
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ 

 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ส่วนที่ ๑ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา  
๑. ภารกิจของสถานศึกษา (ตามที่กฎหมายกำหนด) 

ภารกิจของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  
มาตราที่ 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนต้องสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม  
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  

มาตราที่ 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม 
อัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของ 
แต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้  

(1) ความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และ  
สังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองใน 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
เรื่อง การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน  

(3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา  
(4) ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง  
(5) ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  
มาตราที ่24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังต่อไปนี้           
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึง  

ความแตกต่างระหว่างบุคคล  
(2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด กระบวนการ เผชิญสถานการณ์  และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา    
(3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น  
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ ง

ปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา   
(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวย ความ

สะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการ
เรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยากรประเภทต่างๆ      

(6) จัดการเรียนรู้ให้ เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่  มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  

มาตราที่ 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความ  
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่กันไปในกระบวนการเรียน  
การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษาให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการ 
จัดสรรโอกาสการเข้าศกึษาต่อ และให้นำผลการประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย  

มาตราที่ 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือ 
การศึกษาต่อให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง 
ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหา ในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็น  
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  



มาตราที่ 28 หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสำหรับบุคคล ตามมาตร 10 
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ  
โดย มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัย และศักยภาพสาระของหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ  
และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม ความ 
รับผิดชอบต่อสังคมสำหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรค  
สองแล้ว ยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาองค์  
ความรู้และพัฒนาสังคม  

มาตราที่ 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน  
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้  
ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรร 
ภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ รวมทั้งหา  
วิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน  

มาตราที่ 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ 
ผู้สอนสามารถวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

ประวัติโรงเรียนดงตาลวทิยา 

 โรงเรียนดงตาลวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบล งิ้วราย อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี ก่อตั้งขึ้นตาม
นโยบายการขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาไปสู่ชนบทของกรมสามัญศึกษา โดยจังหวัดลพบุรีได้พิจารณาให้
ใช้ที่ ดินของกรมศาสนา มี พ้ืนที่  19 ไร่ 2 งาน  เป็นสถานที่ตั้ งโรงเรียนและได้รับความร่วมมือจาก               
นายพราว อ่วมเพ็ง อดีตกำนันตำบลงิ้วราย ร่วมกับ นายดำรง สุทธิโยธิน ศึกษาธิการอำเภอบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี นายสมมิตร  สกุลศักดิ์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลตะลุงรวมทั้งคหบดีและชุมชนในท้องถิ่นได้ให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง โรงเรียนมีห้อง จำนวน 5 ห้องเรียนและ
ปรับปรุงบริเวณให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 โรงเรียนดงตาลวิทยา โรงเรียนดงตาลวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เปิดทำการสอนเมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 มัธยมศึกษาชั้น ม. 1 มีนักเรียนจำนวน 85 คน และชั้น ม.ศ. 1 จำนวน 
52 คน รวมจำนวนนักเรียนในปีแรกท้ังหมด 137 คน แบ่งเป็น 4 ห้องเรียน ชั้น ม.ศ. 1 จำนวน 2 ห้องเรียน
ชั้น ม.1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีครูอาจารย์ทั้งหมด 8 คนมีนักการภารโรงจำนวน 1 คน 

 ในปัจจุบันโรงเรียนดงตาลวิทยาได้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551  ซึ่งการสร้างหลักสูตรเป็นไปตาม มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของ สำนักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยึดถือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน เพ่ือให้มีความรู้คู่คุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จัก พูด คิด ทำ ในสิ่งที่ดีสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผลเมืองที่ดีตามระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ปัจจุบันโรงเรียนดงตาลวิทยา มีบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565  ดังนี้   

• ผู้อำนวยการ 1 ท่าน  
- ชาย 1 คน  

• รองผู้อำนวยการ  1 ท่าน 
- หญิง  1 คน  

• มีครูอาจารย์ 27 คน  
- ชาย 7  คน หญิง 18 คน  

• ลูกจ้างประจำ 2  คน   
-  ชาย  2 คน  

• ลูกจ้างชั่วคราว 1  คน 
- หญิง  1 คน  

• ครูอัตราจ้าง  1  คน  
- หญิง 1 คน  

 



• พนักงานธุรการ 1 คน  
- หญิง 1 คน  

• พ่ีเลี้ยงนักเรียน 1 คน 
- หญิง  1  คน   

• ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน …-… คนหญิง  

• นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 489  คน  
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน  276  คน  

  นักเรียนชาย 153 คน     นักเรียนหญิง 123  คน 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 213  คน  

  นักเรียนชาย 98  คน นักเรียนหญิง 115  คน   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลนักเรียน 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สัญลักษณ์โรงเรียน 

 ตราประจำโรงเรียน 

 

 สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน    เป็นเครื่องหมายมงกุฎ มีรัศมีเจิดจ้าบนยอดมงกุฎ ใต้มงกุฎเป็น
เครื่องหมายอุณาโลม มีรูปหลวงพ่อรอดประดิษฐานในวงกลมระหว่างต้นตาลคู่ ชื่อโรงเรียนประดับอยู่บนผืนธง
ใต้รัศมีวงกลม 

 คำขวัญของโรงเรียน 

      ขยัน  ประหยัด  ซ่ือสัตย์  สามัคคี 

 พุทธภาษิตประจำโรงเรียน 

     สติ   สพฺพตฺถ   ปตฺถิยา 

     สติ  จำปรารถนาในที่ท้ังปวง 

 สีประจำโรงเรียน 

      กรมท่า – เหลือง 

 อักษรย่อของโรงเรียน 

   ด.ว. 

 

 

 

 

 



ที่ตั้งและแผนผังการเดินทาง 

1. บริเวณที่ตั้งโรงเรียน 

 

ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ                จรดกับ สถานีอนามัยตำบลงิ้วราย 
ทิศใต ้                  จรดกับ สวนเกษตร 
ทิศตะวันออก         จรดกับ ถนนสายลพบุรี - บ้านแพรก 
ทิศตะวันตก           จรดกับ ชุมชนบ้านดงตาล/แม่น้ำลพบุรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลอาคารสถานที่ 

 ปัจจุบันโรงเรียน ตั้งอยู่หมู่ 12 ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่ดินกรมศาสนา  
จำนวน 19 ไร่ 2 งาน 

