศ. 2551 เริ่มโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (SMTP) 
พ.ศ. 2552 เริ่มโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1(SMP) 
พ.ศ. 2553 เริ่มโครงการห้องเรียนพิเศษตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลของ 
  กระทรวงศึกษาธิการในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1(SEP) 
พ.ศ. 2554 ได้รับอนุมัติจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ให้จัดท า 
  โครงการห้องเรียนพิเศษตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในระดับ 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (MEP) 
พ.ศ. 2555 ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้จัดท าโครงการ 
  ห้องเรียนพิเศษเป็นภาษาอังกฤษตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในระดับ           
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (EP) 
พ.ศ. 2556 ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้จัดท าโครงการ 
  ห้องเรียนพิเศษเป็นภาษาอังกฤษตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในระดับ 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (EP) 
พ.ศ. 2557 ขอรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประเภท มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
  ประเภทนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  เตรียมการฉลองวันครบรอบ 111 ปีของโรงเรียนในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
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พ.ศ. 2561 ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้จัดท าโครงการ 
  ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรนานาชาติ(International  Program)  ตามโครงการพัฒนา 
  ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค(Education  Hub)  ในระดับ 
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
พ.ศ. 2562    ได้รับรางวัลIQA AWARD  จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

รายนามผู้บริหารโรงเรยีน 
นับต้ังแต่ก่อตั้งโรงเรียนนี้ ได้มีผู้บริหารโรงเรียนตามต าแหน่งหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ปี พ.ศ. 
1 นายเจ๊ก  สุขปัญญา ครูใหญ่ 2447-2459 
2 นายดี  อ้นปัน ครูใหญ่ 2460-2465 
3 ขุนคงฤทธิ์ศึกษากร ครูใหญ่ 2466-2472 
4 นายเล่ือน  สุวรรณาการ ครูใหญ่ 2472-2473 
5 นายทิม  ภูริพัฒน์ ครูใหญ่ 2474-2476 
6 นายสุข  จ าลองกุล ครูใหญ่ 2476-2477 
7 นายสิน  ภักดีพิพัฒน ์ ครูใหญ่ 2477-2480 
8 นายระบิล  แสงชัย ครูใหญ่ 2481-2484 
9 นายโกวิท  ต่อวงศ์ ครูใหญ่ 2484-2486 
10 นายผ่อน  ชีวประเสริฐ ครูใหญ่ 2486-2492 
11 นายส าเภา  วงศ์อินทร์ ครูใหญ่ 2492-2497 
12 นายเสถียร  โพธิ์พิพัฒน ์ ครูใหญ่ 2497-2500 
13 นายสเริง  วัฒนสุข อาจารย์ใหญ่ 2500-2509 
14 นายทรงยศ  พงษ์พรต ผู้อ านวยการ 2509-2520 
15 นายกิตติ  นรัฐกิจ ผู้อ านวยการ 2520-2530 
16 นายพีรพันธุ์  ฉกรรจ์ศิลป์ ผู้อ านวยการ 2530-2532 
17 นายอุดร  มหาเมฆ ผู้อ านวยการ 2532-2535 
18 นางสาวปรีดา  เช้ือตระกูล ผู้อ านวยการ 2535-2535 
19 นายอุทัย  นิวัฒนุวงศ์ ผู้อ านวยการ 2535-2536 
20 นายบุญช่วย  บุญญะภานุพล ผู้อ านวยการ 2536-2540 
21 นายวุฒิพงศ์  คงเสนา ผู้อ านวยการ 2540-2543 
22 นายประกิจ  แมนประโคน ผู้อ านวยการ 2543-2546 
23 นายธงชัย  นิยโมสถ ผู้อ านวยการ 2546-2551 
24 นายวิฑูรย์  วงศ์อิน ผู้อ านวยการ 2551-2554 



5 

 
รายนามผู้บริหารโรงเรยีน(ต่อ) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ปี พ.ศ. 
25 นายสมศักดิ์  แต้มโคกสูง ผู้อ านวยการ 2554-2558 
26 นายปัณณทัต  วิวัตรชัย ผู้อ านวยการ 2558-2562 

27 ว่าท่ี พ.ต.สุพจน์  ธนานุกูล ผู้อ านวยการ 2562-ปัจจุบัน 
ตารางที่ 1.1  รายนามผู้บริหารโรงเรียน 

 
ค าขวัญโรงเรียน  “ซื่อสัตย์  พัฒนา  สามัคคี  มีวินัย” 
 ค ำขวัญ โร ง เรียน   ก ำหน ด เป็ นน โยบ ำยห ลักของโร ง เรียน  ถื อ เป็ น ห น้ า ท่ี ขอ งครู ใน                      
การ จัดกิ จกรรมการเรียนการสอน   เพื่ อมุ่ งมั่นพัฒ นาความรู้ ความสามารถของนั ก เรียนทาง                   
ด้านร่างกาย สติปัญญา จริยศึกษา ควบคู่กับคุณธรรม ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ซ่ือสัตย์  โรงเรียนได้เน้นการอบรม สอดแทรกค่านิยมทางคุณธรรม จริยธรรม และก าหนดวิธีการ
ให้นักเรียนถือเป็นแนวปฏิบัติ สร้างจิตส านึกตระหนักในส่ิงท่ีดีงาม ศึกษาหาความรู้ควบคู่กับคุณธรรม มี
ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมส่วนรวมท่ัวไป อันจะน าไปสู่การครองตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม
ต่อไป 
 พัฒนา  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง
เต็มความสามารถ   ด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักสูตรและความต้องการของท้องถิ่น มีความรู้เป็นไปตาม
เกณฑ์การวัดผลประเมินผล และมีความคิดสร้างสรรค์สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
 สามัคคี   โรงเรียน ได้ จัดกิ จกรรมให้ นั ก เรียน ได้แสดงออก เพื่ อสนับสนุ นและส่ง เสริม                
ความร่วมมือในการปฏิบั ติกิจกรรม /งาน /โครงการ เป็นหมู่คณะ ท าให้นักเรียนได้แสดงออกใน                
ด้านวิชาการ การกีฬา ดนตรีศึกษา และศิลปวัฒนธรรม สามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 มีวินัย  โรงเรียนได้ก าหนดแนวปฏิบัติกิจกรรมการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน มีระเบียบ  ข้อปฏิบัติ 
เคารพกฎ กติกา ของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

 ปรัชญา 
 "นตฺถิปญฺญา สมา อาภา"  แปลว่า  แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี หมายความว่า ปัญญาความรู้
เสมือนหนึ่งดวงประทีป ท่ีจะส่องทางให้ชีวิตก้าวหน้าสู่ความส าเร็จ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม มุ่งสร้าง
เยาวชนของชาติให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา พร้อมท่ีจะเผชิญกับชีวิตในสังคมปัจจุบัน จะได้เป็นก าลังของ
ชาติในอนาคต 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
 “ซื่อสัตย์  พัฒนา  สามัคคี  มีวินัย” 
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 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 “ลูก บ.พ. เพียรศึกษา สง่างาม” 

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 เป็นเลิศทางวิชาการ 

 
ปณิธาน  
มุ่งมั่นพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่งและ                     

มีความสุข อยู่ในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 

  
ตราโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 

เป็นรูปวงกลม 2 วงซ้อนกนั ภายในวงกลมวงนอกด้านบนเขียน      
พุทธสุภาษิตว่า "นัตถิ ปัญญาสมา อาภา" ด้านล่างเป็นค าแปลว่า      
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี ภายในวงกลมเป็นวงล้อรูปวงล้อ
ธรรมจักร ปลายธรรมจักรเป็นรูปเปลวเพลิง ใต้วงกลมเป็นรูปริบบิ้น 
บอกช่ือโรงเรียนว่า "บุรีรัมย์พิทยาคม" 

สีประจ าโรงเรียน สีน  าเงิน-ชมพู 

  สีน  าเงิน  หมายถึง  การอยู่รวมกันอย่างผาสุก ร่มเย็น 
  สีชมพู  หมายถึง  การอยู่รวมกันด้วยความรักสามัคคี 
  สีน  าเงิน-ชมพู หมายถึง  ผาสุกปลูกสามัคคี 

พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

พระพุทธรูปพระพุทธศรีศากยมุน ี



7 

 
1.2  ท่ีตั งโรงเรียน 

 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษต้ังอยู่ในเขตชุมชนเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ เลขท่ี  15  ถนนนิวาศ  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

1.3  ขนาดและลักษณะของพื นท่ี 

 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม มีเนื้อที่ 109 ไร่  อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 1 กิโลเมตร
ด้านหน้าโรงเรียนเป็นสถานท่ีต้ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  และส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภา
พท

ี่  1
.2 

แผ
นผ

งับ
ริเว

ณโ
รง

เรีย
นบ

ุรรี
ัมย

์พิท
ยา

คม
 



8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โร
งเรี

ยน
บุรี

รัม
ย์พ

ิทย
าค
ม 

ภา
พท

ี่  1
.3 

แผ
นที่

ตั้ง
โร

งเร
ียน

บุร
ีรัม

ย์พ
ิทย

าค
ม 



9 

 

 

สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส านักงานเลขานุการผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการท่ีปรึกษา ส านักงานเลขานุการผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการท่ีปรึกษา ส านักงานเลขานุการผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการท่ีปรึกษา ส านักงานเลขานุการผู้อ านวยการโรงเรียน

และวิชาการโรงเรียน ฝ่ายบริหารท่ัวไป ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

งานธุรการวิชาการ งานกิจกรรมแนะแนว งานธุรการ งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม งานนโยบายและแผน งานอ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ งานอ านวยการด้านบุคลากร งานส่งเสริมพฤติกรรม
นักเรียน

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน งานสารสนเทศฝ่ายบริหารท่ัวไป งานบริการอาคารเรียนและ งานควบคุมภายใน งานบริหารการเงินและบัญชี งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ
อาคารประกอบ ในการปฏิบัติราชการ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ งานกิจกรรมชุมนุม งานสมาคมผู้ปกครองนักเรียน งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานระดมทรัพยากร
และครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงบประมาณ และการลงทุนทางการศึกษา งานส่งเสริมมาตรฐานและ งานกิจการนักเรียน

งานรับนักเรียน งานกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม พัฒนาบุคลากร
งานสมาคมศิษย์เก่า งานโสตทัศนศึกษา งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ งานคณะสี

งานตารางสอนระดับโรงเรียน งานห้องสมุด โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม งานนิติกร
งานอนามัยโรงเรียน งานยานพาหนะ งานครูท่ีปรึกษา

งานวัดผลการศึกษา งานคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม งานโภชนาการ งานประกันอุบัติเหตุ งานจริยธรรม

งานประเมินผลการศึกษา
งานเครือข่ายมัธยมศึกษา(สพม.32) งานจราจร

งานประกันคุณภาพ
และสารสนเทศวิชาการ

งานจัดการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

งานบริการทางวิชาการ

งานทะเบียนนักเรียน

งานจัดการเรียนรู้ระดับช้ัน

งานวางแผนอัตราก าลัง

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

1.4  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

ผู้อ านวยการโรงเรียน

หัวหน้าฝ ายบริหารวิชาการ หัวหน้าฝ ายบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ ายบริหารงานบุคคลหัวหน้าฝ ายบริหารงบประมาณ
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 1.5  สิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูแ้ละเทคโนโลย ี
โรงเรียนได้จัดบรรยากาศในโรงเรียนเป็นอุทยานการศึกษา มีอาคารเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก ดังนี้ 

1)  จ านวนห้องเรียน  90  ห้องเรียน 
 ช้ัน  ม.1 - ม.6 =  14 : 14 : 14 : 16 : 16 : 16 
2)  อาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้ 

ประเภท รายการ จ านวน 
อาคารเรียน อาคาร 1 (318) 15 ห้องเรียน/ห้องอาเซียน/ห้องพักครู/ห้องแนะแนว/ห้องจริยศึกษา 
 อาคาร 2 (318) 17 ห้องเรียน/ห้องพักครู/ห้องปฏิบัติการภาษา/ห้องนาฏศิลป์ 
 อาคาร 3 (318) 14 ห้องเรียน/ห้องสีเขียว กฟฝ./ห้องพักคร/ูห้องปฏิบัติการฟิสิกส์/ 

ห้องสมุดภาษาไทย 
 อาคาร 4 (318) 12 ห้องเรียน/ห้องพักครู/ห้องสมุดวิทย์/ห้องปฏิบติัการเคมี-ชีววิทยา 
 อาคาร 5 (216) 13 ห้องเรียน/ห้องพักครู/ห้องสมุดคณิตศาสตร์/ห้องส านักงานบริหาร 
 อาคาร 6 (ช่ัวคราว) ห้องปฏิบัติการดนตรี 
 อาคาร 7 (ช่ัวคราว) ห้องปฏิบัติการศิลปะ-จิตรกรรม 
 อาคาร 8 (ช่ัวคราว) ห้องปฏิบัติการเกษตรกรรม 
 อาคาร 9 (216) 6 ห้องเรียน/ห้องพักครู/ห้องปฏิบัติการพลศึกษา/ห้องเกียรติยศ 
 อาคาร 10 (101ล/27) 11 ห้องเรียนพิเศษ/ห้องประชุม/ห้องปฏิบัติการ EP/ห้องกิจกรรม 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ห้อง 
โรงฝึกงาน เขียนแบบ 2 ห้องเรียน 
 งานไม-้คหกรรม 2 ห้องเรียน 
 คหกรรม-พานิชยกรรม 2 ห้องเรียน 
 ไฟฟ้า-ช่างยนต์ 2 ห้องเรียน 
อาคารประกอบ สหกรณ์โรงเรียน 1 หลัง 
 BPS Café 2 หลัง 
 โรงพลศึกษา 2 หลัง 
 หอประชุม-ห้องสมุด 1 หลัง 
 เรือนพยาบาล 1 หลัง 
 เรือนประชาสัมพันธ ์ 1 หลัง 
 โรงอาหาร 3 หลัง 
 อาคารสวนธรรมะ 1 หลัง 
 โดมอเนกประสงค์ 1 ลาน 
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3)  ข้อมูลทรัพยากรท่ีจ าเป็น 
 1)  คอมพิวเตอร์   จ านวน  320 เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน  260 เครื่อง 
  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต   30 เครื่อง 
  ใช้ในงานบริหาร     30 เครื่อง 
 2)  ห้องท่ี จัดไว้ใช้ปฏิบั ติกิจกรรมเฉพาะ 6 ห้อง ได้แก่  ห้องปฏิบั ติการทางภาษา          

ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องจริยธรรม  โรงฝึกงาน  ห้องดนตรีไทย /สากล  ห้องนาฏศิลป์    
ห้องศิลปะ 

 3)  พื้นท่ีปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ  ได้แก่  สนามกีฬา  หอประชุม  สวนธรรมะ      
ลานอเนกประสงค์  สวนเกษตร  สวนวรรณคดี  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องเกียรติยศ 
 4)  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวนครั ง/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวนครั ง/ปี) ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
2. สวนหย่อมหน้าโรงเรียนเป็นท่ี
ประดิษฐานของพระพุทธรูป                 
พระพุทธศรีศากยมุน ี
3. สวนธรรมะ 
4. สวนวรรณคดีไทย 
5. ศาลเจ้าพ่อหงส์ทอง 
6. ศาลเจ้าพ่อขุนสมบูรณ์ 
7. สนามกีฬากลางแจ้ง 
8. ลานอเนกประสงค์ มีหลังคา   
เป็นลักษณะโดมขนาดใหญ่ 
9.  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
10. ศูนย์อาเซียนศึกษา (ห้อง 121) 
11. ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ขนาด 
50 คน 1ห้อง 
12. ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
11 ห้อง 
13. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1ห้อง 
14. ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา (EP) 

ตลอดปี 
ตลอดปี 

 
 

ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 
ตลอดปี 

 

1. วนอุทยานเขากระโดง 
2. อุทยานประวัติศาสตร์       
เขาพนมรุ้ง 
3. วนอุทยานปราสาทเมืองต่ า  
4. ค่ายเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 
5. ลานหินตัด อ.บ้านกรวด 
6. สวนนกบุรีรัมย ์
7. วัดกลางพระอารามหลวง 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
8. วัดธรรมธรีาราม   
อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์ 
9. ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน  
วัดอิสาณ จ.บุรีรัมย์ 
10. วัดป าบ้านไพบูลย์ 
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บุรีรัมย์ 
12. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
13. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
14. สนามช้างอารีน่า/สนามช้าง
อินเตอร์เนช่ันแนลเซอร์กิต 

ตลอดปี 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
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15. ศาลาทรงไทย (ข้างอาคาร 10) 
16. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม                 
(ข้างห้องสมุด) 
17. ศาลาเจียรพันธุ์ (ศาลารูปทรง
แปดเหล่ียม หลังอาคาร 4) 
18. ศาลาเรือนไทย 1หลัง 
19. ธนาคารโรงเรียน              
(ธนาคารออมสิน) ใต้อาคาร 10 
20. ศาลาสวนมหามงคล           
(อยู่ระหว่างอาคาร 3 และอาคาร 5) 
21. สวนพฤกษศาสตร์ 
22. สนามกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล 
บาสเกตบอล วอลเลย์บอล           
เทเบิลเทนนิส 
23. อาคารปฏิบัติการพยาบาล 
24. ศูนย์สาธิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน 
25. ห้องดนตรีไทย 
26. สวนกล้วยไม้ 
27. ห้องจริยศึกษา(ห้อง 136) 
28. ห้องส้วมสุขสันต์ 
29. ร้านกาแฟ BPS 

ตลอดปี 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 
ตลอดปี 

 
 

ตลอดปี 
ตลอดปี 

 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 

15. อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน 
16. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
17. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
18. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 
20. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ตลอดปี 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
 

 

ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/นักเรียน  
ในปีการศึกษานี้ 

1.  พระประสาธน์สารคุณ  เจ้าอาวาสวัดทุ่งโพธิ์  ให้ความรู้เรื่อง ทศพิธราชธรรม 
2.  พระมหานิมิต  อินทวีโร  เจ้าอาวาสวัดกลาง ให้ความรู้เรื่อง เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก  
3.  เจ้าอาวาสวัดอินทรวนาราม   ให้ความรู้เรื่อง  ความสามัคคีคือพลัง 
4.  พระอาจารย์สุพจน์  วิสุทธิสีโล  วัดกลาง  ให้ความรู้เรื่อง  การบริหารจิต เจริญปัญญา 
5.  พระอาจารย์บุญติด  กิตติปัญโญ  วัดกลาง ให้ความรู้เรื่อง  ฝึกสติปัฏฐาน 4 
6.  พระอาจารย์บุญเพ็ง  จักกะสัมโม  วัดอินทรวนาราม  ให้ความรู้เรื่อง ความกตัญญูกตเวที 
7.  พระอาจารย์สมโภช เจ้าอาวาสวัดธรรมธีราราม ให้ความรู้เรื่อง ความกตัญญูกตเวที 
8.  ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความรู้เรื่อง  ศาลและกระบวนการยุติธรรม 
9.  ดร.สาธิต  ผลเจริญ  ให้ความรู้เรื่อง  การขับร้องเพลงไทย 
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10.  นายสมชัย  ชลากรโกศล  ให้ความรู้เรื่อง  ภาษาจีน 
11. นายแพทย์สนธยา  วัฒนโกศล  ให้ความรู้เรื่อง  ปรากฏการณ์ธรรมชาติสุริยุปราคา 
12. นายสมศักดิ์  สุนทรสุข  ให้ความรู้เกี่ยวกับ  หลักสูตรสถานศึกษา 
13. ผศ.น้อย  สุปิงคลัด  ให้ความรู้เรื่อง  แนวทางพัฒนาโรงเรียน 

5)  สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค 

 ระบบไฟฟ้าในโรงเรียน โรงเรียนได้งบประมาณในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน ได้ใช้
ประโยชน์อย่างเต็มท่ีในการพัฒนาโรงเรียน สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       การให้บริการ
ชุมชน 
 ระบบน  าประปาในโรงเรียน โรงเรียนมีระบบประปาสมบูรณ์แบบ เพื่อใช้ในโรงเรียนอย่าง
เพียงพอ 
 การติดต่อสื่อสาร  โรงเรียนได้ติดต้ังโทรศัพท์เพื่อการส่ือสารกับหน่วยงานราชการ เอกชน 
และชุมชน จ านวน 4  หมายเลขคือ 0-4461-1098, 0-4461-1893, 0-4461-2468,   
โทรสาร 0-4461-2888  เว็บไซต์ของโรงเรียนคือ  http://www.bps.in.th, http://www.brp.ac.th  
อีเมล์ burirampit@hotmail.co.th 
 ระบบอินเตอร์เน็ต  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนบุ ค ลากรครู  และ ส่ วน ของนั ก เรียน  ส่ วน บุ คลากรครู  ไ ด้ ใช้ สัญ ญ าณ  Lease Line ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ความเร็ว  2 Gbps  และระบบ ADSL 200 MBPS  ส าหรับส่วนของนักเรียน ได้ใช้
สัญญาณ Lease Line ความเร็ว 200 MBPS และ ADSL ความเร็ว 200 MBPS จ านวน 1 จุด  และ ADSL 
ความเร็ว  200 MBPS  จ านวน 2 จุด ส าหรับการให้บริการผู้รับบริการสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ท้ัง
ระบบเช่ือมสาย (Cable Network) และระบบไร้สาร (Wireless Network) 
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2.  ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน 

 2.1  จ านวนนักเรียน 
ตารางที่ 1.3 จ านวนนักเรียน ห้องเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562  จ าแนกช้ันและเพศ 

( ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 

ระดับชั นที่เปิดสอน จ านวนห้อง 
จ านวนผู้เรียน (คน) 

รวม 
ชาย หญิง เด็กพิเศษ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 14 235 298 - 533 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 14 234 303 - 537 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 14 250 285 - 535 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 16 239 372 - 611 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 16 222 374 - 598 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 16 233 345 - 578 

รวม 90 1,413 1,977 - 3,390 
ที่มา: งานทะเบียน ฝ ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 

  

2.2  โรงเรียนในเขตพื นท่ีบริการ 
ล าดับ สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ล าดับ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

1 โรงเรียนฮัว่เค้ียว 1 โรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม 
2 โรงเรียนอนุบาลธีรา 2 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา 
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ 
3 โรงเรียนฮัว่เค้ียว 

4 โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณ
วิทยา 

4 โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณ
วิทยา 

5 โรงเรียนเทศบาล 2 5 โรงเรียนภัทรบพิตร 
6 โรงเรียนเขตทางการสงเคราะห์ 5  

(ไตรคามสิทธิศิลป์) 
6 โรงเรียนเขตทางการสงเคราะห์ 5  

(ไตรคามสิทธิศิลป์) 
7 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 7 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
8 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 8 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 
9 โรงเรียนเทศบาล 3 9 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 
10 โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา 10 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 
11 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 11 โรงเรียนบ้านโกรกขี้หน ู
12 โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา 12 โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 
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2.2  โรงเรียนในเขตพื นท่ีบริการ(ต่อ) 
ล าดับ สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ล าดับ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

13 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์   
14 โรงเรียนบ้านโคกวัด   
15 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา   
16 โรงเรียนบ้านโกรกขี้หน ู   
17 โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย   
18 โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา   
19 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ ่   
20 โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง   
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3.  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 

ข้อมูลขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแยกตามวุฒิทางการศึกษา/เพศ 
ข้อมูล  ณ  วันที่  8  มกราคม  2562 

 
 

ฝ่าย/งาน 

วุฒิทางการศึกษา/เพศ 

รวม รวม
ทั งสิ น 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ ากว่า  
ป.ตรี 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

ฝ ายบริหาร   3 1 1    4 1 5 
ภาษาไทย   3 6  8   3 14 17 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   0 3 7 13   7 16 23 
คณิตศาสตร ์  1 4 7 2 9   6 17 23 
วิทยาศาสตร์   8 15 6 9   14 24 38 
ภาษาต่างประเทศ  1 4 6 1 15   5 22 27 
สุขศึกษาและพลศึกษา   1 2 4 3   5 5 10 
ศิลปะ    2 4 2   4 4 8 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี   1 2 8 11   9 13 22 
แนะแนว    1 1 3   1 4 5 
ข้าราชการพลเรือน      1    1 1 
ลูกจ้างประจ า       4 2 4 2 6 
ลูกจ้างชั่วคราว            
- พนักงานราชการ(ครูอัตราจ้าง) 
  (งบประมาณ สพม.32) 

     1   
 

1 1 

- พนักงานราชการ(พนักงานวิทยาศาสตร์) 
  (งบประมาณ สพม.32) 

    1 5   1 5 6 

- เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ 
  (งบประมาณ สพม.32) 

     1    1 1 

- ครูธุรการโครงการคืนครูให้นักเรียน 
  (งบประมาณ สพม.32) 

     1   
 

1 1 

- ครูจ้างสอน (เงินระดมทรัพยากร)     4 11   4 11 15 
- ครูทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
  (งบประมาณ สพม.32) 

   2      2 2 

- เจ้าหน้าท่ีฝ ายส่งเสริมความประพฤติ 
  กับเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

    1 1   1 1 2 

- คนงาน (เงินระดมทรัพยากร)       13 3 13 3 16 
- ยาม (เงินระดมทรัพยากร)       2  2  2 

รวมทั งสิ น  2 24 47 40 94 19 5 83 148 231 
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ข้อมูลขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแยกตามอันดับ/เพศ 

ข้อมูล  ณ  วันที่  8  มกราคม  2562 
 

 
 

ฝ่าย/งาน 

อันดับ/เพศ รวม 
รวม

ทั งสิ น คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครูผู้ช่วย 
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

ฝ ายบริหาร   4 1       4 1 5 
ภาษาไทย   3 13      1 3 14 17 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  2 8 2 2 2 5  2 6 17 23 

คณิตศาสตร์   5 11 1 2  1  3 6 17 23 
วิทยาศาสตร์   11 18 2 4  2  1 13 25 38 
ภาษาต่างประเทศ   2 16 1 2 2 2  2 5 22 27 
สุขศึกษาและพลศึกษา   1 4 3    1 1 5 5 10 
ศิลปศึกษา   2 4   2    4 4 8 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี   6 4 1 4 1 3 2 1 10 12 22 
แนะแนว    1  2  1 1  1 4 5 

รวมทั งสิ น   36 80 10 16 7 14 4 11 57 121 178 
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4.  ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ความน า 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช2551 

เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2551 ก าหนดโรงเรียนท่ีต้องใช้หลักสูตรดังกล่าว ในปีการศึกษา 2552เป็น 2 แบบ 

คือ โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร และโรงเรียนท่ีมีความพร้อมตามรายช่ือท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศ 

ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2552 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมเป็นโรงเรียนหนึ่งในข้อตกลงความร่วมมือโครงการ

โรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 และต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ึนมาใหม่ โรงเรียนจึง

ได้มีข้อตกลงร่วมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยโรงเรียนต้องมีภารกิจส าคัญดังนี ้

 1. ทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ค าอธิบายรายวิชา 

โดยประมวลสาระจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรระดับ

ท้องถิ่น และสถานศึกษาพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน / ท้องถิ่นที่ต้องการพัฒนาเป็น

พิเศษ 

 2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลาง เป้าหมาย / จุดเน้นตามกรอบหลักสูตรระดับ

ท้องถิ่น และสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 

 3. จัดท าระบบการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จัดช่วงเวลาให้คณะครูได้ออกแบบหน่วย

การเรียนรู้ท่ีอิงมาตรฐานร่วมกัน การสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนของเพื่อนครู ร่วมกันสะท้อนผลการ

สังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน 

 4. พัฒนาระบบการเลือกใช้หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ผลิต / พัฒนาส่ือการจัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. จัดระบบฐานข้อมูลของนักเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาการบริหาร

การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ 

 6. ส่งเสริมให้ครูใช้วิธีการประเมินในชั้นเรียนท่ีหลากหลาย สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนพัฒนา

ระบบการประเมินระดับโรงเรียน 

 7. ใช้ระบบการวิจัยเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการใช้หลักสูตรของโรงเรียน  

โดยครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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 8. ออกแบบระบบการท างาน / การเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนต้นแบบ เพื่อน าตัวอย่างการปฏิบัติท่ีดี

ในด้านการบริการจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

กับบริบทของโรงเรียน 

 โดยสรุป หลักการจัดการศึกษาของโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและสร้างสรรค์ อยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข ครูและผู้ปกครองร่วมใจกันปลูกฝังนักเรียนให้มีความเพียรพยายาม อดทนในการค้นคว้า  

หาความรู้ มีบุคลิกภาพท่ีสง่างาม ส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ พัฒนาตนเองตลอดเวลา  

มีความสามัคคี มีวินัย และความรับผิดชอบ จนให้เป็นท่ียอมรับของสาธารณชนว่าเป็นโรงเรียนท่ีมีความเป็น

เลิศทางวิชาการ มีเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน นักเรียนมีความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 

 

หลักการ 

 โรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย 

ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกใน ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีความรู้และเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้เต็มตามศักยภาพมีหลักการส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ 

เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของ 

ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ

ภาคและมีคุณภาพ 

 3. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

 4. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยึดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและ 

การจัดการเรียนรู้ 

 5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 6. เป็นหลักสูตรการศึกษา ส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยครอบคลุม

ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
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จุดหมาย  

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา  

มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิด  

กับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย และ

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี 

และมีทักษะชีวิต 

 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 

 4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา 

ส่ิงแวดล้อม มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี

ความสุข 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มี

สมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม ใน

การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูล

ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อ

ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง

ตลอดจนการเลือกใช้ วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์            

การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่ การสร้างองค์ความรู้

หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค ต่างๆ  
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ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูล สารสนเทศ เข้าใจ

ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้ 

มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบ  

ท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 

 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการ ต่างๆ    

ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่

ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง

ต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จัก

หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยี

ด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม  ในด้านการเรียนรู้  

การส่ือสาร การท างาน การแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม  และมีคุณธรรม 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ท้ังในฐานะพลเมือง

ไทยและพลโลก ดังนี้ 

 1. รักชาติ ศาสนา กษัตริย์ 

 2. ซื่อสัตย์สุจริต 

 3. มีวินัย 

 4. ใฝ เรียนรู้ 

 5. อยู่อย่างพอเพียง 

 6. มุ่งมั่นในการท างาน 

 7. รักความเป็นไทย 

 8. มีจิตสาธารณะ 
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ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

  1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

  2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์   

  4. ใฝ หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม  

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย   

  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  

  7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  

  8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

  9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า   

  10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ ายต่ า  

  12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและ 

พหุปัญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระกาเรียนรู้ ดังนี ้

 1. ภาษาไทย    2. คณิตศาสตร์ 

 3. วิทยาศาสตร์    4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 5. สุขศึกษาและพลศึกษา   6. ศิลปะ 

 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี   8. ภาษาต่างประเทศ 

  

 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระบุส่ิงท่ีผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างไร เมือ่จบ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน นอกจากนั้นยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะ

มาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็น

เครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและ

การประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและการทดสอบระดับชาติ 
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ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าว เป็นส่ิงส าคัญท่ีช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่า

สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้เพียงใด 

กระบวนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 1. การตั้งประเด็นค าถาม/สมมุติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็นการฝึกให้ผู้เรียน

รู้จักคิด สังเกต ต้ังข้อสงสัย ต้ังค าถามอย่างมีเหตุผล  

 2. การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็น

การฝึกแสวงหาความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด 

อินเตอร์เน็ต หรือจาการปฏิบัติทดลอง เป็นต้น 

 3. การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge Formation) เป็นการฝึกให้น าความรู้และ

สารสนเทศ หรือข้อมูลท่ีได้จากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และสรุปเป็น 

องค์ความรู้ 

 4. การส่ือสารและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) เป็น

การฝึกให้น า ความรู้ท่ีได้มาน าเสนอและส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ 

 5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการน าความรู้สู่การปฏิบัติซึ่ง

ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ในบริบทรอบตัวและบริบทโลกตามวุฒิภาวะท่ีเหมาะสม โดยจะน าองค์ความรู้ไปใช้ให้

เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 
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โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐานพุทธศักราช 2551 

(ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 293/2551 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน ช่ัวโมง (หน่วยกิต) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 - ม. 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายวิชาพื้นฐาน)     
ภาษาไทย 120 (3) 120 (3) 120 (3) 240 (6) 
คณิตศาสตร์ 120 (3) 120 (3) 120 (3) 240 (6) 
วิทยาศาสตร์ 120 (3) 120 (3) 120 (3) 240 (6) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120 (3) 120 (3) 120 (3) 240 (6) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2) 80 (2) 80 (2) 120 (3) 
ศิลปะ 80 (2) 80 (2) 80 (2) 120 (3) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 (2) 80 (2) 80 (2) 120 (3) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3) 120 (3) 120 (3) 240 (6) 

รวมเวลาเรียน (พื นฐาน) 
840 
(21) 

840 
(21) 

840 
(21) 

1,560 (39) 

รายวิชาเพิ่มเติม ท่ีสถานศึกษาจัดตามจุดเน้น
และความพร้อม 

240 
(6) 

240 
(6) 

240 
(6) 

1,680 (42)  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
-กิจกรรมแนะแนว (40) (40) (40) (120) 
-กิจกรรมนักเรียน (40) (40) (40) (120) 
- กิจกรรมชุมนุม (40) (40) (40) (120) 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 45 60 

รวมเวลาเรียนทั งหมด ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง / ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง 
หมายเหตุ  ค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 293/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 นายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนสู่สังคม 

(Social  Skill  Enterprising  Curriculum  for  School) 
 การศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาประเทศ  ซึ่งการจัดการศึกษาท่ีดีจะต้องสนองต่อ
ความต้องการของสังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและการเมือง  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการศึกษาก็คือ  
หลักสูตรการศึกษา  ประเทศไทยได้มีการจัดหลักสูตรการศึกษามาต้ังแต่พุทธศักราช  2503,  2521,  2524,  
2533,  2544,  2551  ดังนี้ 
 หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2503  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พลเมืองทุกคนได้รับ
การศึกษาตามควรแก่อัตภาพ  ได้รับการศึกษาอยู่ในโรงเรียนจนอายุ  15  ปีบริบูรณ์เป็นอย่างน้อย  ในการ
จัดการศึกษานั้นเพื่อสนองความต้องการของสังคมและบุคคลโดยให้สอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและ
แผนการปกครองประเทศ  เนื้อหาสาระท่ีจัดในระดับประถมศึกษาตอนต้น  มี  6  หมวดใหญ่  คือ  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ภาษาไทย  ศิลปศึกษา  พลานามัย  ส าหรับประถมศึกษาตอน
ปลายเพิ่มหมวดวิชาภาษาอังกฤษและหัตถศึกษา  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นท้ังสายสามัญและสายอาชีพ
ต้องเรียนเลขคณิตและพีชคณิตตลอดท้ัง  3  ปี  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งออกเป็น  3  แผนก  คือ  
แผนกท่ัวไป  วิทยาศาสตร์และศิลปะ   

หลังจากนั้นการศึกษาไทยได้เปล่ียนมาใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2521  
เนื่องจากความไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลง  การศึกษาไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ เป็นการศึกษาแพ้คัด
ออก    คนมีโอกาสเรียนในระดับสูงน้อยมาก  หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521  มีจุดหมาย
เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีความรู้ความสามารถ  มีวามสุข  รวมทั้งเป็นพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติ  เนื้อหาสาระท่ีเรียน  มี  4 กลุ่ม  คือ  กลุ่มทักษะ(ไทย-คณิต)  กลุ่มประสบการณ์                       
กลุ่มลักษณะนิสัย  และกลุ่มการงาน   

หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช  2524  (ฉบับปรับปรุง  2533)  มีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมท่ีจะท าประโยชน์เพื่อสังคมภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เนื้อหาสาระมี  5  กลุ่ม  กลุ่มทักษะในหลักสูตร  2521  เปล่ียนเป็นกลุ่ม
ทักษะท่ีเป็นเครื่องมือ  การเรียนรู้  และเพิ่มกลุ่มประสบการณ์พิเศษ  ส่วนหลักสูตรมัธยมศึกษา  
พุทธศักราช2524(ฉบับปรับปรุง  2533)  มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาต่อให้สามารถ
ท าประโยชน์เพื่อสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เนื้อหาสาระท่ีเรียน
ประกอบด้วยวิชาบังคับแกน  (ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา  พลานามัย  และ
ศิลปศึกษา)  วิชาบังคับเลือก  วิชาเลือกเสรี  และกิจกรรม   

จากการใช้หลักสูตรดังกล่าวไม่สามารถส่งเสริมสังคมไทยก้าวไปสู่สังคมความรู้แบบไร้พรมแดนใน
ยุคโลกาภิวัฒน์  ไม่สะท้อนความต้องการของท้องถิ่น  การแก้ไขรัฐธรรมนูญ  และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติจึงเปล่ียนไปใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ท่ีมีจุดมุ่งหมายพัฒนาคนไทยได้
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  และมีความเป็นไทย  มีศักยภาพในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ  แบ่งระดับการศึกษาเป็น  4  ช่วงช้ัน  สาระการเรียนรู้มี  8  กลุ่มสาระ  คือ  ภาษาไทย  
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คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาต่างประเทศ  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