ตารางแสดงรายช่ือแบบอาคาร ภายในบริเวณ 

อาคารเรียน  
        อาคารเรียน ทั้งหมด 3 หลัง คือ 
 1. อาคารแบบ 216 ค  จำนวน 16 ห้องเรียน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 ด้วยงบประมาณ 
3,300,000 (สามล้านสามแสนบาท)  
 2. อาคารแบบ 216 ค ( ปรับปรุง ) จำนวน 16 ห้องเรียน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535 ด้วยงบประมาณ 
7,425,000 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาท)  
 3. อาคารชั่วคราวจำนวน 6 ห้องเรียนสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2542 ด้วยงบประมาณ  
1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) 
อาคารประกอบ  
 1. ห้องฝึกงานแบบ 102/27 จำนวน 1 หลัง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526 ด้วยงบประมาณ 780,000 
บาท (เจ็ดเเสนแปดหมื่นบาท)  
 2. หอประชุมโรงอาหารแบบ 100/27 จำนวน 1 หลังสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536 ด้วยงบประมาณ 
3,976,000 บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท)  
 3. อาคารชั่วคราวจำนวน1หลังสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521 ปรับปรุงเมื่อปี 2555 
 
 

 

หลังท่ี 
 

ชื่อแบบอาคาร 
 

ลักษณะอาคาร 
 

สภาพ 
 

ประเภทเงิน 
การจัดสรรห้อง  

รวม 
เรียน พิเศษ บริการ 

1 อาคาร 1 ตึก ดี งปม. 11 10 2 23 
2 อาคาร 2 ตึก ดี งปม. 11 6 6 23 
3 อาคาร 3 ชั่วคราวกึ่ง

ถาวร 
ดี งปม. 3 2 - 5 

4 อาคารดนตรี ชั่วคราวกึ่ง
ถาวร 

ดี งปม. 2 1 - 3 

5 อาคาร
อุตสาหกรรม 

อาคาร
ฝึกงาน 

ดี งปม. 2 2 - 4 

6 หอประชุม เปิด 3 ด้าน ดี งปม. - 2 1 3 
7 โรงอาหาร เปิด 4 ด้าน ดี เงินบริจาค - - 1 1 
8 บ้านพักครู คึก ดี งปม. - - 3 3 
9 ห้องน้ำ ตึก ดี งปม. - - 2 2 



แผนผังบริเวณโรงเรียนดงตาลวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกียรติประวัติโรงเรียนดงตาลวิทยา 

ปี เกียรติประวัติรายการที่ได้รับ 
พ.ศ. 2535 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้นกรมสามัญศึกษา (ค.อมต.สศ) รุ่นที่ 4 
พ.ศ. 2536 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.) รุ่นที่ 5 
พ.ศ. 2537 ได้รับรางวัล ปฏิบัติตามนโยบายกรมสามัญศึกษาดีเด่น ได้รับรางวัลจัดบรรยากาศการ

เรียนรู้ดีเด่นกรมสามัญศึกษา 
พ.ศ. 2538 ได้รับรางวัล โรงเรียนโดดเด่นดำเนินโครงการ รพชส. ดีเด่นจังหวัดลพบุรี 
พ.ศ. 2539 โรงเรียน ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษากรม

สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรุ่นที่ 1 
พ.ศ. 2540 ได้รับรางวัล ชนะเลิศโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับเขตการศึกษา 6 นักเรียน

ได้รับรางวัลพระราชทาน จะดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดกลาง 

พ.ศ. 2541 ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนที่มีผลงานด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่นเขตการศึกษา 6 ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นต้นแบบของเขตการศึกษา 6 เข้าร่วมแข่งขันโครงการการประกวด
สถานศกึษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดีเด่นครั้งที่ 2 ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญ
ศึกษา ให้เป็นโรงเรียนนำร่อง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบ iso 9002 
ได้รับรางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดีเด่น โรงเรียนมัธยมศึกษาเขต
การศึกษา 6 มูลนิธิ ดร.ก่อ สวัสดิพานิช 
ผู้อำนวยการ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดลพบุรีเข้าคัดผู้บริหารการศึกษาเพ่ือ รับ
รางวัลเสนาทองคำ กระทรวงศึกษาธิการด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
ได้รับรางวัลโรงเรียนมีผลงานด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่นเขตการศึกษา 6 

พ.ศ. 2542 ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาพลานามัยดีเด่นจังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัล
ห้องสมุดดีเด่นเขตการศึกษา 6 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนจังหวัดลพบุรีเข้าคัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาคุณภาพดีเด่นกรมสามัญศึกษา 

พ.ศ. 2543 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
กลางใน ระดับจังหวัด 

พ.ศ. 2545 ได้รับรางวัล โรงอาหารมาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดกลางจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ม.) นักเรียน
รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 

พ.ศ. 2548 เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันกรีฑาอาแซม (เอเชีย-ยุโรป) ได้รางวัล 1 เหรียญ
ทองแดงจากการกระโดดไกล เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน
อาเซียนณประเทศสิงคโปร์ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองจากเขย่งก้าวกระโดด 1 เหรียญ
เงินจากกระโดดไกล เป็นตัวแทนโรงเรียนดงตาลวิทยาเข้าแข่งขันกีฬาสำนักงานพัฒนา
กีฬาและนันทนาการได้รับรางวัล 1 เหรียญทองจากเขย่งก้าวกระโดด 2 เหรียญเงินจาก
เขย่งก้าวกระโดดและวิ่ง 100 เมตร 



ปี เกียรติประวัติรายการที่ได้รับ 
พ.ศ. 2549 เป็นตัวแทนโรงเรียนดงตาลวิทยา เข้าแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก ระดับประเทศ

ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง (สถิติดีกว่าเดิม) และได้รับคัดเลือกเป็นนักกรีฑายอดเยี่ยม 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีประจำปี 2548 เป็นตัวแทนเขต 1 เข้าแข่งขันกีฬานักเรียนแห่ง
ประเทศไทยครั้งที่ 27 ณจังหวัดลำปาง ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองจากกระโดดไกล 1 
เหรียญเงินจากเขย่งก้าวกระโดด 1 เหรียญทองแดงจากวิ่งผลัด 4 × 100 เมตร 
ได้รับรางวัลดีเยี่ยมจากการประกวดนวัตกรรมการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรีเขต 1 ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวด
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและการจัดโต๊ะหมู่บูชาของยุวพุทธิก
สมาคมลพบุรี 

พ.ศ. 2550 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานคุณธรรม"เยาวชนทำดีถวายในหลวง" 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรีเขต 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การ
ประกวดโครงงานคุณธรรม เยาวชนทำดีถวายในหลวง ได้รับรางวัล การประกวดสวด
มนต์สรภัญญะระดับเหรียญทองของยุวพุทธิกสมาคมลพบุรี 

พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัล การประกวดสวดมนต์สรภัญญะระดับเหรียญทอง ของยุวพุทธิกสมาคม
ลพบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานคุณธรรม "เยาวชนทำดี
ถวายในหลวง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรีเขต 1 

พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทยทำดี
ถวายในหลวง" สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรีเขต 1 

พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวปาณัด
ดา ศรีทุม 

พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีศรีตำบล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น" ด้านความขยันและมีวินัย" ประจำปี 
2556 ของสำนักงานการศึกษาภาค 3 ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมเขต 5 

พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลห้องสมุดดีประจำปี 2557 
พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัล หน่วยงานต้นแบบที่มีมาตรการองค์กรดีเด่นด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 

เปอร์เซ็นต์ 
พ.ศ.2562 ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้

รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
พ.ศ.2563 ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ได้รางวัลระดับเหรียญทอง (ปี กศ.2563) 
พ.ศ.2563 รางวัลประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้หัวข้อ “ทำดีไม่ต้อง

เดี๋ยว”ผลงาน คลิ๊ปวีดีโอ “คนดีที่สังคมต้องการ” 
พ.ศ.2564 ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความเคลื่อนไหว



ปี เกียรติประวัติรายการที่ได้รับ 
กิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 
1 โรงเรียนคุณภาพ) สพม.5  (ปี กศ.2563) 

เป็นสถานศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริตและการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

พ.ศ.2564 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว (ปี กศ.2563) 
พ.ศ.2564 โครงการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “ เพลงครูไทยยิ้มได้  เมื่อภัยมา” 

ได้รับผลการประเมินผลงานไนระดับ ยอดเยี่ยม 

พ.ศ. 25464 ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.รอบสี่ ผลการประเมิน ระดับ
ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวการจัดการศึกษาของโรงเรียนดงตาลวิทยา 

วิสัยทัศน์  
“โรงเรียนดงตาลวิทยามุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี เด่นดีด้วย

วิชาการสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 

อัตลักษณ์ “ มีน้ำใจ  ยิ้มไหว้  ทักทายกัน”    
เอกลักษณ ์ “ รักสะอาด  มารยาทงาม ” 
คำขวัญ  “ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี” 
 

พันธกิจ 
“พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และ มีคุณธรรมจริยธรรม สู่มาตรฐานสากล 
บนพืน้ฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
เป้าหมาย 
           ๑.จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความรู้ มีทักษะและ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
            ๒. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
            ๓.บุคลากรและผู้เรียนยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต 
            ๔. สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรม มีความเป็นไทย มีจิตสาธารณะมีความเป็น
พลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขและมีทักษะการดำรงชีวิตสู่
มาตราฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
วัตถุประสงค ์

๑.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ทุกกลุ่มสาระ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ 
๒. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 
๓.เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ  และความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
๔. สนับสนุน งบประมาณ วัสดุ สื่อ นวัตกรรม ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
๕.เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๖.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการกำกับติดตาม นิเทศ และประเมินผล วิจัยพัฒนาและรายงานผล

อย่างชัดเจน 
 
 



เป้าหมายภาพรวมตามภารกิจหลัก 
  ๑.  เพ่ิมอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ  ทั้งเด็กทั่วไป  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสในเขตบริการ /นอกเขต
บริการและลดอัตรา การออกกลางคันของนักเรียน 
  ๒.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    ๓.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
  ๔.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
  ๕.  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
  ๖.  พัฒนาสถานศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
 
กลยุทธ์การพัฒนาระดับโรงเรียน 

๑.สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม ๑๒ ประการ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

 ๒.ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
๓.พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
๔. พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
๕.  สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ   

สู่มาตรฐานสากล 
๖.ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา 
๗.ส่งเสริมการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของ
บุคลากรและนักเรียน 

 
ผลผลิตหลักและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 ผลผลิตที่  1  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ด้านปริมาณ    - นักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    

ด้านคุณภาพ    - นักเรียน ร้อยละ  100  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
ด้านเวลา         - นักเรียนร้อยละ 98  เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภายใน 3 ปี 
ด้านต้นทุน      - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 3,500  บาท / คน/ปี 
ผลผลิตที่  2  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ด้านปริมาณ     - นักเรียนที่เข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่  4   
 ด้านคุณภาพ     - นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 ด้านเวลา - นักเรียนร้อยละ 100  เรียนจบชั้นมัธยมปีที่ 6 ภายใน 3  ปี 
           ด้านต้นทุน - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาจำนวน  3,800  บาท  / คน/ปี 
 



  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนดงตาลวิทยา 

 

ข้อมูลสารสนเทศที่บง่ช้ีถึงสภาพปัญหา  

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนดงตาลวิทยา โดยสรุปว่ามีปัจจัยที่  
เป็นอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่เอ้ือต่อการขยายภารกิจในการให้บริการการศึกษาแก่ประชากร 
วัยเรียนและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค คือการได้รับจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรมาใช้ใน 
การจัดการศึกษาน้อย และผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ การ 
บริหารจัดการของโรงเรียนได้มาตรฐานการให้บริการการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงทุกลุ่มเป้าหมาย 
และความสามารถบริหารจัดการด้านการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาของ  
โรงเรียน แม้จะขาดแคลนครูและบุคลากรบางกลุ่มสาระวิชา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน 
ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน แต่โรงเรียนก็สามารถบริหารจัดการในการคัดสรรบุคลากรมาทำการสอนแทนได้ 

 

 

 

 

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลา 
1 นายเจริญ วรรลยางกูร ครูใหญ่ พ.ศ.2521-2522 

2 นายสุวิทย์ เพชรรุ่ง ครูใหญ่ พ.ศ.2522-2523 

3 นายมานิตย์ เกตุสขุ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2523-2537 

4 นายปรีชา ปิยะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2537-2539 

5 นายเกษม สดงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2539-2542 

6 นายวีระพล เวชยางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2542-2544 

7 นายโกศล วาระนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2544-2552 

8 นายโกวิทย์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2552-2554 

9 นายสมบัติ พากเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2554-2559 

10 นายสิปปนนท์       คงอ่ิม               ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2559-2562 

11 จ่าสิบเอกจตุรงค์    กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน    พ.ศ.2562-ปัจจุบัน 



ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 

 การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 
การประมาณการรายรับแหล่งที่มาเงินงบประมาณ 

1.เงินอุดหนุน ได้รับการจัดสรรตามรายหัวนักเรียน  
  ภาค 2/2564  เป็นเงิน    798,500   บาท 
  ภาค 1/2565  เป็นเงิน   798,500   บาท 

ยอดยกมาปีงบประมาณ  2564   +576,294 บาท 
  รวม    2,173,294 บาท 

2. เงินปัจจัยพื้นฐาน     ยังไม่ได้รับจัดสรร 
3.เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น    220,000 บาท    

           เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ปลาย    180,500 บาท    
  รวม      400,500 บาท  

ยอดยกมาปีงบประมาณ  2564   +355,048 บาท 
รวม      755,548 บาท 

4. ค่าเครื่องแบบ  ชั้น ม.1-ม.3    121,950 บาท  
    ชั้น ม.4-ม.6     101,650 บาท 

5. ค่าอุปกรณ์  ชั้น ม.1-ม.3       56,910 บาท 
  ชั้น ม.4-ม.6        49,220 บาท 

 6.ค่าหนังสือเรียน 
ชั้น ม.1       70,296 บาท 
ชั้น ม.2       60,786  บาท 
ชั้น ม.3       79,680 บาท 
ชั้น ม.4       74,736 บาท 
ชั้น ม.5        91,494 บาท 
ชั้น  ม.6       71,004 บาท 