จากการใช้หลักสูตรพบว่ามีความสับสนในผู้ปฏิบัติการในสถานศึกษา  หลักสูตรแน่นเกินไป  ปัญหา
ในการเทียบโอน  และปัญหาคุณภาพผู้เรียนในด้านความรู้  ทักษะ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็น
เหตุผลส าคัญท่ีกระทรวงศึกษาธิการเปล่ียนมาใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2551  โดยเพิ่มสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ส่วนเนื้อหาสาระ
ยังคงใช้  8  กลุ่มสาระเหมือนหลักสูตร  2544  แต่หลักสูตรก าหนดตัวชี้วัดมาให้  ส่วนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนนั้นเพิ่มกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมด้วย   

สรุปได้ว่าหลักสูตรการศึกษาเปล่ียนไปเพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาท่ีไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม  
เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  และการเมือง  หลักสูตรฉบับนี้ใช้มาได้ไม่กี่ปี  ก็ได้มีความพยายามหลายฝ าย  ได้
ก าหนดร่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฉบับใหม่ พุทธศักราช2557  ท่ีปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ  โดย
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับใหม่นี้  ประกอบด้วย  6  กลุ่มความรู้  ได้แก่  กลุ่มภาษาและ
วัฒนธรรม(Language  and  Culture)  กลุ่มวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์  (Science,  
Technology,  Engineering  and  Mathematics : STEM)  กลุ่มการด ารงชีวิตและโลกของงาน(Life  
Skill  and  World  of  Work)  กลุ่มทักษะส่ือและการส่ือสาร (Media  Skill  and  Communication) 
กลุ่มสังคมและความเป็นมนุษย์(Social  and  Humanity)  กลุ่มอาเซียนภูมิภาค  และโลก(ASEAN,  
Region  and  the  World) 

จากความเป็นมาของหลักสูตรการศึกษาในประเทศไทย  ฝ ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนบุรีรัมย์
พิทยาคม  จึงได้พยายามปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะนักเรียนออกสู่สังคมได้
อย่างมีคุณภาพ  พร้อมรับกับความท้าทาย  ท่ีต้องเผชิญกับการจัดการ  การแข่งขันทางสังคมตลอดเวลา  
นักเรียนต้องมีทักษะท่ีจะพร้อมด าเนินชีวิตและมุ่งมั่นท่ีจะรับผิดชอบต่อสังคม  โดยโรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม
ถือเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีความเก่าแก่  อายุนับถึงปัจจุบัน  113  ปี  มีผลงานและช่ือเสียงด้านวิชาการ  
จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  โดยการจัดโปรแกรมการเรียนรู้มีเป้าหมายทิศทางท่ีชัดเจน  
เพิ่มเติมประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องส าหรับนักเรียนท่ีสามารถจัดการตนเองเพื่อสังคม  มุ่งเน้นไปท่ีการสร้าง
ทักษะการจัดการความรู้ท่ีหลากหลายและการรับรู้ทางสังคม  ท่ีจะช่วยให้ผู้ส าเร็จการศึกษา  ค้นพบตัวเอง  
ประสบความส าเร็จในอนาคตและเป็นผู้น าทางสังคม 
 การศึกษาเรียนรู้ของมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน ก็เพื่อการประกอบอาชีพ มีรายได้ และช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันในสังคม  หากการจัดการศึกษามองเป้าหมายคืออาชีพ ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ 

(The Holland Codes or the Holland Occupational Themes : RIASEC) ก็เป็นหลักการทางวิชาการ

หนึ่งท่ีน่าสนใจ ซึ่งทฤษฏีนี้เป็นผลจากการสังเกตของเขาและของคนอื่น ๆ เกี่ยวกับความสนใจ ลักษณะและ

พฤติกรรมของบุคคล และมีส่วนสัมพันธ์กับทฤษฎีของกิลฟอร์ด (Guilford. 1954) ซึ่งได้วิเคราะห์

บุคลิกภาพและความสนใจของบุคคลออกเป็น 6 ประเภท คือ ด้านจักรกล ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านบริการ
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สังคม ด้านสารบรรณ ด้านธุรกิจ และด้านศิลปะ นอกจากนี้ ทฤษฎีของฮอลแลนด์ยังมีส่วนคล้ายคลึงกันกับ

ทฤษฎีของแอดเลอร์ (Adler. 1939) ของฟรอมม์(Fromm. 1947) ของจุง (Jung. 1933) ของเซลดอน 

(Sheldon. 1954) ของสแปรงเจอร์ (Spranger. 1928)โดยเฉพาะการประเมินส่ิงแวดล้อมเพื่อช่วยจ าแนก

ลักษณะของบุคคลมีแนวความคิดมาจากลินดัน (Linton. 1945) ซึ่งกล่าวว่า "แรงผลักดันจากส่ิงแวดล้อมจะ

ถูกถ่ายทอดไปยังบุคคล"อนึ่ง ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องความต้องการ (needs) และแรงกดดัน (pressures) ของ

เมอร์เรย์ (Murray. 1938) ก็เป็นแรงกระตุ้นอีกอยา่งหนึ่งท่ีท าให้ฮอลแลนด์คิดทฤษฎีของเขาขึ้นกล่าวโดย

สรุป "ทฤษฎีการเลือกอาชีพ" ของฮอลแลนด์มีแนวคิดพื้นฐานดังนี้ 

 1. การเลือกอาชีพเป็นการแสดงออกซึ่งบุคลิกภาพ 

 2. แบบส ารวจความสนใจคือแบบส ารวจบุคลิกภาพ 

 ฮอลแลนด์ ได้กล่าวถึง "การเลือกอาชีพ" ไว้ว่า "การเลือกอาชีพคือ การกระท าท่ีสะท้อนให้

เห็นถึงแรงจูงใจ ความรู้ บุคลิกภาพ และความสามารถของบุคคล อาชีพเป็นวิถีชีวิต ส่วนส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิง

ท่ีช้ีให้เห็นงานและทักษะ" 

 ตามหลักทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ (John L. Holland) นั้น จะแบ่งบุคลิกภาพ 

นิสัย และส่ิงแวดล้อมของบุคคลออกเป็น  6 กลุ่ม คือ Realistic, Investigative, Artistic, Social, 

Enterprising และ Conventional (Holland Codes ก็คืออักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของแต่ละบุคลิกภาพ

นั่นเอง) และลักษณะของแต่ละกลุ่มก็จะสามารถคาดการรูปแบบความสนใจในงานประเภทต่างๆได้ ซึ่งจะ

น าไปสู่การเลือกอาชีพท่ีเข้ากับบุคลิกและนิสัยตนเองได้บุคลิกภาพ 6 แบบตามทฤษฎีของฮอลแลนด์ได้แก่ 

 1. Realistic (R)กลุ่มท่ีมีลักษณะจริงจังกับชีวิต 

 บุคลิกภาพเป็นคนชอบท ากิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการควบคุม การปฏิบัติการกับเครื่องยนต์

กลไก หรืออุปกรณ์ต่างๆ แก้ไขซ่อมแซมวัสดุต่างๆ ท้ังไม้ และ โลหะ มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ ชอบงาน

ประเภทใช้ก าลังกาย ชอบงานประเภทมองเห็นปัญหาท่ีจะแก้ไขชัดเจน เล่ียงกิจกรรมท่ีต้องใช้วาจา บุคคล

พวกนี้อาจจะขาดทักษะทางสังคม  

 อาชีพ ได้แก่ พนักงานป าไม้ ผู้จัดการรายการวิทยุ วิศวกรเครื่องยนต์ ครูสอนวิชา

เกษตรกรรม เกษตรกร วิศวกรโยธา ช่างเครื่องบิน ผู้ช่วยทันตแพทย์ ช่างไฟฟ้า ผู้ค้าเพชรพลอย ช่างซ่อม

ต่างๆ ผู้ดูแลสวนป า ผู้เช่ียวชาญทางเอกซเรย์ ช่างเครื่องท าความเย็น นักเดินเรือ ช่างตัดเส้ือ คนขับรถ   

เป็นต้น  

 ความสามารถ ได้แก่ อ่าน พิมพ์ เขียน แก้ตกแต่งของ ท างานเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ มี

ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และทางเครื่องมือตลอดจนวิธีใช้  
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 กิจกรรม ได้แก่ การแก้ไข ซ่อมวัสดุชนิดต่างๆ ต้ังแต่ไม้ไปจนถึงโลหะ สามารถท างานได้ดี

กับเครื่องมือชนิดต่างๆ  

 2. Investigative (I) กลุ่มท่ีมีลักษณะสอบสวนหรือเฉลียวฉลาด  

 บุคลิกภาพ เป็นคนท่ีชอบการวิเคราะห์ เป็นคนอยากรู้อยากเห็น ชอบคิดชอบค้น คนพวก

นี้ชอบอ่านหนังสือจ าพวกวิทยาศาสตร์ ชอบท างานในห้องทดลอง ชอบแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ สามารถท างานโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ได้ สามารถตรวจผลความถี่ของคล่ืนวิทยุได้ มี

ความสามารถทางด้านการแพทย์ สามารถฝึกฝนอบรมทางช่างบางสาขาได้ แต่อาจจะขาดทักษะในการเป็น

ผู้น า เป็นคนมุ่งงานเป็นใหญ่ สนใจในส่ิงท่ีเป็นนามธรรม  

 อาชีพ ได้แก่ นักเศรษฐศาสตร์ แพทย์ นักมนุษยศาสตร์ นักพยาธิศาสตร์ นักวางแผนงาน

ผลิต ผู้ช่วยแพทย์ในห้องทดลอง ครูสอนคณิตศาสตร์และวิชาทางกายภาพ จักษุแพทย์ นักจิตวิทยา 

จิตแพทย์ ผู้จ าหน่ายยา นักสมุทรศาสตร์ นักสถิติ/นักค านวณ ผู้ศึกษาทางสัตว์ ผู้ดูแลสวนสัตว์ ผู้ท าการถ่าย

เอกซเรย์ ทันตแพทย์ นักอุตุนิยม นักจุลชีววิทยา นักธรณีวิทยา เป็นต้น  

 ความสามารถ ได้แก่ มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีความสามารถท างานได้โดยใช้กล้อง

จุลทรรศน์ มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และแพทย์ศาสตร์ การท างานของร่างกาย สามารถแปลส่วนผสม

ทางเคมี และรู้จักวิธีใช้เครื่องมือทางเทคนิค  

 กิจกรรม ได้แก่ ชอบอ่านหนังสือพวกวิทยาศาสตร์ ท างานในห้องทดลอง ทางเคมี สามารถ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีความรู้กว้างๆ ทางฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และเรขาคณิต 

 3. Artistic (A) กลุ่มท่ีมีลักษณะศิลปิน 

 บุคลิกภาพ เป็นคนท่ีชอบแสดงออก ไม่คล้อยตามบุคคลอื่น เป็นคนชอบไตร่ตรอง ไม่ชอบ

สัมพันธ์เป็นส่วนตัวโดยตรงกับใคร ชอบคิดค้นเกี่ยวกับปัญหาส่ิงแวดล้อม และแสดงออกทางศิลปกรรม มี

ความสามารถทางดนตรี อ่านหนังสือแบบแสดงความรู้สึกออกได้ ชอบฟังเพลง ชอบดูละคร มีความสามารถ

ทางเขียนภาพ ปั้นได้ใกล้เคียงกับความจริง เขียนหนังสือและตกแต่งกลอนได้ดี เป็นนักตกแต่ง เป็นนักดนตรี 

บุคคลประเภทนี้อาจจะขาดทักษะทางส านักงาน  

 อาชีพ ได้แก่ ผู้ก ากับการแสดงละคร ครูสอนภาษา ผู้ส่ือข่าว ครูสอนนาฏศิลป์ นักปรัชญา 

ครูสอนวรรณคดี ครูสอนคนตรี นักคนตรี ผู้ท างานทางโฆษณา นักแสดงต่างๆ นักประชาสัมพันธ์ นางแบบ 

ผู้ท ารายการวิทยุ ผู้ตกแต่งอาคารภายใน นักวิจารณ์ สถาปนิก จิตรกร นักถ่ายภาพ ผู้พิมพ์ นักแต่งเพลง 

นักเขียนบทภาพยนตร์  

 ความสามารถ ได้แก่ เล่นดนตรีได้ เป็นนักร้อง แสดงบทบาทต่างๆได้ นิยมการไปฟังเพลง

และดูละคร เขียนรูปได้อย่างใกล้เคียงความจริง เขียนหนังสือและแต่งกลอนได้ดี  
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 กิจกรรม ได้แก่ ร่างภาพ ระบายสี ฟังดนตรี ดูละคร ตกแต่ง ออกแบบเครื่องเรือน ร่วมวง

ดนตรี ฝึกหัดเครื่องดนตรี เขียนหนังสือ เขียนรูป อ่านโครงกลอน เป็นต้น 

 4. Social (S) กลุ่มท่ีมีลักษณะชอบเข้าสังคม 

 บุคลิกภาพ เป็นคนท่ีชอบท างานร่วมกับผู้อื่น ช่วยคนท่ีมีปัญหาทางจิตใจ แต่ไม่ชอบให้ใคร

ส่ัง ชอบให้ความรู้ ชอบพบปะสังสรรค์กับเพื่อนใหม่ ชอบดูกีฬา ชอบร่วมกิจกรรมบันเทิง เป็นสมาชิก

องค์การหรือศูนย์ ชอบช่วยและรักษาพยาบาลผู้อื่น มีความสามารถในการพูดและติดต่อกับผู้อื่น สามารถ

ท างานกับบุคคลท่ีมีอายุสูงกว่าได้ดี มองคนได้อย่างถูกต้อง ท างานให้ชุมชนด้วยความสมัครใจ บุคคลแบบนี้

ดูจะขาดทักษะทางเครื่องจักรกล ขาดความสามารถในการวิเคราะห์อย่างมีกฎเกณฑ์ ระเบียบวิถี  

 อาชีพ ได้แก่ ผู้อ านวยการทางสังคมสงเคราะห์ ผู้ดูแลหอพัก ผู้สัมภาษณ์ ผู้บริหาร

การศึกษา ผู้อ านวยการฝึกงาน นักประวัติศาสตร์ ผู้จัดการร้านอาหาร ผู้บริหารงานชุมชน ตัวแทนธุรกิจ ครู

พลศึกษา ผู้ควบคุมการก่อสร้าง จิตแพทย์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักรัฐศาสตร์ นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล

ผู้ท างานในชุมชน ผู้อ านวยการทางด้านบุคลากร ผู้ตรวจคุณภาพอาหารและยา ครู บรรณารักษ์ ข้าราชการ

ต่างประเทศ  

 ความสามารถ ได้แก่ มีความสามารถอธิบายส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างดี สามารถท างานร่วมกับ

บุคคลท่ีมีอายุสูงกว่าได้ดี สามารถวางกิจกรรมหรือโครงการให้กับโรงเรียนหรือวัด มองคนได้อย่างถูกต้อง 

ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และท างานให้ชุมชนโดยสมัครใจ ชอบท างานกับคนหมู่มาก  

 กิจกรรม ได้แก่ เขียนจดหมาย เป็นสมาชิกองค์การหรือศูนย์ ช่วยคนท่ีมีปัญหาทางจิตใจ 

ชอบพบปะสังสรรค์กับเพื่อนใหม่ ชอบดูกีฬา ดูแลเด็ก เต้นร า ไปร่วมกิจกรรมบันเทิง 

 5. Enterprising (E) กลุ่มท่ีมีลักษณะก้าวหน้าทันสมัย  

 บุคลิกภาพ เป็นคนท่ีชอบกิจกรรมท่ีมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น ใช้ทักษะทางการพูดจา มองเห็น

ตนเองเป็นผู้น าเต็มตัว หรือชอบด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ชอบอภิปรายพูดจาตรงไปตรงมา ชอบ

กิจกรรมชนิดเป็นกลุ่มและองค์การ ชอบควบคุมผู้อื่น เป็นผู้น ากลุ่มในการท ากิจการ ชอบการบรรยาย

เรื่องราวต่าง ๆ เป็นพวกมุ่งงาน ไม่ชอบกิจกรรมท่ีต้องเขียนด้วยส านวนภาษาแบบสละสลวย หรือเป็นค า

ประพันธ์ หรือเขียนภาพ หรือกิจกรรมท่ีมีระบบระเบียบมาก คนพวกนี้สามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติการ

ของผู้อื่น และสามารถชักจูงผู้อื่นให้มาท าส่ิงท่ีตนต้องการได้ ขายสินค้าเก่ง ชอบเป็นตัวแทนในการเจรจาตก

ลงให้กลุ่ม หรือองค์การ  

 อาชีพ ได้แก่ นักวิจัยตลาด นายธนาคาร ผู้ขายประกันชีวิต นักวิศวกรทางอุตสาหกรรม 

ผู้ท าสัญญาซื้อขาย ผู้จัดการฝ ายขาย ทนายความ ผู้พิพากษา โฆษกสถานีวิทยุกระจายเสียง ข้าราชการ 
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ผู้จัดการบริษัทประกันชีวิต เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ผู้จัดการส านักงานจัดหางานท่องเท่ียว ผู้จัดการ

ร้านอาหาร/ส านักงานบริษัท/ห้างร้าน ผู้ประเมิน เป็นต้น  

 ความสามารถ ได้แก่ มักเคยถูกเลือกให้ท ากิจกรรมต่าง ๆ สมัยเรียน สามารถควบคุมดูแล

การปฏิบัติงานของผู้อื่น มีความกระตือรือร้นมาก ๆ รวบรวมต้ังเป็นสมาคมและองค์การ เป็นผู้น าการ

อภิปรายท่ีดี เป็นตัวแทนเจรจาตกลงให้กับกลุ่มหรือองค์การ ชอบและริเริ่มกิจการธุรกิจของตัวเอง  

 กิจกรรม ได้แก่ มีกิจกรรมประเภทท่ีต้องโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น ถกเถียงปัญหาทางการเมือง 

ด าเนินธุรกิจส่วนตัว เข้าร่วมประชุม เปิดอภิปราย กิจกรรมของกลุ่มและองค์การ ควบคุมผู้อื่น พบปะบุคคล

ส าคัญ เป็นผู้น ากลุ่มท ากิจกรรม ร่วมในขบวนการรณรงค์หรือหาเสียง/บรรยาย ( ปาฐกถา )เรื่องราวต่างๆ 

 6. Conventional (C ) กลุ่มท่ีมีลักษณะยึดมั่น  

 บุคลิกภาพเป็นบุคคลท่ีชอบท างานเกี่ยวกับตัวเลขและการนับจ านวน ชอบบทบาทท่ีเป็น

ผู้ใต้บังคับบัญชา พอใจท่ีจะคล้อยตามหรือเช่ือฟังบุคคลอื่น ไม่ชอบท างานท่ีใช้ทักษะทางกาย ชอบการ

จัดเก็บบันทึกหรือจ าลองแบบอุปกรณ์ มีความสามารถในการควบคุมการท างานของเครื่องจักรทางธุรกิจ 

เช่น คอมพิวเตอร์ ใช้วิชาทางคณิตศาสตร์ทางธุรกิจ สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ในส านักงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ พิมพ์หนังสือได้ ท าบัญชีรับจ่าย เก็บประวัติข้อมูล การนัดหมาย ตลอดจนรายจ่ายในการซื้อ

ขายได้เรียบร้อย คนแบบนี้จะมีความคุ้นเคยกับวัสดุ ครุภัณฑ์ทางธุรกิจชอบเล่ียงกิจกรรมแบบ Artistic 

 อาชีพ ได้แก่ สมุห์บัญชี ครูสอนบริหารธุรกิจ ผู้เช่ียวชาญทางการเงิน เสมียนโต้ตอบติดต่อ

ทางการค้า ผู้ดูแลเครื่องบัญชี เสมียนฝ ายบุคคล ตัวแทนฝ ายขาย เลขานุการ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ พนักงาน

ควบคุมเกี่ยวกับตัวเลข ผู้หาค าผิดจากการพิมพ์หนังสือ เป็นต้น  

 ความสามารถ ได้แก่ ควบคุมการท างานของเครื่องจักรทางธุรกิจ ( เช่น คอมพิวเตอร์ ) จัด

ระเบียบเข้าหมวดหมู่ ใช้วิชาตัวเลข พิมพ์หนังสือได้ ท าบัญชีรับจ่ายได้ เก็บประวัติ ข้อมูล และการนัดหมาย

ต่างๆ ตลอดจนถึงรายจ่ายในการซื้อขาย คุ้นเคยกับวัสดุครุภัณฑ์ทางธุรกิจ  

 กิจกรรม ได้แก่ พิมพ์หนังสือ หรือจดหมายมีเครื่องพิมพ์ ดูแลไม่ให้เกิดความสับสนใน          

การเก็บข้อมูลทางตัวเลข ใช้วิชาคณิตศาสตร์ทางธุรกิจ รักษาความเป็นระเบียบของการเก็บข้อมูล สามารถ

ใช้เครื่องมือต่างๆ ในส านักงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

 จากหลักการและทฤษฏีดังกล่าว ท าให้สถานศึกษาต้องวางแผน ออกแบบ ด าเนินการ

ประเมินหลักสูตร ให้สามารถตอบความต้องการของสังคมปัจจุบันได้ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เป็นโรงเรียน

ท่ีจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) และแบ่งรูปแบบห้องเรียนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ห้องเรียนพิเศษ และ

ห้องเรียนปกติ โดยมีการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ ดังนี ้
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 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) จัดแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 6 กลุ่ม จัดโปรแกรม

การเรียนรู้ตามความสามารถและศักยภาพนักเรียนเป็น 7 โปรแกรม ได้แก่ 

 1. กลุ่มผู้เรียน SMP จัดการเรียนรู้ตามโปรแกรม Science Mathematics Program    

มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเสริมกระบวนการ

เรียนรู้ ด้วยการปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ ท้ังในและนอกสถานท่ี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะปฏิบัติการ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการคิดท่ีมีเหตุผล เพื่อสร้างก าลังคนทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับ ความเจริญก้าวหน้า ของสังคม และเพื่อให้มีนักเรียนท่ีมีศักยภาพสูง

เป็นตัวป้อนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

การจัดเนื้อหาเน้นการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยจะมีเนื้อหาการเรียนท่ีเข้มข้น รวมถึงการเรียน

ในเนื้อหาท่ีเกินระดับช้ัน (ท่ีห้องเรียนปกติหรือห้องเรียนธรรมดาเรียนกัน) เช่น วิชาวิทยาศาสตร์นั้น จะแยก

เนื้อหาออกเป็น วิชาฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา ซึ่งอาจจะมีเนื้อหาของระดับช้ัน ม.ปลายรวมอยู่ด้วย และวิชา

คณิตศาสตร์จะเน้นเนื้อหาท่ีเกินระดับช้ัน และยากกว่าปกติ สาหรับวิชาภาษาอังกฤษนั้นให้นักเรียนได้เรียน

กับครูชาวต่างชาติ โดยช่ัวโมง การเรียนของห้องเรยีนนี้ จะมากกว่าห้องเรียนปกติด้วย 

2.  กลุ่มผู้เรียน  EP  จัดการเรียนรู้ตามโปรแกรม  English  Program  มุ่งพัฒนา 
นักเรียนท่ีมีความสนใจเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษ  โดยการเรียนการสอนรายวิชาส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษ
เกือบท้ังหมด  คล้ายๆกับการเรียนโรงเรียนInter  เพียงแต่รายวิชาไม่เหมือนกัน  และจะมีบางวิชาท่ีเรียน
เป็นภาษาไทย  เช่น  วิชาภาษาไทย  วิชาพลศึกษา  วิชานาฏศิลป์  รวมถึงวิชาสังคมศึกษา  บางเนื้อหาท่ี
ต้องเรียนในเรื่องของกฎหมาย  ประวัติศาสตร์  เป็นต้น 

3.  กลุ่มผู้เรียนHBP  จัดการเรียนรู้ตามโปรแกรม  Higher  Learning  Program   
มุ่งพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  เน้นเนื้อหาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขั้นสูง 

4.  กลุ่มผู้เรียน  MBP-1  จัดการเรียนรู้ตามโปรแกรม  General  Enterprising   
Program  มุ่งพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถทางวิชาการสร้างพื้นฐานทางภาษาเชิงสร้างสรรค์  ผู้เรียนได้
ศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ภาษาต่างประเทศท่ี  2  ในการส่ือสารได้ถูกต้องในชีวิตประจ าวันและสังคม  
เน้นทักษะการฟัง  การดู  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การตั้งค าถาม  ท่ีส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์  อย่างมีวิจารณญาณ  และสร้างสรรค์  ตลอดจนประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  กลุ่มผู้เรียน  MBP-2  จัดการเรียนรู้ตามโปรแกรม  Social  Enterprising   
Program  มุ่งพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถทางวิชาการสร้างพื้นฐานทางสังคมเชิงสร้างสรรค์  ผู้เรียนได้
ศึกษาเรียนรู้ภาษาไทยด้านการส่ือสารได้ถูกต้องในชีวิตประจ าวัน  เน้นทักษะการฟัง  การดู  การพูด        
การอ่าน  การเขียน  การตั้งค าถาม  ท่ีส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  อย่างมี
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วิจารณญาณ  และสร้างสรรค์  เรียนรู้วิชาด้านสังคมศึกษา  ประวัติศาสตร์กฎหมาย  เศรษฐศาสตร์  
ตลอดจนประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.  กลุ่มผู้เรียน AEP  จัดการเรียนรู้ตามโปรแกรม  Artistic  Enterprising   
Program  มุ่งพัฒนานักเรียนโดยเฉพาะพืน้ฐานทางอาชีพ  ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พลศึกษา  ศิลปศึกษา  
และการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ให้สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการท างานทางด้านช่างไฟฟ้า  ช่างยนต์  
ช่างอุตสาหกรรม  ช่างเขียนแบบ  งานธุรกิจ  งานเกษตรกรรม  งานคหกรรม  เป็นต้น 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4-6)  จัดแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามโปรแกรมการเรียนรู้ตาม
ความสามารถ  ศักยภาพ  และความสนใจของนักเรียนเป็น  11  โปรแกรม  ได้แก่ 

1.  โปรแกรม  Science  Mathematics  and  Technology  Program   
มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีเสริมกระบวนการเรียนรู้  
ด้วยการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  ท้ังในและนอกสถานท่ี  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้  ทักษะปฏิบัติการ  
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการคิดท่ีมีเหตุผล  ทักษะการวิจัย  เพื่อสร้างก าลังคนทางด้าน      
การวิจัยวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับ  ความเจริญก้าวหน้า  ของสังคม  และเพื่อให้มี
นักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงได้พัฒนาตนเองทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  อย่างเข้มข้นใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  การจัดเนื้อหาเน้นการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยจะมีเนื้อหา
การเรียนท่ีเข้มข้น  รวมถึงการเรียนในเนื้อหาท่ีเกินระดับช้ัน  (ท่ีห้องเรียนปกติหรือห้องเรียนธรรมดาเรียน
กัน)  เช่น  วิชาวิทยาศาสตร์นั้น  จะแยกเนื้อหาออกเป็น  วิชาฟิสิกส์  เคมีและชีววิทยา  ซึ่งอาจจะมีเนื้อหา
ของระดับมหาวิทยาลัยรวมอยู่ด้วย  และวิชาคณิตศาสตร์นั้นจะเน้นเนื้อหาท่ีเกินระดับช้ันและยากกว่าปกติ  
ส าหรับวิชาภาษาอังกฤษนั้นให้นักเรียนได้เรียนกับครูชาวต่างชาติ  โดยช่ัวโมงการเรียนของห้องเรียนนี้จะ
มากกว่าห้องเรียนปกติด้วย 

2.  โปรแกรม  Intensive  English  Program  มุ่งพัฒนานักเรียนท่ีมีความสนใจ 
เรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษ  โดยการเรียนการสอนจะเสริมรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าปกติ  จะมีครูท่ีใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างเจ้าของภาษาประจ าหลักสูตร  โดยจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า  10  ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์  นักเรียนทุกคนจะได้รับหนังสือเรียนและหนังสือแบบฝึกหัด  น าเข้าจากต่างประเทศ  กิจกรรม
ประกอบด้วย  ใบงานติวเข้ม  ทักษะการส่ือสาร  กิจกรรมการสนทนาส าหรับรายวิชาภาษาอังกฤษ  พร้อม
ด้วยส่ือการสอนมัลติมีเดียส าหรับจัดการเรียนการสอน 

3.  โปรแกรม  Learning  Excellence  Program  มุ่งพฒันานักเรียนท่ีมีความสามารถ 
ทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  เน้นการเรียนด้านคณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์  
สถิติเบ้ืองต้น  สถิติขั้นสูง  เรขาคณิต  พีชคณิต  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  วิทยาการโลก  
วิศวกรรม  สมุทรศาสตร์  อวกาศและดาราศาสตร์  เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี  เป็นต้น 

4.  โปรแกรม   Sport  Science  Program  มุ่งพัฒนานักเรียนทางวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ  เน้นการเรียนวิชา  คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ให้มีวิชาเลือก 
ฝรั่งเศส  จีน  ญี่ปุ น  ภาษาอาเซียน  วัฒนธรรมไทย  ภูมิศาสตร์ไทยและอาเซียน  ภูมิศาสตร์โลก   
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ประวัติศาสตร์ไทยและอาเซียน  ประวัติศาสตร์โลก 

5.  โปรแกรม  Physical  Science  Program  มุ่งพัฒนานักเรียนทางวิทยาศาสตร์ 
กายภาพ  เน้นการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  คอมพิวเตอร์ขั้นสูง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
โลกของส่ือ  ชีวิตในโลกเสมือน  การเรียนรู้ตลอดชีวิต  วิทยาการโลก  วิศวกรรม  สมุทรศาสตร์  อวกาศ
และดาราศาสตร์ 

6.  โปรแกรม  Applied  Science  Program  มุ่งพัฒนานักเรียนทางวิทยาศาสตร์ 
ประยุกต์  เน้นการเรียนคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  คอมพิวเตอร์ขั้นสูง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
โลกของส่ือชีวิตในโลกเสมือน  การเรียนรู้ตลอดชีวิต  เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี  เป็นต้น 

7.  โปรแกรม  Artistic  Enterprising  Program  มุ่งพฒันานักเรียนด้าน 
คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  สังคมศึกษา  เศรษฐศาสตร์  การเงิน  การ
ธนาคาร  ดนตรีกับสังคม  การเล่นดนตรี  ศิลปะตามความถนัด  ความเป็นพลเมือง  ศีลธรรมและจริย
ศาสตร์  จริยในยุคใหม่  ศาสนาและปรัชญาชีวิต  ชีวิตและตรรกะ  ชีวิตกับการศึกษา 

8.  โปรแกรม  Social  Enterprising  Program  มุ่งการพัฒนานกัเรียนด้านสังคม 
ศึกษา  กฎหมาย  การเมือง  การปกครอง  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  
ดนตรีกับสังคม  ศิลปะตามความถนัด  ความเป็นพลเมือง  ศีลธรรมและจริยศาสตร์  จริยในยุคใหม่  ศาสนา
และปรัชญาชีวิต  ชีวิตและตรรกะ  ชีวิตกับการศึกษา 

9.  โปรแกรม  France  Language  Program  มุ่งการพัฒนานักเรียนด้านภาษา 
ฝรั่งเศส  วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  มีพื้นฐานทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

10.  โปรแกรม  Japan  Language  Program  มุ่งการพัฒนานักเรียนด้าน 
ภาษาญี่ปุ น  วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  มีพื้นฐานทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

11.  โปรแกรม  Chinese  Language  Program  มุ่งการพฒันานักเรียนด้าน 
ภาษาจีน  วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  มีพื้นฐานทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พทุธศักราช 2551 

(ปรับปรุงตามค าส่ังสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 683/2552 และ 110/2555) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน ช่ัวโมง (หน่วยกิต) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 - ม. 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รายวิชาพื้นฐาน)     
ภาษาไทย 120 (3) 120 (3) 120 (3) 240 (6) 
คณิตศาสตร์ 120 (3) 120 (3) 120 (3) 240 (6) 
วิทยาศาสตร์ 120 (3) 120 (3) 120 (3) 240 (6) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120 (3) 120 (3) 120 (3) 240 (6) 
ประวัติศาสตร์ 40 (1) 40 (1) 40 (1) 80 (2) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2) 80 (2) 80 (2) 120 (3) 
ศิลปะ 80 (2) 80 (2) 80 (2) 120 (3) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 (2) 80 (2) 80 (2) 120 (3) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3) 120 (3) 120 (3) 240 (6) 

รวมเวลาเรียน (พื นฐาน) 
880 
(22) 

880 
(22) 

880 
(22) 

1,640 (41) 

รายวิชาเพิ่มเติม ท่ีสถานศึกษาจัดตามความ
พร้อมและจุดเน้น 

200 
(5) 

200 
(5) 

200 
(5) 

1,600 (40)  

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
(Research and Knowledge Formation : IS1) 

40/60( 1/1.5) 40/60( 1/1.5) 

การส่ือสารและการน าเสนอ 
(Communication and Presentation : IS2) 

40/60( 1/1.5) 40/60( 1/1.5) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
-กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 120 
-กิจกรรมนักเรียน 40 40 40 120 
- กิจกรรมชุมนุม 40 40 40 120 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 45 (บูรณาการสาระ IS3 ) 60 (บูรณาการสาระ IS3 ) 

รวมเวลาเรียนทั งหมด ไม่น้อยกว่า1,200 ชั่วโมง / ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง 

หมายเหตุ  ค าส่ัง สพฐ. ท่ี 683/2552 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษาตาม 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และท่ี 110/2555 

เรื่อง แก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบหลักสูตร ลงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2555 
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                     2. ส าหรับห้องเรียนพิเศษ SMP และ EP เรียนวิชาเพ่ิมเติมตามข้อตกลง/เงื่อนไข 
             3. การจัดวิชาเพ่ิมเติมตามจุดเน้นและความพร้อมของสถานศึกษา เป็นการจัดเสริมในแต่ละโปรแกรมการเรียน 
             4. โครงสร้างหลักสูตรน้ีใช้ประกอบการพิจารณาตามเกณฑ์การจบการศึกษาภาคบงัคับ 
 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พทุธศักราช 2551  

และโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียน ช่ัวโมง (หน่วยกิต) 
ม. 1 ม. 2 ม. 3 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

พื นฐาน       

ภาษาไทย 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 

คณิตศาสตร์ 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 

วิทยาศาสตร์ 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 

ประวัติศาสตร์ 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 

ศิลปะ 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 

ภาษาต่างประเทศ 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 

รวมเวลาเรียน/หน่วยกิต(พื นฐาน) 440 (11.0) 440 (11.0) 440 (11.0) 440 (11.0) 440 (11.0) 440 (11.0) 

เพิ่มเติมหลัก 100(2.5) 100(2.5) 100(2.5) 100(2.5) 100(2.5) 100(2.5) 

รวมหน่วยการเรียน 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 

เพิ่มเติมเลือก(ตามจุดเน้นและความพร้อม) (1.0-3.5) (2.0-4.5) (2.0-4.5) (1.5-4.0) (1.5-4.0) (1.0-3.5) 

IS1 : Research and Knowledge Formation  40 (1.0)     
IS2 : Communication and Presentation   40 (1.0)    

รวมหน่วยการเรียนทั งหมด 81.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 60 60 60 60 60 

-กิจกรรมแนะแนว (20) (20) (20) (20) (20) (20) 

-กิจกรรมนักเรียน (ลส/นน/ยุว/บพ) (20) (20) (20) (20) (20) (20) 

-กิจกรรมชุมนุม (20) (20) (20) (20) (20) (20) 

-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 10 5    
IS3 : Social Service Activity    10 10 5 

รวมเวลาเรียน (ชม.) 605 610 605 610 610 605 

รวมเวลาเรียนทั งหมด(ชม.) 3,645 

หมายเหตุ   1. วิชา IS1/IS2 แบ่งเป็น 2 วิชาได้แก่ IS1-Thai(0.5)/IS1-Eng(0.5) และ IS2-Thai(0.5)/IS2-Eng(0.5) 
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หมายเหตุ    1. วิชา IS1/IS2 แบ่งเป็น 2 วิชาได้แก่ IS1-Thai(0.5)/IS1-Eng(0.5) และ IS2-Thai(0.5)/IS2-Eng(0.5) 
  2. ส าหรับห้องเรียนพิเศษ SMTP และ IEP เรียนวิชาเพิ่มเติมตามข้อตกลง/เง่ือนไข 
  3. การจัดวิชาเพิ่มเติมตามจุดเน้นและความพร้อมของสถานศึกษา เป็นการจัดเสริมในแต่ละโปรแกรมการเรียน 
  4. โครงสร้างหลักสูตรน้ีใช้ประกอบการพิจารณาตามเกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พทุธศักราช 2551  
และโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 

เวลาเรียน ช่ัวโมง (หน่วยกิต) 
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 

พื นฐาน       

ภาษาไทย 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 

คณิตศาสตร์ 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5)   

วิทยาศาสตร์ 200 (5.0) 40 (1.0)     

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 40 (1.0) 