รวม      447,996 บาท 
7.  เงินรายได้สถานศึกษา 

(1) ภาคเรียนที่ 2/64     242,000 บาท 
(2) ภาคเรียนที่ 1/64    308,000 บาท 

รวม       550,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 



การประมาณการรายจ่าย 
  1.รายการจ่ายเงินอุดหนุน             1,597,00    บาท  (เฉพาะปีงบ 2565)  

งบรายจ่ายประจำ    621,600 บาท  
จัดสรรดังนี้ 

1. ค่าไฟฟ้า (35,000 x 12)  420,000 บาท 
   2.  ซ่อมยานพาหนะ น้ำมัน แก็ส  48,000 บาท 
   3.  ค่าโทรศัพท์ (300 x 12)  3,600  บาท 

4. ค่าอินเตอร์เน็ต (2,500 x 12)  30,000 บาท 
5. ค่ากระดาษ A4   50,000 บาท 

 6. ค่าหมึก/ไข     50,000 บาท 
 7. ค่าซ่อมบำรุงวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน 20,000 บาท 
*อยู่ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการในโรงเรียน  

ดังนั้น เงินอุดหนุน 975,400   บาท (คิดเป็น 100%)     จัดสรรดังนี้ 
-  งบกลาง (งบสำรองจ่าย)       97,540 บาท 
-  งบกลุ่มบริหารวิชาการ      487,700 บาท 
-  งบกลุ่มบริหารงานทั่วไป      146,310 บาท    
-  งบบริหารกิจการนักเรียน      97,540 บาท    
-  งบบริหารงานบุคคล        97,540   บาท    
-  งบบริหารงบประมาณ         48,770 บาท   

* งบเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ 2564     576,294 บาท  
 2.จ่ายเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น , ม.ปลาย   594,780 บาท 
  -โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฯ 40,140 บาท 
  - โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    223,400 บาท 

- โครงการวิทยาศาสตร์ฯ     10,000 บาท 
- โครงการภาษาต่างประเทศ    4,520  บาท 
- กีฬาสี       50,000 บาท 
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาคอมพิวเตอร์ 80,892 บาท 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  9,880  บาท 
-โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 10,000

 บาท 
รวมทั้งสิ้น      594,780  บาท 

คงเหลือ      160,768 บาท 
    
         3. จ่ายค่าเครื่องแบบ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น        121,950 บาท 
               จ่ายค่าเครื่องแบบ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   101,650 บาท 
               5. จ่ายค่าอุปกรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น              56,910 บาท 
                  จ่ายค่าอุปกรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย              49,220 บาท



การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนรายหัว และ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
แผนการใช้จ่ายงบพัฒนาตามกลยุทธ์  (เงินอุดหนุน)   
ฝ่ายงาน ช่ือโครงการ รวม 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
45,840 

1.โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ 45,840 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 97,540 

1.โครงการ พัฒนาบุคลากรครเูพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ    97,540 
2.โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย 97,000(เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

กลุ่มบรหิารงาน 
กิจการนักเรยีน 

97,540 

1.โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   41,280450  (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 
2. โครงการส่งเสรมิคุณธรรม  จรยิธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงคข์องผู้เรียน   ๔๕,๖๙๐ 
3.โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์ 5,625 
4. โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตยในโรงเรียน 4,945 
5.โครงการพัฒนาทักษะการให้การปรึกษาสำหรับคร ู 2,000 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 
149,240  

  
  
 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 74,749 
2. โครงการพัฒนาปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ ์ 15000 (รายจ่ายประจำ) 
3.โครงการส่งเสรมิสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 6,000 
4.โครงการธนาคารโรงเรียนดงตาลวิทยา 2,500 
5.โครงการยานพาหนะ 70,000 (รายจ่ายประจำ) 
6.โครงการพัฒนางานสวสัดิการ - 
7.โครงการพัฒนางานประชาสัมพนัธ์โรงเรียนและชุมชนสมัพันธ์                                                                        45,100 
8.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการและสารบรรณ 20,891 
9.โครงการพัฒนาสำนักงานธรุการและห้องอำนวยการ ๓๐,๗๐๐ (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 
10.โครงการจัดซื้อเครื่องบดละเอยีดกิ่งไม้และจัดทำเตาเผาขยะของโรงเรียน 70,000 (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 
11.โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในโรงเรียน 4๐,0๐๐ (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

 
 
 



แผนการใช้จ่ายงบพัฒนาตามกลยุทธ์  (เงินอุดหนุน)  ต่อ  
ฝ่ายงาน ชื่อโครงการ รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
487,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 55,370 
8,770 (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 22,520 

3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลการศึกษาให้มีคุณภาพ 35,520 

4.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

38,000 

5.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

15,520 

6.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

10,000 

7.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 16,990 

8.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        16,500 

9.โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพดีและมีสุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัยด้านกีฬา  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

20,800 

10.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 59,345 

11.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
 
 

30,000 



 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

ชื่อโครงการ รวม 
12.โครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยรักสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง   0 

13.โครงการห้องสมุดมีชีวิต พิชิตการอ่าน 27,600 

14.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 5,520 

15.โครงการสารสนเทศโรงเรียนดงตาลวิทยา 1,000 

16.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน 5,500 (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

17.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกล(ออนไลน์) ในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 

18,000 (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

18.โครงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มบริหารวิชาการ 92,760 
96,000 (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

19.โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องเกียรติยศ 52,300 (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 
20.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเทคโนโลยี 33,555 

21.โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 0 

รวม 487,700 
รวมเงินอุดหนุนปีงบ 65 
รวมเงินเหลือจ่ายปีงบ64 

877,860 
454,220 

 
 
 
 



แผนการใช้จ่ายงบพัฒนาตามกลยุทธ์  (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
   

ฝ่ายงาน ชื่อโครงการ รวม 

 
 
 
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ
กระบวนการที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

40,140 

 
2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 223,400 

3.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10,000 

 

4.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศ
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

4,520 

 

5.โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพดีและมีสุนทรียภาพ  ลักษณะ
นิสัยด้านกีฬา  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

50,000 

 

6.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเทคโนโลยี 

๘๐,๘๙๒ 

7.โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๙,๘๘0 

 

 



ฝ่ายงาน ชื่อโครงการ รวม 
กลุ่มบริหารงาน 
กิจการนักเรียน 

 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน  

10,000 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

1.โครงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test (ATK)  16,400 

รวม 611,180 
 
 

 



การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 
เงินรายได้สถานศึกษา 603,750 จัดสรรดังนี้ 

ที ่ ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน เงินอ่ืนๆ 

(รายได้สถานศึกษา) 

 เงินรายได้สถานศึกษา (603,750) 
 