ประวัติศาสตร์ 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5)   

สุขศึกษาและพลศึกษา 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 

ศิลปะ 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 20 (0.5) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 (1.0) 40 (1.0) 20 (0.5) 20 (0.5)   

ภาษาต่างประเทศ 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5) 60 (1.5)   

รวมเวลาเรียน (พื นฐาน) 500 (12.5) 340(8.5) 280(7.0) 280(7.0) 120(3.0) 120(3.0) 

เพิ่มเติมหลัก 120(3.0) 280(7.0) 260(6.5) 260(6.5) 400(10.0) 400(10.0) 

รวมหน่วยการเรียน 15.5 15.5 13.5 13.5 13.0 13.0 

เพิ่มเติมเลือก (ตามจุดเน้นและความพร้อม)       

IS1 : Research and Knowledge Formation  40 (1.0)     
IS2 : Communication and Presentation   40 (1.0)    

รวมหน่วยการเรียนทั งหมด 86.0 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 60 60 60 60 60 

-กิจกรรมแนะแนว (20) (20) (20) (20) (20) (20) 

-กิจกรรมนักเรียน (20) (20) (20) (20) (20) (20) 

-กิจกรรมชุมนุม (20) (20) (20) (20) (20) (20) 

-กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10    
IS3 : Social Service Activity    10 10 10 

รวมเวลาเรียน (ชม.) 690 730 650 610 590 590 

รวมเวลาเรียนทั งหมด (ชม.) 3,860 
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5.  ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี 

อาคารเรียน จ านวน 9 หลัง 
โรงอาหาร จ านวน 2  หลัง 
โรงฝึกงาน จ านวน 8  หลัง 
อาคารพลศึกษา จ านวน 1  หลัง 
อาคารเกษตร จ านวน 1  หลัง 
ห้องคอมพิวเตอร์ จ านวน 5  ห้อง 
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ จ านวน 6  ห้อง 
ห้องเรียนท่ัวไป จ านวน      68  ห้อง 
ห้องประชุม จ านวน 2  ห้อง 
ห้องแนะแนว จ านวน 1  ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 1  ห้อง 
ห้องประชาสัมพันธ์ จ านวน 1  ห้อง 
ห้องโสตทัศนศึกษา จ านวน 1  ห้อง 
ท่ีจอดรถ จ านวน 3  แห่ง 
สวนหย่อม จ านวน 3  แห่ง 
โต๊ะ + ม้าหินอ่อน จ านวน       80 ชุด 
สนามฟุตบอล จ านวน   1  สนาม 
สนามวอลเล่ย์บอล จ านวน   2  สนาม 
สนามบาสเกตบอล จ านวน   2  สนาม 
สนามตะกร้อ จ านวน   2  สนาม 
สนามเปตอง จ านวน   2  สนาม 
ห้องน้ าครูชาย จ านวน 10  ห้อง 
ห้องน้ าครูหญิง จ านวน 10  ห้อง 
ห้องน้ านักเรียนชาย จ านวน 72  ห้อง 
ห้องน้ านักเรียนหญิง จ านวน 72  ห้อง 
บ้านพักครู จ านวน 16  หลัง 

 
ที่มา : งานพัสดุ ฝ ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 
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6.  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน 

 สภาพชุมชน 
 โรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ าเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์   สภาพชุมชน
โดยท่ัวไปเป็นชุมชนเมือง บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานีรถไฟบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
วัดป าอินทรวนาราม วัดธรรมธีราราม สถานีวิทยุ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยโรงแรมแกรนด์ ศูนย์การค้า 
อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง ท านา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักท่ัวไปคือ งานขึ้นเขาพนมรุ้ง งานขึ้นเขากระโดง งานแข่งขัน 
เรือยาวอ าเภอสตึก 

  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ รับราชการ และค้าขาย คิดเป็น
ร้อยละ 65 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 98 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี 
60,000 บาท จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 4 คน 

  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  โรงเรียนอยู่ใกล้วัด  โรงพยาบาล  ศูนย์กีฬา  อยู่ในชุมชนเมือง  จึงได้รับการสนับสนุนจากบุคลากร
จากแหล่งต่าง ๆเป็นอย่างดี  แต่การท่ีอยู่ใกล้สถานีวิทยุ  จะมีคล่ืนรบกวนเข้าแทรกในห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา  เป็นปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งโรงเรียนอยู่ในชุมชนเมือง มีร้านเกมส์ โต๊ะสนุกเกอร์ 
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า จึงมีนักเรียนจ านวนหนึง่หนีเรียนไปยังแหล่งดังกล่าว 
 

7.  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางการเงินและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ย้อนหลัง 3 ปี 
 

รายการ 
2561 

(ปีที่ผ่านมา) 
2562 

(ปีที่ผ่านมา) 
2563 

(ปีปัจจุบนั) 

1. เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 13,195,400.00 บาท 12,429,300.00 บาท 12,400,500.00 บาท 
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แนวทางการด าเนินงาน 
 
 

  

Burirampitthayakhom School 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

วิสัยทัศน์ 

“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
 
พันธกิจ 

1.  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถใน       
การแข่งขัน 

3.  พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ    
ท่ี 21 

4.  สร้างโอกาส ความเสมอภาค  ลดความเหล่ือมล ้าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

5.  พัฒนาผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
7.  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ  และจัดการศึกษาโดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อพัฒนามุ่งสู่ THAILAND 4.0 
 
ยุทธศาสตร์ 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

วิสัยทัศน์ 

“องค์กรก้าวหนา้  สร้างคุณภาพสถานศกึษา  พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน” 
 
พันธกิจ 

1.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะวิชาการ  คุณธรรมจริยธรรม  ทักษะชีวิต  ทักษะ
วิชาชีพ  และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

2.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3.  สร้างโอกาส ความเสมอภาค  ลดความเหล่ือมล ้าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึงตามแนวคิด  No  Child  left  Behind (NCLB) 

4.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 

การจัดการศึกษา 
 
กลยุทธ์ 

1.  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
2.  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3.  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล ้า

ทางการศึกษา 
5.  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6.  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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นโยบายโรงเรยีนบุรีรมัยพ์ิทยาคม  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 

 
วิสัยทศัน ์

“โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมบริหารจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพโดยครูมืออาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ภายในปี 2565” 

 
พันธกิจ 

1. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
4. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA 

 
กลยุทธ์ 

1.  พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2.  ยกระดับศักยภาพผู้เรียน 
3.  พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
4.  พัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพ 
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มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบรุีรมัย์พิทยาคม 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

       1.  ความสามารถในการอ่าน  เขียน  การส่ือสาร  และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ 
แต่ละระดับช้ัน 
                  2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

       3.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
       4.  ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
       6.  ความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงาน  หรือการท างาน 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
       1.  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
       2.  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
       3.  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
       4.  สุขภาวะทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1.  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 2.1  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
          2.2  การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
          2.3  การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
          2.4  การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัด                     
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 3.  การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ าย  และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 4.  การก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 1.  การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
 2.  การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
 3.  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

เพ่ือพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ลกัษณะของสถานศึกษาและการวิเคราะห์สภาพ 
  จุดเด่น 
  1. ก่อต้ังขึ้นมีอายุถึงปัจจุบัน 112 ปี มีจ านวนนักเรียนมากท่ีสุดในจังหวัดบุรีรัมย์ 
  2. ได้รับการประกาศจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนท่ีมี
อัตราการแข่งขันสูงและโรงเรียนมาตรฐานสากล 500 โรงเรียนแรก 
  3. จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (Science Mathematics Program : SMP) หลักสูตรด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (Science Mathematics and Technology Program : SMTP) หลักสูตรสอง
ภาษา (English Program : EP) หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program : IEP) 
หลักสูตรส่งเสริมความสามารถพิเศษทางภาษาจีน ภาษาญี่ปุ น ภาษาฝรั่งเศส   
  4. เสริมสร้างนักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรี เช่น วงดนตรีไทย วงดนตรีลูกทุ่งคอมโบ ้
วงดนตรีสากล วงโปงลาง วงสะล้อ ซอ ซึง วงโยธวาทิต การแสดงโขน นาฏศิลป์ และมีศิลปินที่เป็นศิษย์เก่า
ของโรงเรียน ได้แก่ วงดนตรีไอน้ า ดารา-นักแสดง เช่น นายทฤษฎี สหวงษ์ (ปอ) 
  5. เสริมสร้างทักษะด้านกีฬาให้แก่นักเรียน เช่น กีฬาบาสเกตบอล ฟุตบอล  ฟุตซอลเซปัก
ตะกร้อ เปตอง และมีสนามกีฬาในร่มภายในโดมขนาดใหญ่เป็นลานกิจกรรมอเนกประสงค์ 
  6. มีการรวมและจัดงานศิษย์เก่า “งานคืนสู่เหย้า เราชาวบุรีรัมย์พิทยาคม”  
  7. มีนักเรียนเคยได้รับเหรียญทองโอลิมปิกทางด้านฟิสิกส์ นอกจากนี้ยังได้รับทุนศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตร-ีโท-เอกทางด้านเคมี  
  8. มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จ านวน 6 ห้องเรียน โดยนักเรียน 1 คนต่อ
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และมีการให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอก
เวลาราชการ ด้วยระบบ Free WiFi 
  9. มีอาณาบริเวณกว้างขวาง ส่ิงแวดล้อมท่ีดี และสถานท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ต้ังอยู่กลาง
ชุมชนเมือง 
 
  จุดควรปรับปรุง 
  1. แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาไม่หลากหลาย และไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การน าไปใช้ในการเรียนการสอนยังมีน้อยมาก 
  2. การด าเนินการพัฒนาโรงเรียนไม่สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
  3. ครูประเมินผลการเรียนรู้นักเรียนยังไม่สอดคล้องตามของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ยังคงต้องเป็นการประเมินผลท่ีเน้นเนื้อหา 
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  4. จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนมากเกินไป อาคารเรียนไม่เพียงพอ 
  5. การขับเคล่ือนสู่การพัฒนาโรงเรียนโดยส่วนมากยังไม่เกิดขึ้น 
  โอกาสในการพัฒนา 
  1. มีนักเรียนจากต่างจังหวัดท่ัวประเทศมาสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนบุรีรัมย์
พิทยาคมเป็นประจ าทุกปี 
  2. สถาบันอุดมศึกษา วัด หน่วยงานภายนอก ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมท่ีจะให้                   
ความร่วมมือ  ช่วยเหลือ  ในการพัฒนาหลักสูตร  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 
  3. โรงเรียนมีภาพลักษณ์เป็นท่ีเช่ือถือของผู้ปกครองและชุมชน 
  4. เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีศิษย์เก่ามากมายหลายรุ่น ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีช่ือเสียงระดับชาติ 
เป็นรัฐมนตรี เป็นนักการเมือง และข้าราชการช้ันผู้ใหญ่หลายท่าน 
  5. สพฐ. คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูง การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อใน    
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใช้วิธีการสอบคัดเลือกและช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ใช้วิธีการคัดเลือกจากนักเรียน ม.3 เดิม 
และสอบคัดเลือกเพิ่มเติม 
  6. ได้รับความร่วมมืออย่างสม่ าเสมอจากผู้ปกครองนักเรียน 
  7. ชุมชนเชิญให้น าวงโยธวาทิตของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญ ๆ 
 
  ข้อจ ากัด 
  1. การบริหารงบประมาณไม่คล่องตัว เพราะต้องปฏิบัติตามระเบียบการเงินและพัสดุโดยรวม
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านการศึกษาและการรับนักเรียนในแต่ละปี 
  2. สภาพชุมชนโดยรอบมีร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ จ านวนมาก ซึ่งมีการเล่นเกมส์ออนไลน์ใน
รูปแบบต่าง ๆ  
  3. การจราจรช่วงเร่งด่วนมีความคับค่ังเนื่องจากพื้นท่ีสัญจรภายในคับแคบ 
  4. ความเข้าใจผิดของผู้ปกครองและนักเรียนส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการเรียนพิเศษของนักเรียนท่ี
เมื่อเรียนพิเศษกับครูผู้สอนแล้วจะได้ผลการเรียนดี 
  5. ส่ือและเทคโนโลยีดึงดูดและสร้างค่านิยมท่ีผิด ๆ ให้กับครูและนักเรียน  
  6. การขยายของตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ และสถานะทางเศรษฐกิจท่ีเติบโตเร็วมาก 
เมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจอยู่ในสภาวะของการแข่งขันกัน 
  7. สภาพค่านิยมในสังคมท่ีให้คุณค่าของคนท่ีวัตถุและลาภยศ  
  8. ลักษณะของบุคลากรท่ีมีค่านิยมด้านพวกพ้อง เส้นสายแทนท่ีค่านิยม 
การให้คุณค่าพฤติกรรมพื้นฐานด้านจิตใจท่ีดี มีความสามารถ 
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 ปัญหาและความต้องการ 
  1. การท่ีโรงเรียนมีสภาพเป็นโรงเรียนอัตราการแข่งขันสูงมีขนาดใหญ่พิเศษ ผู้ปกครองได้ให้
ความส าคัญกับการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษา ตระหนัก
ถึงการศึกษาท่ีมุ่งสร้างจิตส านึกต่อการช่วยเหลือส่วนรวมและสังคม แต่ปัจจุบันปัจจัยท่ีจะเกื้อหนุนด้าน
การศึกษาให้ประสบความส าเร็จยังไม่เพียงพอ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีโรงเรียนจะต้องแสวงหาทรัพยากรเพือ่     
การลงทุนด้านการศึกษาอยู่อย่างต่อเนื่อง 
  2. การได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนในโครงการ
ยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล   ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  ส่ือสารสองภาษา  
ล้ าหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  ท าให้ต้องมีการเร่งพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับการพัฒนา  แต่เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  บุคลากรส่วนหนึ่งมีแนวคิด
เชิงอนุรักษ์นิยม  การสร้างความเข้าใจในนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงท าได้ไม่เต็มท่ีเท่าท่ีควร  ซึ่งถ้าหากด าเนินการ
อย่างเข้มข้นแล้วจ าเป็นต้องใช้ท้ังเวลา  งบประมาณ  และอาจเกิดการปฏิเสธเชิงสัญลักษณ์ 
  3. การเพิ่มสมรรถนะทางภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรหลักของโรงเรียน 
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณและเวลาอย่างต่อเนื่อง 
  4. การพัฒนาศักยภาพครูด้านการใช้ส่ือ นวัตกรรม และการวิจัย ต้องสร้างความเข้าใจกับ
บุคลากรเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง เพราะบุคลากรต้องมีการเสียสละเวลา  และงบประมาณในการสนับสนุน
เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลแก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ทิศทางการจัดการศึกษา 
 
 

 
 

 

 
  

Burirampitthayakhom School 
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การด าเนินงานตามกรอบแผนกลยุทธ์โรงเรยีนบุรีรัมย์พิทยาคม 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

โครงการพัฒนาหลักสูตรให้
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 

สถานศึกษามีหลักสูตร
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

- ร้อยละระดับดีของหลักสูตร
กลุ่มสาระฯ 
- ร้อยละของครูจัดท าหลักสูตร
ระดับดีขึ้นไป 
- ร้อยละระดับดี ของความพึง
พอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

มฐ. 1, 3 

โครงการพัฒนาการวิจัยใน                
ช้ันเรียน 

คณะครูจัดท าวิจัยใน                  
ช้ันเรียน 

ร้อยละระดับดีของครูท่ีจัดท าวิจัย
ในช้ันเรียน 

มฐ. 1, 3 

 
กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับศักยภาพผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

โครงการพัฒนาการเรียน  
การสอนมาตรฐานสากล  
น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาและจัดการ
เรียนรู้ตามาตรฐานสากล
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละระดับดีของผู้เรียนมี
คุณธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มฐ. 1, 3 

โครงการทดสอบวัดความรู้
ทักษะภาษาไทยเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการสอบ
ระดับชาติ 

ผลคะแนนการสอบวัด
ความรู้ระดับชาติกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สูงขึ้น 

ร้อยละระดับดีของผู้เรียนท่ีมี
ความเป็นเลิศวิชาการ 

มฐ. 1, 3 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

โครงการยกระดับศักยภาพ
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
   1)  กิจกรรมสดุดีครูกลอน
สุนทรภู่เชิดชูภาษาไทย 
   2) กิจกรรมคัดกรองและ
พัฒนาการอ่านและการเขียน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ประจ าปี 2563 
   3) กิจกรรมภาษาไทยสู่
ชุมชน 

 
 
 
นักเรียนฝึกทักษะทาง
ภาษาไทย 
นักเรียนพฒันาการอ่านและ
การเขียน 
 
 
นักเรียนใช้ภาษาไทยได้
ถูกต้อง 

ร้อยละระดับดีของผู้เรียนท่ีมี
ความเป็นเลิศวิชาการ 

มฐ. 1, 3 

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

ร้อยละระดับดีของผู้เรียนท่ีมี
ความเป็นเลิศวิชาการ 

มฐ. 1, 3 

โครงการพัฒนาศักยภาพ  
การจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
1.1 กิจกรรมการเรียนรู้วิชา

ฟิสิกส์ 
1.2 กิจกรรมการเรียนรู้วิชา

เคมี 
1.3 กิจกรรมการเรียนรู้วิชา

ชีววิทยา 
1.4 กิจกรรมการเรียนรู้วิชา

วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
นักเรียนมีศักยภาพ               
การจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
-  ร้อยละระดับดีของผู้เรียนท่ีมี
ความเป็นเลิศวิชาการ 
-  ร้อยละของผู้เรียนท่ีจัดท า
โครงงานระดับคุณภาพดีขึ้นไป  
(ล้ าหน้าทางความคิด  / ผลิต
งานอย่างสร้างสรรค์) 
-  ร้อยละระดับดีความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการจัดการเรียน
การสอน 

มฐ. 1, 3 

โครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก นักเรียนเตรียมความพร้อม
ทดสอบภูมิศาสตร์โอลิมปิก 

ร้อยละระดับดีของผู้เรียนท่ีมี
ความเป็นเลิศวิชาการ 

มฐ. 1, 3 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
โรงเรียนคุณธรรมส่งเสริม
ความพอเพียง 

นักเรียนมีคุณธรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละระดับดีของผู้เรียนมี
คุณธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มฐ. 1, 3 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมทักษะทาง
วิชาการ 

นักเรียนฝึกทักษะทาง
วิชาการ 

ร้อยละระดับดีของผู้เรียนท่ีมี
ความเป็นเลิศวิชาการ 
 

มฐ. 1, 3 

โครงการสนับสนุนการจัด 
การเรียนการสอน(กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี) 

การจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละระดับดีความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการจัดการเรียน               
การสอน 
 

มฐ. 1, 3 

โครงการปลูกฝังคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้วยการจัด 
การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 
21 

นักเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ร้อยละระดับดีของผู้เรียนจัดท า
กิจกรรมเพื่อส่วนรวม(รับผิดชอบ
สังคมโลก/จิตอาสา) 

มฐ. 1, 3 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ทางภาษา 

นักเรียนสามารถส่ือสาร  
2 ภาษาได้ 

ร้อยละระดับดีของผู้เรียนท่ี
ส่ือสาร 2 ภาษา 

มฐ. 1, 3 

โครงการพัฒนางานแนะแนว งานแนะแนว 
มีประสิทธิภาพใน 
การจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละระดับดีความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการจัดการเรียน           
การสอน 

มฐ. 1, 3 

โครงการส่งเสริมการอ่าน 
งานสัปดาห์ห้องสมุด 

นักเรียนสนใจในการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม 

ร้อยละระดับดีความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการจัดการเรียน   
การสอน 

มฐ. 1, 3 

โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง 

สถานศึกษามีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละระดับดีของผู้เรียนมี   
ความพึงพอใจต่อระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

มฐ. 1, 3 

โครงการประชุมผู้ปกครอง 
Classroom Meeting 

สถานศึกษาและผู้ปกครอง
ได้แลกเปล่ียนข้อมูล
พฤติกรรมนักเรียน 

ร้อยละระดับดีของผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจต่อการจัด                   
การเรียนรู ้

มฐ. 1, 3 
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมการจัด   
การเรียนรู้(KM) สู่ความเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้(LO) 

ครูสามารถจัดการความรู้
(KM) 

ร้อยละของครูท่ีสามารถ                  
จัดการความรู้(KM) 

มฐ. 2 

โครงการพัฒนากระบวนการ
นิเทศภายใน 

ครูมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละระดับดีของครูท่ีพัฒนา
ด้านวิชาการ 

มฐ. 2 

โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ครูมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละของครูท่ีมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

มฐ. 2 

โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

ครูมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละของครูท่ีมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

มฐ. 2 

โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

ครูมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละของครูท่ีมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

มฐ. 2 

โครงการพัฒนาส่ือสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาค้นคว้า 

ครูพัฒนานวัตกรรม ร้อยละของครูท่ีพัฒนานวัตกรรม
ระดับดีขึ้นไป 

มฐ. 2 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในและส่งเสริมองค์กร
แห่งการเรียนรู ้

แหล่งเรียนรู้ภายใน
ส่งเสริมองค์กรแห่ง                
การเรียนรู ้

ร้อยละระดับดีของแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนให้บริการระดับดี
ขึ้นไป 

มฐ. 2 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ครูให้เป็นบุคคลแห่ง               
การเรียนรู้และมีสมรรถนะใน        
การท างาน 

ครูให้เป็นบุคคลแห่ง                
การเรียนรู้และมีสมรรถนะ
ในการท างาน 

ร้อยละของครูท่ีมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

มฐ. 2 

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละของครูท่ีมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

มฐ. 2 

โครงการมุทิตาจิต ครูมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละของครูท่ีมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

มฐ. 2 
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กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการศึกษาทุกภาค
ส่วน 

สถานศึกษามีระบบการ
บริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมเชิงคุณภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ความพึงพอใจต่อการจัด
การศึกษา 

มฐ. 2 

โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในให้มี
ประสิทธิภาพ 

ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของครูท่ีประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับดีขึ้น
ไป 

มฐ. 2 

โครงการพัฒนานวัตกรรมและ
จัดท าส่ือการจัดการเรียน              
การสอน 

ครูพัฒนานวัตกรรมและ
จัดท าส่ือการจัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละของครูท่ีพัฒนา
นวัตกรรมระดับดีขึ้นไป 

มฐ. 2 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และระบบ ICT เพื่อการเรียนรู ้

ครูพัฒนาการเรียนรู้ด้วย 
ICT 

ร้อยละของครูท่ีพัฒนา         
การเรียนรู้ด้วย ICT 

มฐ. 2 

โครงการพัฒนาระบบงานแผนงาน
สารสนเทศและระบบICTเพื่อ   
การเรียนรู ้

ครูจัดระบบงานแผนงาน
สารสนเทศและระบบ
ICTเพื่อการเรียนรู ้

ร้อยละของครูท่ีพัฒนา           
การเรียนรู้ด้วย ICT 

มฐ. 2 

โครงการพัฒนาระบบงานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ระบบงานกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของครูท่ีพัฒนา               
การเรียนรู้ด้วย ICT 

มฐ. 2 

โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีแหล่ง
เรียนรู้บริการนักเรียน 

ร้อยละระดับดีของแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน
ให้บริการระดับดีขึ้นไป 

มฐ. 2 

โครงการพัฒนางานกลุ่มสาระ           
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
สุขศึกษาและพลศึกษา 
มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละระดับดีของครูท่ีมี
ความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ   
การจัดการเรียนรู้ 

มฐ. 2 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
การบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมี 
ความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ  
การจัดการเรียนรู้ 

มฐ. 2 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

โครงการพัฒนาบุคลากรและ
เพิ่มประสิทธิภาพใน                   
การปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีประสิทธิภาพใน                   
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละระดับดีของครูท่ีมี      
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

มฐ. 2 

โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ  
การเรียนรู ้

สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ     
ต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมี        
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

มฐ. 2 

โครงการสร้างบรรยากาศใน            
การท างาน 

สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ     
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละของครูท่ีพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ         
การจัดการเรียนรู้ 

มฐ. 2 

โครงการห้องเรียนคุณภาพ
(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ) 

กลุ่มสาระฯสังคมฯมี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมี        
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

มฐ. 2 

โครงการปรับปรุงพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน 

ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมี        
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

มฐ. 2 

โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน 

สถานศึกษามี
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมี        
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

มฐ. 2 

โครงการพัฒนาส่ือและ
อุปกรณ์การเรียนรู้วิชา      
สุขศึกษาและพลศึกษา 

ครูพัฒนานวัตกรรมและ
ส่ือการสอนวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา 

ร้อยละของครูท่ีพัฒนานวัตกรรม
ระดับดีขึ้นไป 

มฐ. 2 
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โครงการ/กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
โครงการค่ายเตรียม
ความพร้อมปรับพื้นฐาน
นักเรียนEP 

นักเรียนร้อยละ 90                            
มีความพร้อมส าหรับเข้าศึกษา 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 1 

โครงการBP:EP Open 
House#5 

นักเรียนห้อง EP ร้อยละ 100 
เข้าร่วม EP Open House#5 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 1 

โครงการค่าย
ภาษาอังกฤษเชิง            
บูรณาการ 

นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 1 

โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
เปิดโลกทัศน์ในต่างแดน
(Study Trip) 

นักเรียนห้อง EP ร้อยละ 90 
เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อ
เปิดโลกทัศน์ในต่างแดน 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 1 

โครงการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษนักเรียนEP
สอบCEFR 

นักเรียนEPร้อยละ 90 มี
คะแนนผ่านเกณฑ์การสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 1 

โครงการจ้างครูผู้สอน
ชาวต่างชาติห้องเรียนEP 

โรงเรียนมีครูผู้สอนชาวต่างชาติ ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อ   
การจัดการเรียนการสอน
ของครูชาวต่างชาติ 

มฐ. 2 

โครงการเรียนรู้และ
เปรียบเทียบวัฒนธรรม 
“Multi  - cultures” 

นักเรียนห้อง EP ร้อยละ100 
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรม
ตะวันตก 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 3 

โครงการพัฒนาส่ือ             
การเรียนการสอน  วัสดุ  
อุปกรณ์และครุภัณฑ์
ส านักงานEP 

มีอุปกรณ์วัสดุครุภัณฑ์เพียงพอ
ต่อความต้องการร้อยละ100 

มีวัสดุเพียงพอต่อ   
ความต้องการ 

มฐ. 2 

 
 
 



55 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
โครงการมหกรรม
วิชาการ BP : EP OPEN 
HOUSE 2020                        
ภาคะวันออกเฉียงเหนือ  
ปีการศึกษา 2563 

นักเรียนโรงเรียนบุรีรัมย์             
พิทยาคมบางส่วนและนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ EP แสดง
ศักยภาพจากการจัดการเรียนรู้ 

นักเรียน EP ร้อยละ100  
แสดงศักยภาพ
ความสามารถด้านภาษา 

มฐ. 1 

โครงการสนับสนุน    
การเรียนการสอน 

เพื่อให้นักเรียนและครู                      
มีนวัตกรรมการศึกษา 

ร้อยละความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

มฐ. 1 

โครงการค่าย
ภาษาอังกฤษเชิง             
บูรณาการ  

นักเรียนห้อง IEP ร้อยละ 90 
เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 1 

โครงการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษนักเรียน 
IEP สอบCEFR 

นักเรียน IEP ร้อยละ 90       
มีคะแนนผ่านเกณฑ์การสอบ 
วัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 1 

โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
เปิดโลกทัศน์ในต่างแดน
(Study  Trip) 

นักเรียนห้อง IEP ร้อยละ 90 
เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อ
เปิดโลกทัศน์ในต่างแดน 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 1 

โครงการBP:IEP  Open 
House #5 

นักเรียนห้อง IEP ร้อยละ 100 
เข้าร่วม IEP Open House#4 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 1 

โครงการค่ายเตรียม
ความพร้อมปรับพื้นฐาน 
IEP 

นักเรียนร้อยละ 90                            
มีความพร้อมส าหรับเข้าศึกษา 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 1 

โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนด้านวิชาการ 

- นักเรียนห้องเรียน IP                   
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- นักเรียนห้องเรียน IP  
สามารถส่ือสาร 2 ภาษา 

- ร้อยละระดับดีของ
ผู้เรียนท่ีมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
- ร้อยละระดับดีของ
ผู้เรียนท่ีส่ือสาร 2 ภาษา 

มฐ. 1 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
โครงการสร้างศูนย์               
การเรียนรู้(Learning  
Resource Centre) 

นักเรียนห้องเรียน IP  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้
สืบค้นข้อมูลในห้อง  Learning  
Resource  Centre 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนและครูท่ีใช้
บริการห้อง Learning  
Resource  Centre 

มฐ. 2 

โครงการพัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพ 

นักเรียนห้องเรียน IP                 

มีความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ                
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ 
การจัดการเรียนรู้ 

มฐ. 2 

โครงการวันคริสต์มาส นักเรียน IP ร้อยละ 100                 
เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 3 

โครงการค่ายพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียน IP English  
Camp  

นักเรียนห้อง IP  สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ.2 

โครงการค่ายเตรียม
ความพร้อมและปรับ
พื้นฐานนักเรียนหลักสูตร
นานาชาติ ปีการศึกษา 
2563 

นักเรียนร้อยละ 90                            
มีความพร้อมส าหรับเข้าศึกษา 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 1 

โครงการเตรียมสอบวัด
ระดับความรู้  
 มาตรฐานสากล CEFR  

นักเรียน IP ร้อยละ 90 มี
คะแนนผ่านเกณฑ์การสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 1 

โครงการค่ายวิชาการ
ส าหรับนักเรียนห้องเรียน
พิเศษ    ม.ต้น  เพื่อ
พัฒนาและส่งเสริม
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์  - 
คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  
และสิ่งแวดล้อม 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษร้อยละ 
100 ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 3 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
โครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
ส่ิงแวดล้อม  ส าหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ  
ม.ต้น 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษร้อยละ 
100 ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 3 

โครงการค่าย
วิทยาศาสตร์เพื่อการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษร้อยละ 
100 ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

- ร้อยละระดับดีของ
ผู้เรียนท่ีมีความเป็นเลิศ
วิชาการ 
- ร้อยละระดับดีความพึง
พอใจ 
 

มฐ. 3 

โครงการเตรียม      
ความพร้อมนักเรียนใน  
การแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์  

นักเรียนห้องเรียนพิเศษร้อยละ 
100 ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 3 

โครงการปฐมนิเทศ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษร้อยละ 
100 ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 3 

โครงการพัฒนาทักษะ
การใช้เครื่องมือทาง
วทิยาศาสตร์ 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษร้อยละ 
100 ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 3 

โครงการร่วมแสดง
ผลงานทางวิชาการ 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษร้อยละ 
100 ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 3 

โครงการทัศนศึกษา
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษร้อยละ 
100 ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 3 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี วัดความส าเร็จ 
สนองมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
โครงการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษร้อยละ 
100 ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 3 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษร้อยละ 
100 ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

ร้อยละของผู้เรียนท่ี
จัดท าโครงงานระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป(ล้ าหน้า
ทางความคิด/ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์) 

มฐ. 3 

โครงการพบ
นักวิทยาศาสตร์ 
 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษร้อยละ 
100 ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 3 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ทางดาราศาสตร์ 
 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษร้อยละ 
100 ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 3 

โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนกล่องสมองกล
ส าหรับนักเรียนห้องเรียน
พิเศษ 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษร้อยละ 
100 ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 3 

โครงการค่ายพัฒนา
กระบวนการคิด 

 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษร้อยละ 
100 ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

มฐ. 3 
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    ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ  2563   

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั นพื นฐาน   
งบเงินอุดหนุน 

ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2562 

  รายการค่าจัดการเรียนการสอน   
ล าดับ รายการ จ านวน(คน) เงินอุดหนุน(บาท) รวมทั้งสิ้น(บาท) 

1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 533             3,500.00           1,865,500.00  
2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 537             3,500.00           1,879,500.00  
3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 535             3,500.00           1,872,500.00  
4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 611             3,800.00           2,321,800.00  
5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 596             3,800.00           2,264,800.00  
6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 578             3,800.00           2,196,400.00  

  รวมทั้งสิ้น           3,390          12,400,500.00  
 

รายการค่าหนังสือเรียน 
ล าดับ รายการ จ านวน(คน) เงินอุดหนุน(บาท) รวมทั้งสิ้น(บาท) 

1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 533                764.00             407,212.00  
2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 537                877.00             470,949.00  
3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 535                949.00             507,715.00  
4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 611             1,318.00             805,298.00  
5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 596             1,263.00             752,748.00  
6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 578             1,109.00             641,002.00  

  รวมทั้งสิ้น           3,390           3,584,924.00  

 

รายการค่าอุปกรณ์การเรียน 
ล าดับ รายการ จ านวน(คน) เงินอุดหนุน(บาท) รวมทั้งสิ้น(บาท) 

1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 533                420.00             223,860.00  
2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 537                420.00             225,540.00  
3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 535                420.00             224,700.00  
4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 611                460.00             281,060.00  
5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 596                460.00             274,160.00  
6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 578                460.00             265,880.00  

  รวมทั้งสิ้น           3,390           1,495,200.00  
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รายการค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 

ล าดับ รายการ จ านวน(คน) เงินอุดหนุน(บาท) รวมทั้งสิ้น(บาท) 
1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 533                450.00             239,850.00  
2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 537                450.00             241,650.00  
3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 535                450.00             240,750.00  
4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 611                500.00             305,500.00  
5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 596                500.00             298,000.00  
6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 578                500.00             289,000.00  

  รวมทั้งสิ้น           3,390            1,614,750.00  
 

รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ล าดับ รายการ จ านวน(คน) เงินอุดหนุน(บาท) รวมทั้งสิ้น(บาท) 

1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 533                880.00             469,040.00  
2 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 537                880.00             472,560.00  
3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 535                880.00             470,800.00  
4 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 611                950.00             580,450.00  
5 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 596                950.00             566,200.00  
6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 578                950.00             549,100.00  

  รวมทั้งสิ้น           3,390            3,108,150.00  
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งบประมาณคงเหลือประจ าปีงบประมาณ 2562 

ท่ี รายการ แหล่งท่ีมา งบคงเหลือ 2562 งบประมาณ 2563 รวมทั งสิ น 

1  โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษา          

   ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         

   1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน รัฐบาล 378,124.59 12,400,500.00 12,778,624.59 

   1.2 ค่าหนังสือเรียน รัฐบาล 421,293.16 3,584,924.00 4,006,217.16 

   1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน รัฐบาล 335,240.00 1,495,200.00 1,830,440.00 

   1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน รัฐบาล 490,850.00 1,614,750.00 2,105,600.00 

   1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รัฐบาล 15,822,976.09 3,108,150.00 18,931,126.09 

2 เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน รัฐบาล 2,427,029.00 0.00 2,427,029.00 

3 เงินบ ารุงการศึกษา      

   3.1 ห้องเรียนพิเศษ SMT ระดมทรัพย ์ 773,740.13 1,848,000.00 2,621,740.13 

   3.2 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดมทรัพย ์ 773,740.13 2,060,000.00 2,833,740.13 

   3.3 ห้องเรียนพิเศษ EP ระดมทรัพย ์ 5,854,647.50 6,860,000.00 12,714,647.50 

   3.4 เงินบริจาคสนับสนุนค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ EP ระดมทรัพย ์ 58,665.50 0.00 58,665.50 

   3.5 ห้องเรียนพิเศษ IEP ระดมทรัพย ์ 0.00 1,720,000.00 1,720,000.00 

   3.6 เงินบริจาคสนับสนุนค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ IEP ระดมทรัพย ์ 31,8742.00 2,064,000.00 2,382,742.00 

   3.5 ห้องเรียนพิเศษ IP ระดมทรัพย ์ 32,479.00 3,081,000.00 3,113,479.00 

   3.6 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญสาขาเฉพาะ ระดมทรัพย ์ 2,417,813.57 4,160,800.00 6,578,613.57 

   3.7 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ระดมทรัพย ์ 0.00 2,712,000.00 2,712,000.00 

   3.8 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัด - ระดมทรัพย ์ 1,544,641.74 1,356,000.00 2,900,641.74 

  คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้      

   3.9 ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน ระดมทรัพย ์ 3,760.00 813,600.00 817,360.00 

   3.10 ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน ระดมทรัพย ์ 195,540.00 339,000.00 534,540.00 

   3.11 ค่าคู่มือนักเรียน(เฉพาะม.1, ม.4) ระดมทรัพย ์ 118,200.00 114,400.00 232,600.00 

4 รายได้สถานศึกษา ค่าเช่าพื้นที่ 2,704,782.63 623,000.00 3,526,667.92 

  รวมทั งสิ น    34,353,523.04  49,955,324.00 84,826,474.33 
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แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  งบเงินอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 

 
 
 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามแผนภูมิการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 

รายการจัดสรร งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

1. งบส ารองจ่าย  ร้อยละ 10 1,240,050.00 บาท 

2. งบกลาง  ร้อยละ 30  3,720,150.00 บาท 

3. งบด าเนินการ  ร้อยละ 60 7,440,300.00  บาท 

รวมทั้งสิ้น 12,400,500.00  บาท 

 