1 ค่าประกนัอุบตัิเหตุกลุ่ม 65,000 

2 เงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราว  

1 คน 9,000 บาท (ครูผู้สอน) 

1 คน 7,000 บาท(แม่บ้าน) 

276,000 

 รวมทั้งสิ้น 341,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานดีเด่นของโรงเรยีน 

ข้อมูลรางวัล โรงเรียนดงตาลวิทยา 

รางวัลของโรงเรียน 

1. โรงเรียนดงตาลวิทยา ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจำปี 2563 รางวัลโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับทองแดง อันดับ 2  
ให้ไว้ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 จากหน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 

2. โรงเรียนดงตาลวิทยา ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  
และความเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) สพม.5  ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564 จากหน่วยงาน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. โรงเรียนดงตาลวิทยา คุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว (ปี กศ.2563) จากหน่วยงาน สพม.5 

4. ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเหรียญ
ทองประจำปี 2564(ปี กศ.2564) จากหน่วยงาน สพม.5 

5. โครงการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “ เพลงครูไทยยิ้มได้  เมื่อภัยมา” ได้รับผลการ
ประเมินผลงานไนระดับ ยอดเยี่ยม (ปี กศ.2564) จากหน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ 

6. โรงเรียนดงตาลวิทยา ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.รอบสี่ 
ผลการประเมิน ระดับดี 

รางวัลของผูอ้ำนวยการ 

1. จ่าสิบเอกจตุรงค์  กุลแก้ว เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม.5 ระหว่างวันที่ 1- 
19 กันยายน พ.ศ.2563  

2. จ่าสิบเอกจตุรงค์  กุลแก้ว เป็นผู้ผ่านการอบรม DIGITAL CLASSROOM หลักสูตรการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี  ระหว่างวันที่ วันทื่  3 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 15 
พฤศจิกายน  
พ.ศ.2563 จากหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. จ่าสิบเอกจตุรงค์  กุลแก้ว ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในวัน
ครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2564 จากหน่วยงาน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. จ่าสิบเอกจตุรงค์  กุลแก้ว เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564 จาก
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



5. จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว เป็นบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่น ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ.
2563ให้ไว้ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563  จากหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

6. จ่าสิบเอกจตุรงค์  กุลแก้ว ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563  
ประเภท ผู้บริหาร ให้ไว้ ณ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จากหน่วยงาน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

7. จ่าสิบเอกจตุรงค์  กุลแก้ว ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2564 
จากหน่วยงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

รางวัลของรองผู้อำนวยการ 

1. นางสาวกรรณิการ์  ใจหาญ ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในวัน
ครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2564 จากหน่วยงาน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. นางสาวกรรณิการ์  ใจหาญ ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของ
แผ่นดิน ปี 2564 

3. นางสาวกรรณิการ์  ใจหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดีเด่น ประจำปี 2564 จากหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 

รางวัลของครู 

1. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2564  
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2564 จำนวน 11 ราย  
จากหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1) นางสาวรัชฎาพร  โตใหญ่ 
2) นางสาวกัญญารัตน์ โพธิวัฒน์ 
3) นางสาวเบญจวรรณ ริดนุด 
4) นางสาวธนภรณ์ วัดสง่า 
5) นางสาวศุภนิดา น้อยตั้ง 
6) นางวันทนา เหมสมิติ 
7) นายทศพร ณ นคร 
8) นางสาวอินทิรา น้อยอ่าง 
9) นายมาโนช  เงินอยู่ 
10) นางสาววิลาวัลย์ ขำนิล 
11) นางจุรี อ่อนมี 



2. นายจิรภัทร  ทองศักดิ์  เป็นบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่น ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ.
2563 

3. นางสาวธนภรณ์  วัดสง่า  ได้รบัรางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice “หนึ่งคน  
หนึ่งงาน หนึ่งอาชีพ” 

4. ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ปี 2564 
1) นางสาววิลาวัลย์  ขำนิล  
2) นางจุรี  อ่อนมี  
3) นางสาวศุภนิดา  น้อยตั้ง  
4) นางวันทนา  เหมสมิติ  

5. นางสาวศุภนิดา  น้อยตั้ง ได้รับรางวัล “ ครูดใีนดวงใจ ”  ครั้งที่ 19  พ.ศ. 2565 จากหน่วยงาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 



6. ข้อมูลการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2553-2565 
     การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
     ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับเขตการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
รายการ 

ที่สง่
แข่งขัน 

จำนวนเกียรติบัตร ร้อยละที่
ได้รับ
รางวัล 

เหรียญ
ทอง 

เหรียญเงิน เหรียญ
ทองแดง 

รวม 

2553 40 5 8 4 17 42.50 
2554 33 7 7 4 18 54.55 
2555 42 15 12 4 31 73.81 
2556 59 15 17 10 42 71.19 
2557 52 21 12 6 39 75.00 
2558 29 15 10 2 27 93.10 
2559 55 26 10 8 44 80.00 
2560 74 25 22 6 53 71.60 
2561 59 22 26 11 59 100 
2562 74 23 25 10 58 78.38 
2563 - - - - - - 
2564 - - - - - - 
2565 - - - - - - 



     การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  
     ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 
รายการ 

ที่สง่แข่งขัน 

จำนวนเกียรติบัตร 
ร้อยละที่

ได้รับรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญ
ทองแดง 

รวม 

2556 1 - 1 - 1 100 
2557 1* - - - - - 
2558 - - - - - - 
2559 - - - - - - 
2560 - - - - - - 
2561 - - - - - - 
2562 4 3 - - - 75 
2563 - - - - - - 
2564 - - - - - - 
2565 - - - - - - 



ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
 



นักเรียนท่ีได้รับเกียรตบิัตรผลการเรียนดเีด่น 
ปีการศึกษา 2560 - 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 
จำนวนนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร 
( คะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 3.50 ขึ้นไป) รวม 

ร้อยละของ
นักเรียนทั้งหมด 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1/2560 16 8 13 12 6 3 58 
12.26 
(473) 

2/2560 15 7 10 10 7 2 51 
10.78 
(473) 

1/2561 21 14 5 3 12 6 61 
12.27 
(497) 

2/2561 15 13 5 3 12 6 54 
10.86 
(497) 

1/2562 14 15 7 12 4 13 65 
13.48 
(482) 

2/2562 10 15 19 6 10 13 73 
15.59 
(468) 

1/2563 
11 15 22 12 13 14 87 17.93 

(485) 

2/2563 
10 18 20 11 16 15 90 19.10 

(471) 

1/2564 
12 15 10 24 24 36 121 25.05 

(483) 

2/2564 
9 19 12 22 22 31 115 23.95 

(480) 



ข้อมูลนักเรียน ณ วันที ่10 มิถุนายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา ระดับ ม.ต้น ระดับ ม.ปลาย จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
ชาย หญิง  รวม ชาย หญิง  รวม ชาย หญิง  รวม 