งบประมาณท้ังหมด
12,400,500.00

งบส ารองจ่าย(10%)
1,240,050.00

งบด าเนินการ(60%)
7,440,300.00

งบวิชาการ(35%)
4,315,374.00

กลุ่มงาน(25%)

3,063,915.54
กลุ่มสาระฯ(10%)

1,251,458.46

งบบริหารท่ัวไป(25%)
3,124,926.00

ฝ่ายบริหารทั่วไป(15%)

1,874,955.60

ฝ่ายบริหารงบประมาณ
(4.5%)
562,486.68

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
(5%)

624,985.20

งานเลขานุการ(0.5%)

62,498.52

งบกลาง(30%)
3,720,150.00



ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารวิชาการ

โครงการตามกลยุทธ์

กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล

วช01  โครงการพัฒนาหลักสูตรให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 50,000.00 ประเสริฐ

วช02  โครงการพัฒนาการวิจัยในช้ันเรียน 40,000.00 ปุณฑริกา

กลยุทธ์ท่ี 2  ยกระดับศักยภาพผู้เรียน

วช03  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนมาตรฐานสากล  น้อมน าหลักปรัชญาของ - 30,000.00 ประเสริฐ

 เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ

วช04  โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้(KM)สู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO) 20,000.00         นวลพรรณ

วช05  โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภายใน 50,000.00 ประเสริฐ

กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพ

วช06  โครงการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 20,000.00 ส ารวย

วช07  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพ 50,000.00 วรงค์

วช08  โครงการพัฒนานวัตกรรมและจัดท าส่ือการจัดการเรียนการสอน 760,000.00 อัครณัฐ

วช09  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบ ICT เพ่ือการเรียนรู้ 50,000.00 ธนกฤชช์

โครงการประจ า

วช10  โครงการรับนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 140,000.00 บัญญัติ

วช11  โครงการพัฒนาระบบบริการนักเรียนโดยใช้บัตรประจ าตัวนักเรียน 100,000.00 กิตติยา

วช12  โครงการพัฒนาการบริการส านักงานฝ่ายบริหารวิชาการ 150,000.00 ประเสริฐ

วช13  โครงการพัฒนาและบริการเอกสารทางวิชาการ(ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3 ปพ.5 ปพ.6) 120,000.00 นภัสชญา

วช14  โครงการส่งเสริมศักยภาพให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนักเรียนช้ันม.3 และม.6 40,000.00 ประเสริฐ

รวมท้ังส้ิน(ฝ่ายบริหารวิชาการ) 1,620,000.00

งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลยุทธ์ท่ี 2  ยกระดับศักยภาพผู้เรียน

ภท01   โครงการทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบระดับชาติ (0.00) เตชิต

ภท02   โครงการยกระดับศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 64,000.00
  2.1 กิจกรรมสดุดีครูกลอนสุนทรภู่เชิดชูภาษาไทย (30,000.00) วรรณภา, จิตติญา

  2.2 กิจกรรมคัดกรองและพัฒนาการอ่านและการเขียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (15,000.00) ชลิดา, น้องนุช
  ประจ าปีการศึกษา 2563

  2.3 กิจกรรมภาษาไทยสู่ชุมชน (19,000.00) กิตติยา

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)



ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย(ต่อ)
กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ

ภท03  โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 0.00 ชญานิศ
โครงการประจ า

ภท04  โครงการสนับสนุนการสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 80,000.00 พรนภา, ดิฐพร
รวมท้ังส้ิน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 144,000.00

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 คณ01 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 5,000.00 จุติกา,ศิรินันท์
คณ02 โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์ 100,000.00 จุติกา, วิทูร
คณ03 โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ 31,000.00 จุติกา, พัชรินทร์

คณ04 โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท(คณิตศาสตร์สู่ชุมชน) 8,000.00 จริยา,บรรยาย
รวมท้ังส้ิน(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 144,000.00

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ท่ี 2  ยกระดับศักยภาพผู้เรียน

วท01 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10,000.00 ประเสริฐ
วท02 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  135,000.00 ไพฑูลย์

2.1 กิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ (30,000.00) สุปราณี
2.2 กิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี (35,000.00) วารินทร์
2.3 กิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา (30,000.00) ศิรินุกูล
2.4 กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (40,000.00) ประเสริฐ

วท03 โครงการเปิดฟ้าตามหาดาว 15,000.00 ไพฑูลย์
วท04 โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 20,000.00 วารินทร์

กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพ
วท05 โครงการพัฒนาระบบงานแผนงานสารสนเทศเทคโนโลยีและระบบICTเพ่ือการเรียนรู้ 20,000.00 ไพฑูลย์
วท06 โครงการพัฒนาระบบงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 50,000.00 ประทุมวดี
วท07 โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 20,000.00 ปพน

รวมท้ังส้ิน(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 270,000.00
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
กลยุทธ์ท่ี 2  ยกระดับศักยภาพผู้เรียน

 สค01 โครงการห้องเรียนคุณภาพ 104,000.00 ปรัชนันทน์
 สค02 โครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก 20,000.00 พันดา
 สค03 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนคุณธรรม  ส่งเสริมความพอเพียง 10,000.00 ฉัตรตระกูล
 สค04 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ 10,000.00 ปรัชนันทน์
 สค05 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 0.00 ฉัตรตระกูล

รวมท้ังส้ิน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม) 144,000.00



ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 2  ยกระดับศักยภาพผู้เรียน

พล01  โครงการพัฒนาส่ือและอุปกรณ์การเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 60,000.00 วัชรินทร์
กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ

พล02  โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 0.00 ธงชัย
กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพ

พล03  โครงการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 84,000.00 สุมลฑา
รวมท้ังส้ิน(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา) 144,000.00

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ศป01 โครงการศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 0.00 ฐิตารีย์
ศป02 โครงการเส้นสายลายศิลป์ 20,000.00 ภัสรา
ศป03 โครงการพัฒนาวงดนตรีสากล(วงสตริง) 20,000.00 สมศักด์ิ
ศป04 โครงการพัฒนาเคร่ืองดนตรีสากล(วงโยธวาทิต) 28,000.00 อรรถพล
ศป05 โครงการบ่มเพาะและพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ - 48,000.00 ฐิตารีย์

และดนตรีไทย
1. กิจกรรมเรียนนาฏศิลป์และดนตรีไทยภาคฤดูร้อน (2,000.00) ฐิตารีย์
2. กิจกรรมสืบสานนาฏศิลป์ไทย (16,000.00) ฐิตารีย์
3. กิจกรรมรักษ์ดนตรีไทย (10,000.00) ฐิตารีย์
4. กิจกรรมไหว้และครอบครูนาฏศิลป์และดนตรีไทย (10,000.00) ฐิตารีย์
5. กิจกรรมทัศนศึกษาชมโขนพระราชทาน (0.00) ฐิตารีย์
6. กิจกรรมสุนทรียภาพกับการด ารงชีวิต (10,000.00) ฐิตารีย์

ศป06  โครงการทัศนคีตนาฏ คร้ังท่ี 15 28,000.00 ฐิตารีย์
รวมท้ังส้ิน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 144,000.00

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ท่ี 2  ยกระดับศักยภาพผู้เรียน

 กง01 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 78,000.00 ยอดขวัญ
กง02 โครงการ "การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยการจัดการเรียนรู้ 0.00 ยอดขวัญ

แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21"
กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพ

กง03 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา - 66,000.00 ยอดขวัญ
เต็มศักยภาพ
กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ

กง04 โครงการพัฒนาบุคลากร 0.00 อธิราช
รวมท้ังส้ิน(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี) 144,000.00



ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลยุทธ์ท่ี 2  ยกระดับศักยภาพผู้เรียน

ตป01  โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมทางภาษา 30,000.00 แสงจันทร์,ธนภรณ์

กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพ
 ตป02 โครงการพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 0.00 เปรมยุดา

โครงการประจ า
ตป03  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ - ภาษาอังกฤษ 4,000.00 พิเชฐ, แสงจันทร์
ตป04  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ - ภาษาฝร่ังเศส 4,000.00 นวลจันทร์ 
ตป05  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ - ภาษาญ่ีปุ่น 4,000.00 จิตมุทิตา
ตป06  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน 7,000.00 นวรัตน์
ตป07 โครงการพัฒนาห้องเรียนภาษา 60,000.00 ยุทธนา, มัลลิกา
ตป08 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน 35,000.00 สุมาลี, นวลพรรณ

ตป09 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา 0.00 นวลพรรณ, วรวีร์
ตป10  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 0.00 ธัญรัศม์ิ

 (ติว O - NET ม.3)
ตป11  โครงการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 0.00 พิเชฐ

รวมท้ังส้ิน(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 144,000.00
งานคอมพิวเตอร์

งค01  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 40,500.00 ศราวุธ
งค02  โครงการสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์เพ่ือจัดการเรียนการสอน 40,500.00 นันทวรรณ

รวมท้ังส้ิน(งานคอมพิวเตอร์) 81,000.00
งานกิจกรรมแนะแนว
กลยุทธ์ท่ี 2  ยกระดับศักยภาพผู้เรียน

นน01  โครงการพัฒนางานแนะแนว 31,000.00 นิตยา
นน02  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 50,000.00 นิตยา

รวมท้ังส้ิน(กิจกรรมแนะแนว  ฝ่ายบริหารวิชาการ) 81,000.00
งานกิจกรรมนักเรียน

นร01 โครงการวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจ าปี 2563 (25 พ.ย. 2562) 2,000.00 นภัสชญา
นร02 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  ประจ าปี 2563 (1 ก.ค. 2563) 2,000.00 นภัสชญา
นร03 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 2563 3,500.00 นภัสชญา

(28 ก.ค. 2563)
นร04 โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกิจกรรมนักเรียน 13,000.00 นภัสชญา
นร05 โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนประจ าปี 2563 20,000.00 นภัสชญา

  - ลูกเสือ  เนตรนารี (5,000.00)
  - ยุวกาชาด (5,000.00)
  - ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ (5,000.00)
  - นักศึกษาวิชาทหาร (5,000.00)

รวมท้ังส้ิน(งานกิจกรรมนักเรียน  ฝ่ายบริหารวิชาการ) 40,500.00



ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)

งานห้องสมุด
กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ

หส01 โครงการพัฒนาส่ือสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 35,000.00 อภิชญา
หส02 โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียน 106,000.00 อภิชญา

กลยุทธ์ท่ี 2  ยกระดับศักยภาพผู้เรียน
หส03 โครงการส่งเสริมการอ่านงานสัปดาห์ห้องสมุด 3,000.00 อภิชญา

รวมท้ังส้ิน(งานห้องสมุด  ฝ่ายบริหารวิชาการ) 144,000.00
รวมท้ังส้ิน(ฝ่ายบริหารวิชาการ) 3,244,500.00

ฝ่ายบริหารท่ัวไป
งานธุรการ

บท01 โครงการสนับสนุนกลุ่มบริหารอ านวยการ 80,000.00 จริยา
รวมท้ังส้ิน(งานธุรการ  ฝ่ายบริหารท่ัวไป) 80,000.00

งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ

อค01  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 45,000.00 นภกร
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพ

อค02  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 617,490.00 ธนพงศ์  
โครงการประจ า

อค03  โครงการสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์งานอาคารสถานท่ี 467,510.00 อธิราช
รวมท้ังส้ิน(งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม  ฝ่ายบริหารท่ัวไป) 1,130,000.00

งานโสตทัศนศึกษา
สต01  โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 120,000.00 พีระพันธ์

รวมท้ังส้ิน(งานโสตทัศนศึกษา  ฝ่ายบริหารท่ัวไป) 120,000.00
งานประชาสัมพันธ์

สต02  โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 25,000.00 ธงชัย
รวมท้ังส้ิน(งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารท่ัวไป) 25,000.00

งานอนามัยโรงเรียน
พย01 โครงการบริหารงานอนามัยโรงเรียน 75,000.00 สุมาลี อุ่นจิตต

รวมท้ังส้ิน(งานอนามัยโรงเรียน  ฝ่ายบริหารท่ัวไป) 75,000.00
งานโภชนาการ

ภช01 โครงการบริหารงานโภชนาการ 10,000.00 ชลิดา
รวมท้ังส้ิน(งานโภชนาการ  ฝ่ายบริหารท่ัวไป) 10,000.00

รวมท้ังส้ิน(ฝ่ายบริหารท่ัวไป) 1,440,000.00
ฝ่ายบริหารงบประมาณ

 งป01  โครงการพัฒนาบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 0.00 มัลลิกา
งานนโยบายและแผน

 งป02  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดท าแผนปฏิบัติการ 100,000.00 ชญานิศ
รวมท้ังส้ิน(งานนโยบายและแผน  ฝ่ายบริหารงบประมาณ) 100,000.00



ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)

งานควบคุมภายใน
 งป03  โครงการจัดวางระบบควบคุมภายใน 0.00 ลลิตา

รวมท้ังส้ิน(งานควบคุมภายใน  ฝ่ายบริหารงบประมาณ) 0.00
งานอ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

 งป04  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานส านักงาน 54,000.00 กนกภรณ์
รวมท้ังส้ิน(งานอ านวยการ  ฝ่ายบริหารงบประมาณ) 54,000.00

งานบริหารการเงิน
 งป05  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศฝ่ายบริหารงบประมาณ 6,000.00 นริศร์ธรา

รวมท้ังส้ิน(งานบริหารการเงิน  ฝ่ายบริหารงบประมาณ) 6,000.00
งานระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา

 งป06  โครงการสนับสนุนงานระดมทรัพย์ 0.00 กัลยา
รวมท้ังส้ิน(งานระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา  ฝ่ายบริหารงบประมาณ) 0.00

งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
 งป07 โครงการจัดซ้ือวัสดุท าความสะอาด  น ้ายาเคมี 150,000.00 นวลจันทร์, ปพน

 งป08 โครงการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์สถานศึกษา 100,000.00 นวลจันทร์, ปพน

 งป09 โครงการสนับสนุนวัสดุการสอนและวัสดุประจ าส านักงาน 40,000.00 นวลจันทร์, ปพน

รวมท้ังส้ิน(งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  ฝ่ายบริหารงบประมาณ) 290,000.00
งานยานพาหนะ

 งป10  โครงการสนับสนุนงานยานพาหนะ 0.00 ปพน
รวมท้ังส้ิน(งานยานพาหนะ  ฝ่ายบริหารงบประมาณ) 0.00

งานประกันอุบัติเหตุ
 งป11  โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร 0.00 จารุวรรณ

รวมท้ังส้ิน(งานประกันอุบัติเหตุ  ฝ่ายบริหารงบประมาณ) 0.00
รวมท้ังส้ิน(ฝ่ายบริหารงบประมาณ) 450,000.00

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
งานส่งเสริมมาตรฐานและพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ

บค01  โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีสมรรถนะในการท างาน 70,000.00 พรทิพย์
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพ

บค02  โครงการพัฒนาบุคลากร 250,000.00 พรทิพย์
งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพ

บค03  โครงการสร้างบรรยากาศในการท างาน  และส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 0.00 วรรณวิไล
บค04  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ 8,000.00 วรรณวิไล
บค05  โครงการสนับสนุนวัสดุ  ครุภัณฑ์ส านักงาน 60,000.00 วรรณวิไล
บค06  โครงการมุทิตาจิต 0.00 วรรณวิไล

รวมท้ังส้ินฝ่ายบริหารงานบุคคล 388,000.00



ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)

งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
กลยุทธ์ท่ี 2  ยกระดับศักยภาพผู้เรียน

สส01  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง สุมลฑา
สส02  โครงการประชุมผู้ปกครอง Classroom  Meeting 60,000.00 สุมลฑา

โครงการประจ า
สส03  โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 69,000.00 บรรยาย
สส04  โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 6,000.00 บรรยาย
สส05  โครงการประชาสัมพันธ์และนิเทศงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 5,000.00 บรรยาย
สส06  โครงการขับข่ีปลอดภัย  ใส่ใจกฎจราจร 30,000.00 บรรยาย

รวมท้ังส้ิน(งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล) 170,000.00
งานกิจการนักเรียน

กก01  โครงการวันส าคัญต่างๆ  37,000.00
  1.1 กิจกรรมน้อมร าลึกวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร (2,000.00) นวพรรษ
       มหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  วันท่ี 13 ตุลาคม 2562
  1.2 กิจกรรมวันปิยมหาราช  23 ตุลาคม 2562 (2,000.00) นวพรรษ
  1.3 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  (2,000.00) นวพรรษ
       มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและวันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม 2562
  1.4 กิจกรรมวันข้ึนปีใหม่ (5,000.00) นวพรรษ
  1.5 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (1,000.00) นวพรรษ
  1.6 กิจกรรมวันไหว้ครู (7,000.00) นวพรรษ
  1.7 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ (4,000.00) นวพรรษ
       พระบรมราชินี  3  มิถุนายน  2563
  1.8 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ (7,000.00) นวพรรษ
       พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวิชราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
       28  กรกฎาคม  2563
  1.9 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ (7,000.00) นวพรรษ
       พระพันปีหลวง  12  สิงหาคม  2563

กก02  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  5,000.00
  2.1 กิจกรรมลอยกระทง 11 พฤศจิกายน 2562 (3,000.00) นวพรรษ
  2.2 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 6 กรกฎาคม 2563 (2,000.00) นวพรรษ

 กก03  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 6,000.00 ธงชัย
กก04  โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 4,000.00

  4.1 กิจกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน (1,000.00) สุมลฑา
  4.2 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ(Zero  Waste) (3,000.00) สุมลฑา

 กก05  โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงาน 20,000.00 นวพรรษ
รวมท้ังส้ิน(งานกิจการนักเรียน  ฝ่ายบริหารงานบุคคล) 72,000.00

รวมท้ังส้ิน(ฝ่ายบริหารงานบุคคล) 630,000.00



ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน(ค่าจัดการเรียนการสอน)

งานเลขานุการ
 ลข01  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานส านักงานเลขานุการ 45,000.00 ทินกร

รวมท้ังส้ิน(งานเลขานุการ) 45,000.00
รวมงบด าเนินการท้ังส้ิน 5,809,500.00

งบกลาง
 บห01  ค่าใช้สอย

  1.1 ค่าบ าบัดน ้าเสีย 60,000.00
  1.2 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย 25,000.00
  1.3 ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย 48,000.00
  1.4 ค่าเบ้ียเล้ียง 387,400.00

 บห02  ค่าวัสดุ  ครุภัณฑ์
  2.1 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 690,000.00 ปพน
  2.2 ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง 390,000.00

 บห03  ค่าสาธารณูปโภค
  3.1 ค่าไฟฟ้าโรงเรียน 2,200,000.00
  3.2 ค่าไฟฟ้าศูนย์สาธิตผลผลิตนักเรียน 3,000.00
  3.3 ค่าไฟฟ้าโรงกีฬาอเนกประสงค์ 50,000.00
  3.4 ค่าโทรศัพท์ 22,000.00
  3.5 ค่าน ้าประปาโรงเรียน 850,000.00
  3.6 ค่าน ้าประปาศูนย์สาธิตผลผลิตนักเรียน 5,000.00
  3.7 ค่าน ้าประปาโรงกีฬาอเนกประสงค์ 15,000.00
  3.8 ค่าน ้าประปาซอยค าสอน 64,400.00
  3.8 ค่าไปรษณีย์ 0.00
  3.9 ค่าอินเทอร์เน็ต 150,000.00

รวมท้ังส้ิน(งบกลาง) 4,959,800.00
งบส ารองจ่าย 1,000,000.00

วช15  โครงการเช่าเคร่ืองส าเนาเอกสารฝ่ายบริหารวิชาการ 631,200.00 ประเสริฐ
รวมท้ังส้ิน(งบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ 2563) 12,400,500.00

งบคงเหลือประจ าปีงบประมาณ 2562 378,124.59
รวมงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2563  ท้ังส้ิน 12,778,624.59



ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมวิชาการ

กว01 โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ
   1.1  โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 250,000.00        วัชรินทร์
   1.2  โครงการแข่งขันกีฬาภายนอก 250,000.00        วัชรินทร์
   1.3  โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียน 443,770.00        ฝ่ายบริหารวิชาการ

   1.4  โครงการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ 450,000.00        ฝ่ายบริหารวิชาการ

         เทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2562
รวมท้ังส้ิน 1,393,770.00     

กิจกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม
กจ01 โครงการค่ายพุทธบุตร

   1.1 โครงการอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 58,630.00          บรรยาย
   1.2 โครงการอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 67,210.00          บรรยาย

กจ02 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 59,070.00          บรรยาย
กจ03 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 58,850.00          บรรยาย
กจ04 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 65,560.00          บรรยาย
กจ05 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 63,580.00          บรรยาย
กจ06 โครงการค่ายพักแรม

   1.1 กิจกรรมค่ายพักแรม  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 58,630.00          นภัชญา
   1.2 กิจกรรมค่ายพักแรม  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 59,070.00          นภัชญา
   1.3 กิจกรรมค่ายพักแรม  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 58,850.00          นภัชญา

กจ07 โครงการอบรมตัวแทน To  Be  Number  One 11,000.00          สุมลฑา
กจ08 โครงการอบรมนักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา YC (Youth  Counselor)ปีการศึกษา 2563 22,000.00          ธารทิพย์
กจ09 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีขาว 44,000.00          บรรยาย

รวมท้ังส้ิน 626,450.00       
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี

กท01 โครงการทัศนศึกษา
   1.1  โครงการทัศนศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 58,630.00          นภัชญา
   1.2  โครงการทัศนศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  59,070.00          นภัชญา
   1.3  โครงการทัศนศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  58,850.00          นภัชญา
   1.4  โครงการทัศนศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 67,210.00          นภัชญา
   1.5  โครงการทัศนศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  65,560.00          นภัชญา
   1.6  โครงการทัศนศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  63,580.00          นภัชญา

รวมท้ังส้ิน 372,900.00       

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)



ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์

กค01 โครงการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์เพ่ือการค้นคว้า 573,600.00        
 1.1 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ฝ่ายบริหารวิชาการ 26,400.00          ประเสริฐ

รวมท้ังส้ิน 600,000.00       
งบส ารองกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ประจ าปีงบประมาณ 2563

กพ01   1.1 โครงการร่วมเชียร์บุรีรัมย์มาราธอน  2020 100,000.00        นภัสชญา
กพ02   1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 15,030.00          

รวมท้ังส้ิน 3,108,150.00     
กพ03   1.3 งบคงเหลือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ประจ าปีงบประมาณ 2562 15,772,976.09    
กพ01   1.1 โครงการร่วมเชียร์บุรีรัมย์มาราธอน  2020 50,000.00          นภัสชญา

รวมท้ังส้ิน(งบด าเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 18,931,126.09   

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)



ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
นส01  โครงการจัดซ้ือหนังสือยืมเรียนและเอกสารการสอน 3,584,924.00    ฝ่ายบริหารวิชาการ

รวมท้ังส้ิน 3,584,924.00    

ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
คบ02  โครงการสนับสนุนค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 1,614,750.00    ฝ่ายบริหารงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน 1,614,750.00    

ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
อก03  โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่นักเรียน 1,495,200.00    ฝ่ายบริหารงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน 1,495,200.00    

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน(ค่าอุปกรณ์การเรียน)

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน)

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน(ค่าหนังสือเรียน)



ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
รท01  โครงการจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ(ห้องเรียนปกติ) 4,160,800.00        ยุทธนา
รท02  โครงการจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา 2,712,000.00        ฝ่ายบริหารงบประมาณ

รท03  โครงการสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน
 เกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้
  3.1 โครงการปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอน 200,000.00          ธนกฤชช์
  3.2 โครงการบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 200,000.00          ณัฐกิตต์ิ
  3.3 โครงการคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 1,000,000.00        สุธีรัชต์
  3.4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี 450,000.00          ธีรพงษ์
  3.5 โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ICT เพ่ือการเรียนรู้ - 50,000.00            โสมวรรณ
        ของนักเรียน

รท04  โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน 813,600.00          จารุวรรณ
รท05  โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน 339,000.00          สุมาลี  อุ่นจิตต
รท06  โครงการคู่มือนักเรียน  ม.1,  ม.4  ประจ าปีการศึกษา  2563 114,400.00          ประเสริฐ

รวมท้ังส้ิน 10,039,800.00     

ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
SMP01 โครงการค่ายวิชาการส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษา 350,000.00          ธาราทิพย์

ตอนต้น  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์  -
คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดล้อม

SMP02 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และส่ิงแวดล้อม  398,020.00          พัชรินทร์
ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

SMP03 โครงการจ้างครูชาวต่างชาติ 1,099,980.00        
รวมท้ังส้ิน 1,848,000.00       

งบคงเหลือประจ าปีงบประมาณ 2562
SMP01 โครงการค่ายวิชาการส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษา 50,000.00            ธาราทิพย์

ตอนต้น  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์  -
คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดล้อม

SMP04 โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ(ศูนย์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา) 170,000.00          นุชรี
ส าหรับห้องเรียนพิเศษระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

SMP05 โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ 98,010.00            ศราวุธ
วิทยาศาสตร์  และคอมพิวเตอร์  ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ -
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมงบคงเหลือประจ าปีงบประมาณ 2562 318,010.00         

งบเงินบ ารุงการศึกษา(เงินระดมทรัพย์)

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563
งบเงินบ ารุงการศึกษา(ห้องเรียนพิเศษ SMT)

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563



ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ท่ี 2 ยกระดับศักยภาพผู้เรียน

SMTE01 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 150,000.00          วารินทร์
SMTE02 โครงการพัฒนาศักยภาพทางดาราศาสตร์ 30,000.00            ไพฑูลย์
SMTE03 โครงการพบนักวิทยาศาสตร์ 30,000.00            สุปราณี
SMTE04 โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ 10,000.00            สุปราณี
SMTE05 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 50,000.00            วรรณิศา
SMTE06 โครงการพัฒนาทักษะการใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ 160,000.00          ปุณฑริกา
SMTE07 โครงการร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ 100,000.00          วารินทร์
SMTE08 โครงการทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 100,000.00          สุปราณี
SMTE09 โครการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 100,000.00          วารินทร์
SMTE15 โครงการปรับความรู้พ้ืนฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 30,000.00            สุปราณี

คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  และส่ิงแวดล้อม  ระดับช้ันมัธยมศึกษา  ปีท่ี 4
ปีการศึกษา 2563
กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพ  

SMTE10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3D modelling  design  and  3D  Printer 20,000.00            สุปราณี
SMTE11 โครงการพัฒนาศักยภาพการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 20,000.00            วารินทร์
SMTE12 โครงการร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ 70,000.00            วรรณิศา
SMTE13 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกล่องสมองกลส าหรับนักเรียน- 50,000.00            ธนกฤชช์

ห้องเรียนพิเศษ
SMTE14 โครงการค่ายพัฒนากระบวนการคิด 40,000.00            สุปราณี
SMTE16 โครงการจ้างครูชาวต่างชาติ 1,099,980.00        

รวมท้ังส้ิน 2,059,980.00    

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563
งบเงินบ ารุงการศึกษา(ห้องเรียนพิเศษ SMTE)



ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
EP01  โครงการเรียนรู้และเปรียบเทียบวัฒนธรรม "Multi - cultures" 25,000.00            รัชนี
EP02 โครงการค่ายภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ 291,500.00          รัชนี
EP03 โครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักเรียน EP สอบCEFR 13,095.00            รัชนี
EP04 โครงการทัศนศึกษาเพ่ือเปิดโลกทัศน์ในต่างแดน(Study  Trip) 145,000.00          รัชนี
EP05 โครงการBP:EP  Open House #5 30,000.00            รัชนี
EP06 โครงการค่ายเตรียมความพร้อมปรับพ้ืนฐาน EP 70,500.00            รัชนี
EP07 โครงการจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติห้องเรียน EP 4,515,000.00        รัชนี
EP08 มหกรรมวิชาการ EP/MEP OPEN HOUSE 2020 85,000.00            รัชนี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563
EP09 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน 196,900.00          รัชนี
EP10 โครงการพัฒนาห้องเรียน EP 192,000.00          รัชนี
EP11 งบส ารองโครงการเพ่ิมเติมอ่ืน (ๆห้องเรียนพิเศษEP) 1,296,005.00        รัชนี

รวมท้ังส้ิน 6,860,000.00       

ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
IEP09 โครงการจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติห้องเรียน IEP 1,720,000.00        วิมลศรี
IEP10 งบส ารองโครงการเพ่ิมเติมอ่ืน (ๆห้องเรียนพิเศษIEP) -                     วิมลศรี

รวมท้ังส้ิน 1,720,000.00    

ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
IEP01 โครงการเรียนรู้และเปรียบเทียบวัฒนธรรม"Multi - cultures" 10,000.00            วิมลศรี
IEP02 โครงการค่ายภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ 150,000.00          วิมลศรี
IEP03 โครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักเรียน IEP (สอบCEFR) 12,000.00            วิมลศรี
IEP04 โครงการทัศนศึกษาเพ่ือเปิดโลกทัศน์ในต่างแดน(Study  Trip) 45,000.00            วิมลศรี
IEP05 โครงการBP : IEP Open House #5 15,000.00            วิมลศรี
IEP06 โครงการค่ายเตรียมความพร้อมปรับพ้ืนฐาน IEP 38,000.00            วิมลศรี
IEP07 โครงการจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติห้องเรียน IEP 1,580,000.00        วิมลศรี
IEP08 งบส ารองโครงการเพ่ิมเติมอ่ืน (ๆห้องเรียนพิเศษIEP) 214,000.00          วิมลศรี

รวมท้ังส้ิน 2,064,000.00    

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563
งบเงินบ ารุงการศึกษา(ห้องเรียนพิเศษ EP)

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563
งบเงินสนับสนุนห้องเรียนพิเศษ(ห้องเรียนพิเศษ IEP)

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563
งบเงินบ ารุงการศึกษา(ห้องเรียนพิเศษ IEP)



ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ท่ี 2  ยกระดับศักยภาพผู้เรียน

IP01 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการ                    0.00 วรวีร์
IP02 โครงการวันคริสต์มาส 15,675.00            กรุณา

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพ
IP03 โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้(Learning  Resource  Centre)  เพ่ือพัฒนาและ                    0.00 วรวีร์

ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษนานาชาติ(IP)
IP04 โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 171,000.00          วรวีร์

โครงการประจ า
IP05 โครงการสอบวัดระดับความรู้ตามมาตรฐานสากล CEFR                    0.00 กรุณา
IP06 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน(IP English  Camp)                    0.00 วรวีร์
IP07 โครงการค่ายเตรียมความพร้อมและปรับพ้ืนฐานนักเรียนหลักสูตรนานาชาติ 19,874.00            กรุณา

ปีการศึกษา 2563
IP08 โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน                    0.00 วรวีร์
IP09  โครงการจ้างเหมาครูชาวต่างชาติเพ่ือการเรียนการสอน 4,250,000.00        วรวีร์

รวมท้ังส้ิน 4,456,549.00    

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563
งบเงินบ ารุงการศึกษา(ห้องเรียนพิเศษ IP)



ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
สอวน01  โครงการสนับสนุนกิจกรรมสอวน. 710,166.57          สุปราณี

รวมท้ังส้ิน 710,166.57         

ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
สสวท01  โครงการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,000.00              สุปราณี

รวมท้ังส้ิน 5,000.00            

ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ผป01  โครงการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 3,628,516.67        

รวมท้ังส้ิน 3,628,516.67       

ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
สป01  โครงการพ่ีแนะแนวน้องสู่อุดมศึกษา  20,000.00            ธารทิพย์
สป02  โครงการอ าลาสถาบัน  39,250.00            ธารทิพย์
สป03  โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 60,000.00            วัชรินทร์
สป04  โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 61,500.00            

  กิจกรรมท่ี 1  การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีสมาคมผู้ปกครองนักเรียน จริยา
  และครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
  กิจกรรมท่ี 2  การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน- สุมาลี อุ่นจิตต
  บุรีรัมย์พิทยาคม
  กิจกรรมท่ี 3  ประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครอง บรรยาย

รวมท้ังส้ิน 160,750.00         

ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
รส01  โครงการสนับสนุนการบริหารการศึกษา 500,000.00          ฝ่ายบริหารงบประมาณ

รส02  โครงการจ้างครูชาวต่างชาติห้องเรียนพิเศษ IP 1,500,000.00        วรวีร์
รส04  งบส ารองโครงการอ่ืนๆ 191,057.92          

รวมท้ังส้ิน 2,191,057.92       

งบรายได้สถานศึกษา
งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563

งบสมาคมผู้ปกครองนักเรียน

งบเงินบริจาคเพ่ือพัฒนาโรงเรียน

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563

งบเงินสสวท.

งบเงินสอวน.

งบประมาณค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563
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ภาคผนวก  ก 

ค าสั่ง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

โรงเรียนบุรรีัมย์พิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ  2563 

  



 

 

ค าสั่งโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 
ที่ 224 / 2562 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

------------------------------------------------------------------------ 

 ด้วยโรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม  ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  ประจ าปีงบประมาณ  
2563  เป็นกรอบทิศทางการบริหารการศึกษาและโรงเรียน  ดังนัน้  เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ  ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

          1.  นายปัณณทัต  วิวัตรชัย          ผู้อ านวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม          ประธานกรรมการ                                                                                                            
          2.  นางสุธีรา  วรรธนปิยกุล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ    รองประธานกรรมการ                   
           3.  นายสุคนธ์  แสนมณี  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป     รองประธานกรรมการ 
 4.  นายฉัตรชัย  วิชัยผิน  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล    รองประธานกรรมการ 
 5.  คณะกรรมการท่ีปรึกษาฝ่ายบริหาร        กรรมการ 
 6.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ       กรรมการ 
 7.  นายชมชน  วุฑฒยากร รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ    กรรมการและเลขานุการ 
 8.  นางณภัคปวีร์  พัฒนะชัยรุจน์ ครู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 9.  นางมัลลิกา  ทองดีศรีเจริญ ครู             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก  แนะน าและให้ค าปรึกษา  เพื่อให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ               
โรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม  ประจ าปีงบประมาณ  2563   เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2563 

1.  นายชมชน  วุฑฒยากร    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ   ประธาน 
2.  นางณภัคปวีร์  พัฒนะชัยรุจน์    ครู         รองประธาน 
3.  นางสาวพรนภา  แซ่ตัง    หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย    กรรมการ 
4.  นางจุติกา  อุบาลี     หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์    กรรมการ 
5.  นายชาญวิทย์  เพียรแก้ว    หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์    กรรมการ 
6.  นายฉัตรตระกูล  บุญภูมิ    หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม กรรมการ 
7.  นายวัชรินทร์  คงนุรัตน์    หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
8.  นางฐิตารีย์  ผลเจริญ     หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ      กรรมการ 
9.  นายพีระพันธ์  เพชรสุวรรณ    หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี  กรรมการ 
10.  นายยุทธนา  อุไรมาลย์    หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 
11.  นางกัลยา  มณีวรรณ    ครู          กรรมการ 



12.  นางลลิตา  อินไชย      ครู     กรรมการ 
13.  นางนวลจันทร์  นวลศิลป์    เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  กรรมการ 
14.  นายปพน  เอิบอิ่ม      ครู     กรรมการ 
15.  ว่าท่ี ร.ต.ถวิล  มูลมณี    ครู     กรรมการ 
16.  นางกนกภรณ์  เสริมสุข     ครู     กรรมการ 
17.  นางนันทวรรณ  แมนประโคน ครู     กรรมการ 
18.  นางสาวนริศร์ธรา  คุ้มไพทูรย์ ครู      กรรมการ 
19.  นางโสมวรรณ  แฝงเวียง     ครู      กรรมการ 
20.  นางสาวพัชรี  มาลัยโคตร    ครู       กรรมการ 
21.  นางสาวอุไรวรรณ  ค าเมือง     ครู       กรรมการ 
22.  นางสาวกนกพิชญ์  พลเดช     ครูอัตราจ้าง      กรรมการ 
23.  นางสาวมนัสขวัญ  เครือหลายนวล    ครูอัตราจ้าง        กรรมการ 
24.  นางสาวณัฐริกา  สีขาว       ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
25.  นางมัลลิกา  ทองดีศรีเจริญ     ครู                    กรรมการและเลขานุการ 
26.  นางสาวชญานิศ  ไกรสีห์     ครู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
27.  นายปรัชนันท์  ทานผดุง     ครู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
28.  นายณัฐกิตต์ิ  พันโนราช     ครู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ประสานงานการจัดท าแผนปฏิบัติการ โรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม  ประจ าปีงบประมาณ  2563             
จัดเตรียมการประชุม  จัดเตรียมเอกสาร  แบบฟอร์มต่างๆ  และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารูปเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการ                  
โรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม  ประจ าปีงบประมาณ  2563   

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี  เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการและบรรลุวัตถุประสงค์ 

ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  1  กันยายน  พ.ศ.  2562  เป็นต้นไป    

ส่ัง ณ วันท่ี   1  กันยายน  พ.ศ.  2562   
         

                                                            

     (นายปัณณทัต  วิวัตรชัย) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนบุรีรัมยพ์ิทยาคม 

  



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
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