2550 329 267 596 45 53 98 374 320 694 
2551 261 235 496 47 62 109 308 297 605 
2552 239 236 475 53 80 133 292 316 608 
2553 224 214 438 65 83 148 289 297 586 
2554 207 172 379 69 90 159 276 262 538 
2555 184 136 320 81 101 182 265 237 502 
2556 178 132 310 74 117 191 252 249 501 
2557 183 147 330 67 105 172 250 252 502 
2558 196 151 347 69 86 155 250 252 502 
2559 176 143 319 74 59 155 250 202 452 
2560 190 136 326 70 77 147 260 213 473 
2561 176 143 319 84 94 178 260 237 497 
2562 151 138 289 106 85 191 257 223 480 
2563 152 138 290 108 87 195 260 225 485 
2564 150 122 272 102 110 212 252 232 484 
2565 153 123 276 98 115 213 251 238 489 



 

 

                           ผลงานนักเรียนจากหน่วยงานภายนอก 

 

ชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล ระดับรางวัล ปีพ.ศ. ท่ี
ได้รับรางวัล 

นายทรงพล  สุขทัศน์ 
นายประพัฒน์พงศ์  เกตุกรรณ ์
นางสาวสุพิชชา  พานทอง 

สื่อสรา้งสรรค์ส่งสริม
คุณธรรมจริยธรรม ภายใต้
หัวข้อ  
“ทำดี..ไมต่้องเดี๋ยว” 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ลพบุร ี

รองชนะเลิศอันดับ 1 ๒๕๖๓ 

เด็กหญิงปิยะธิดา  ทะวงษา  
เด็กหญิงวิมลมาส  อาจศิร ี  
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ตัดสมัย  
เด็กหญิงสลลิทิพย์  ม่วงพูล  
เด็กหญิงจริาพร  เปรมปราคิน  
เด็กหญิงสุภาพรณ์  คำนวณ
ศักดิ์ เด็กหญิงพรกนก  ริมคำ  
เด็กหญิงพิมชนก  ลิ้นนาค  
นางสาววรภร  เนตรบญุ  
นางสาวณัฐกานต์  โพธ์ิทอง  
นางสาวจตุพร  กุลฤทธ์ิ  
นางสาวปิยธิดา  พันอักษร  
นางสาวเกตุศินี  กล่ำกลิ่น  
นางสาววิลาวรรณ  วัยเจรญิ  

การแข่งขันฟุตซอล  
ประเภททีมหญิง  
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
  
 

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี

 

ชนะเลิศอันดับ ๑ 
 

๒๕๖๓ 

นางสาวปิยธิดา  พันอักษร  การแข่งขัน ขว้างจักร 
ประเภทหญิง อายุไม่เกิน 
๑๖ ป ี

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี

เหรียญทองและเกียรติ
บัตร ชนะเลิศอันดับ ๑ 

๒๕๖๓ 

นางสาวปิยธิดา  พันอักษร  การแข่งขัน พุ่งแหลน 
ประเภทหญิง รุ่นอายไุม่
เกิน ๑๖ ป ี

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี

เหรียญทองและเกียรติ
บัตร ชนะเลิศอันดับ ๑ 

๒๕๖๓ 

นางสาวปิยธิดา  พันอักษร การแข่งขัน ทุ่มน้ำหนัก 
ประเภทหญิง รุ่นอายไุม่
เกิน ๑๖ ป ี

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี

เหรียญทองและเกียรติ
บัตร ชนะเลิศอันดับ ๑ 

๒๕๖๓ 

เด็กหญิงสลลิทิพย์  ม่วงพูล การแข่งขันกระโดดไกล 
ประเภทหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 
๑๖ ป ี

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี

เหรียญทองและเกียรติ
บัตร ชนะเลิศอันดับ ๑ 

๒๕๖๓ 

นายจารุเดช  บุญสิทธ์ิ การแข่งขัน กระโดดสูง 
ประเภทชาย รุ่นอายุไม่
เกิน ๑๘ ป ี

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี
 

เหรียญทองและเกียรติ
บัตร ชนะเลิศอันดับ ๑ 

๒๕๖๓ 

นายรัตนากร  อุปนันท ์ การแข่งขัน เขย่งก้าวกระ
โด ประเภทชาย รุ่นอายไุม่
เกิน ๑๘ ปี 

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี
 

เหรียญทองและเกียรติ
บัตร ชนะเลิศอันดับ ๑ 

๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 



ชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล ระดับรางวัล ปีพ.ศ. ที่
ได้รับรางวัล 

เด็กชายอรรถพร  สีไวย ์
เด็กชายอภิรักษ์  บุญเป็ง
เด็กชายณภัทร  สุวรรณมุข 
นายนัฐวุฒิ  ยิ้มละม้าย 
นายสิทธิชัย  เรืองงาม 
นายนนทพัทธ์  จั่นอยู ่

การแข่งขัน ว่ิงผลัด ๔×
๔๐๐ ประเภททีมชายรุ่น
อายุไม่เกิน ๑๖ ป ี

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี
 

เหรียญทองและเกียรติ
บัตร ชนะเลิศอันดับ ๑ 

๒๕๖๓ 

เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ตัดสมัย
เด็กหญิงรณิดา  สุขสกลุ 
เด็กหญิงสลลิทิพย์  ม่วงพูล 
เด็กหญิงณัฐกานต์  โพธ์ิทอง 
เด็กหญิงปิยธิดา  พันอักษร 

การแข่งขันเซปักตะกร้อ 
ประเภททีมหญิง รุ่นอายุ
ไม่เกิน ๑๖ ปี 

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี
 

ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
รองชะเลิศอันดับ ๑ 

๒๕๖๓ 

เด็กหญิงสลลิทิพย์  ม่วงพูล การแข่งขัน กระโดดสูง 
ประเภทหญิง รุ่นอายไุม่
เกิน ๑๖ ป ี

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี
 

เหรียญเงินและเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

๒๕๖๓ 

นางสาวภัทรภา  ปิ่นแก้ว การแข่งขัน ว่ิง ๔๐๐ เมตร 
ประเภทหญิง รุ่นอายไุม่
เกิน ๑๘ ป ี

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี

เหรียญเงินและเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

๒๕๖๓ 

นางสาวณัฐธิดา  เปรมปราคิน    การแข่งขัน ว่ิง ๑๐๐ เมตร 
ประเภทหญิง รุ่นอายไุม่
เกิน ๑๘ ป ี

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี

เหรียญเงินและเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

๒๕๖๓ 

นางสาวณัฐธิดา  เปรมปราคิน การแข่งขัน เขย่งก้าว
กระโดด ประเภทหญิง รุ่น
อายุไม่เกิน ๑๘ ปี 

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี

เหรียญเงินและเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

๒๕๖๓ 

นางสาววิลาวรรณ  วัยเจรญิ การแข่งขัน ขว้างจักร 
ประเภทหญิง รุ่นอายไุม่
เกิน ๑๘ ป ี

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี
 

เหรียญเงินและเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

๒๕๖๓ 

เด็กหญิงเกณิกา  บัวสนธ ์
นางสาวสินีนาฎ  พวงภู่ 
นางสาววราภรณ์  วิมุกตานนท์  
 

การแข่งขัน ว่ิงผลัด ๔×
๑๐๐ ประเภทหญิง รุ่น
อายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
 
 

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี
 

เหรียญเงินและเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

๒๕๖๓ 

นางสาวกัญญาณัตน์  บัวทอง  
นางสาวณัฐธิดา เปรมปราคิน  
นางสาวภัทรภา  ปิ่นแก้ว  

    

นายจารุเดช  บุญสิทธ์ิ 
นายตรภีพ  ลือดารา 
นายภูผา  โพธิ์น้อย  
นายฐิติพันธ์  กรณ์คณุท ี
นายณัฐดนยั  โตแก้ว 
นายรัตนากร  อุปนันท ์

การแข่งขัน ว่ิงผลัด ๔×
๑๐๐ ประเภทชาย รุ่น
อายุไม่เกิน  
๑๘ ปี 

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี
 

เหรียญเงินและเกียรติบัตร 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

๒๕๖๓ 



ชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล ระดับรางวัล ปีพ.ศ. ท่ี
ได้รับรางวัล 

เด็กหญิงสุภาภรณ์  คำนวณศักดิ์   การแข่งขัน วิ่ง ๑๐๐ เมตร 
ประเภทหญิง รุ่นอายไุม่
เกิน ๑๖ ป ี

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี
 

เหรียญทองแดงและเกยีรติ
บัตร รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

๒๕๖๓ 

นายรัตนากร อุปนันท์   การแข่งขัน ว่ิง ๑๐๐ เมตร 
ประเภทชาย รุ่นอายุไม่
เกิน ๑๘ ป ี

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี
 

เหรียญทองแดงและเกยีรติ
บัตร รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

๒๕๖๓ 

นางสาวณัฐธิดา  เปรมปราคิน    การแข่งขัน กระโดดสูง 
ประเภทหญิง รุ่นอายไุม่
เกิน ๑๘ ป ี

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี

 

เหรียญทองแดงและเกยีรติ
บัตร รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

๒๕๖๓ 

นางสาวณัฐธิดา  เปรมปราคิน    การแข่งขัน กระโดดไกล 
ประเภทหญิง รุ่นอายไุม่
เกิน ๑๘ ป ี

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี

 

เหรียญทองแดงและเกยีรติ
บัตร รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

๒๕๖๓ 

นางสาววิลาวรรณ  วัยเจรญิ การแข่งขัน ว่ิง ๘๐๐ เมตร 
ประเภทหญิง รุ่นอายไุม่
เกิน ๑๘ ป ี

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี

 

เหรียญทองแดงและเกยีรติ
บัตร รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

๒๕๖๓ 

นางสาววิลาวรรณ  วัยเจรญิ การแข่งขัน ทุ่มน้ำหนัก 
ประเภทหญิง รุ่นอายไุม่
เกิน ๑๘ ป ี

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี

 

เหรียญทองแดงและเกยีรติ
บัตร รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

๒๕๖๓ 

นายจารุเดช  บุญสิทธ์ิ การแข่งขัน ว่ิง ๒๐๐ เมตร 
ประเภทชาย รุ่นอายุไม่
เกิน ๑๘ ป ี

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี

เหรียญทองแดงและเกยีรติ
บัตร รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

๒๕๖๓ 

นายฐิติพันธ์  กรณ์คณุท ี การแข่งขัน ว่ิง ๘๐๐ เมตร 
ประเภทชาย รุ่นอายุไม่
เกิน ๑๘ ป ี

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี
 

เหรียญทองแดงและเกยีรติ
บัตร รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

๒๕๖๓ 

นางสาวจิราภรณ์  เปียงาม
นางสาววราภรณ์  วิมุกตานนท์  
นางสาวณัฐธิดา  เปรมปราคิน   
.นางสาวภัทรภา  ปิ่นแก้ว 

การแข่งขัน ว่ิง ๔×๔๐๐ 
เมตร ประเภทหญิง รุ่น
อายุไม่เกิน ๑๘ ป ี

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี
 

เหรียญทองแดงและเกยีรติ
บัตร รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

๒๕๖๓ 

นายรัตนากร อุปนันท์   การแขง่ขัน ว่ิง ๑๐๐ เมตร 
ประเภทชาย รุ่นอายุไม่
เกิน ๑๘ ป ี

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี
 

เหรียญทองแดงและเกยีรติ
บัตร รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

๒๕๖๓ 

นางสาวจิราภรณ์  เปียงาม
นางสาววราภรณ์  วิมุกตานนท์  
นายภูผา  โพธิ์น้อย  
นางสาวภัทรภา  ปิ่นแก้ว 
นายฐิติพันธ์  กรณ์คณุท ี

การแข่งขัน ว่ิงผลัด ๔×
๔๐๐ เมตร ประเภทผสม 
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ป ี

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุร ี
 

เหรียญทองแดงและเกยีรติ
บัตร รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

๒๕๖๓ 



ชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล ระดับรางวัล ปีพ.ศ. ท่ี
ได้รับรางวัล 

เด็กหญิงปิยะธิดา  ทะวงษา
เด็กหญิงศรินญา  คำงาม
เด็กหญิงวิมลมาส  อาจศิรี
เด็กหญิงจริาภรณ์  อบขาว
เด็กหญิงศภุกร  จันพลับ 
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ตัดสมัย
เด็กหญิงธนวรรณ  เปยีสกลุ
เด็กหญิงประภาพร  ผลบตุร
เด็กหญิงสลลิทิพย์  ม่วงพูล
เด็กหญิงจริาพร  เปรมปราคิน  
เด็กหญิงสุภาพรณ์  คำนวณ
ศักดิ์ เด็กหญิงพรกนก  ริมคำ  
เด็กหญิงพิมชนก  ลิ้นนาค
เด็กหญิงรณิดา  สุขสกลุ 
นางสาววรภร  เนตรบญุ 
นางสาวณัฐกานต์  โพธ์ิทอง
นางสาวจตุพร  กุลฤทธ์ิ 
นางสาวปิยธิดา  พันอักษร
นางสาวเกตุศินี  กล่ำกลิ่น
นางสาววิลาวรรณ  วัยเจรญิ 

การแข่งขันฟุตซอล 
ประเภททีมหญิง  
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
  

 เกียรติบตัร รางวัลชนะเลิศ
อันดับ ๓ 

๒๕๖๓ 

เด็กหญิงชนกานต์  อยู่คงพัน
เด็กหญิงจริาภรณ์  อบขาว 

การแข่งขัน เปตอง 
ประเภทหญิง  รุ่นอาย ุ
ไม่เกิน ๑๖ ป ี

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
ลพบุรี  

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ๒๕๖๓ 

เด็กหญิงปิยะธิดา  ทะวงษา
เด็กหญิงศรินญา  คำงาม
เด็กหญิงวิมลมาส  อาจศิรี
เด็กหญิงจริาภรณ์  อบขาว
เด็กหญิงศภุกร  จันพลับ 
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ตัดสมัย
เด็กหญิงธนวรรณ  เปยีสกลุ
เด็กหญิงประภาพร  ผลบตุร
เด็กหญิงสลลิทิพย์  ม่วงพูล
เด็กหญิงจริาพร  เปรมปราคิน  
เด็กหญิงสุภาพรณ์  คำนวณ
ศักดิ์ เด็กหญิงพรกนก  ริมคำ  
เด็กหญิงพิมชนก  ลิ้นนาค
เด็กหญิงรณิดา  สุขสกลุ 
นางสาววรภร  เนตรบญุ 
นางสาวณัฐกานต์  โพธ์ิทอง
นางสาวจตุพร  กุลฤทธ์ิ 
นางสาวปิยธิดา  พันอักษร
นางสาวเกตุศินี  กล่ำกลิ่น
นางสาววิลาวรรณ  วัยเจรญิ 

การแข่งขัน ฟุตซอลหญิง 
 

กรมพลศึกษาและจังหวดั
อ่างทอง 
การแข่งขันเขตพื้นท่ี 
การแข่งขันกีฬา นักเรียน - 
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ 
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการ
แข่งขันกีฬา เขตที่ ๑  
 

ชนะเลิศ ๒๕๖๓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล ระดับรางวัล ปีพ.ศ. ท่ี
ได้รับรางวัล 

นายรัตนากร  อุปนันท ์ การแข่งขัน เขย่งก้าว
กระโดด 

 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ๒๕๖๓ 

นายจารุเดช   บุญสิทธ์ิ กระโดดสูงชาย  อันดับที่ ๕ ๒๕๖๓ 

เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รุ่งเรือง 
เด็กหญิงชนกานต์  อยู่คงพัน 
เด็กหญิงปิยธิดา  ทะวงษา 
เด็กชายจิตติพัฒน์  ชวลิต 

เปตอง ประเภทเดี่ยวหญิง 
 
 
เปตอง ประเภทเดี่ยวชาย 

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
ลพบุร ี
กีฬาชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัด
ลพบุรี ประจำปี 2564 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 

2564 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  2  
ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน์  
“โรงเรียนดงตาลวิทยามุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี เด่นดีด้วยวิชาการสู่

มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”  

อัตลักษณ์ “ มีน้ำใจ  ยิ้มไหว้  ทักทายกัน”    
เอกลักษณ์ “ รักสะอาด  มารยาทงาม ” 
คำขวัญ  “ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี” 

พันธกิจ 
“ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และ มีคุณธรรมจริยธรรม สู่มาตรฐานสากล 
บนพืน้ฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เป้าหมาย 
           ๑.จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความรู้ มีทักษะและ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
            ๒. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
            ๓.บุคลากรและผู้เรียนยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต 
            ๔. สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรม มีความเป็นไทย มีจิตสาธารณะมีความเป็น
พลเมืองตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีทักษะการดำรงชีวิตสู่
มาตราฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ 

๑.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ทุกกลุ่มสาระ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ 
๒. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 
๓.เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ  และความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
๔. สนับสนุน งบประมาณ วัสดุ สื่อ นวัตกรรม ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
๕.เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๖.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบการกำกับติดตาม นิเทศ และประเมินผล วิจัยพัฒนาและรายงานผล

อย่างชัดเจน 
เป้าหมายภาพรวมตามภารกิจหลัก 
  ๑.  เพ่ิมอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ  ทั้งเด็กท่ัวไป  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสในเขตบริการ/นอกเขต
บริการและลดอัตรา การออกกลางคันของนักเรียน 
  ๒.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    ๓.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
  ๔.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
  ๕.  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
  ๖.  พัฒนาสถานศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 



กลยุทธ์การพัฒนาระดับโรงเรียน 
๑.สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม ๑๒ ประการ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

 ๒.ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
๓.พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
๔. พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
๕.  สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ   

สู่มาตรฐานสากล 
๖.ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา 
๗.ส่งเสริมการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของ
บุคลากรและนักเรียน 

 
ผลผลิตหลักและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 ผลผลิตที่  1  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ด้านปริมาณ    - นักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    

ด้านคุณภาพ    - นักเรียน ร้อยละ  100  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
ด้านเวลา         - นักเรียนร้อยละ 98  เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภายใน 3 ปี 
ด้านต้นทุน      - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 3,500  บาท / คน/ปี 
ผลผลิตที่  2  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ด้านปริมาณ     - นักเรียนที่เข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่  4   
 ด้านคุณภาพ     - นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 ด้านเวลา - นักเรียนร้อยละ 100  เรียนจบชั้นมัธยมปีที่ 6 ภายใน 3  ปี 
 ด้านต้นทุน - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาจำนวน  3,800  บาท  / คน/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 
การประมาณการรายรับแหล่งที่มาเงินงบประมาณ 

1.เงินอุดหนุน ได้รับการจัดสรรตามรายหัวนักเรียน  
  ภาค 2/2564  เป็นเงิน    798,500   บาท 
  ภาค 1/2565  เป็นเงิน   798,500   บาท 

ยอดยกมาปีงบประมาณ  2564   +576,294 บาท 
  รวม    2,173,294 บาท 

2. เงินปัจจัยพื้นฐาน     ยังไม่ได้รับจัดสรร 
3.เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น    220,000 บาท    

           เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ปลาย    180,500 บาท    
  รวม      400,500 บาท  

ยอดยกมาปีงบประมาณ  2564   +355,048 บาท 
รวม      755,548 บาท 

4. ค่าเครื่องแบบ  ชั้น ม.1-ม.3    121,950 บาท  
    ชั้น ม.4-ม.6     101,650 บาท 

5. ค่าอุปกรณ์  ชั้น ม.1-ม.3       56,910 บาท 
  ชั้น ม.4-ม.6        49,220 บาท 

 6.ค่าหนังสือเรียน 
ชั้น ม.1       70,296 บาท 
ชั้น ม.2       60,786  บาท 
ชั้น ม.3       79,680 บาท 
ชั้น ม.4       74,736 บาท 
ชั้น ม.5        91,494 บาท 
ชั้น  ม.6       71,004 บาท 

รวม      447,996 บาท 
7.  เงินรายได้สถานศึกษา 

(1) ภาคเรียนที่ 2/64     242,000 บาท 
(2) ภาคเรียนที่ 1/64    308,000 บาท 

รวม       550,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประมาณการรายจา่ย 
  1.รายการจ่ายเงินอุดหนุน    1,597,00 บาท (เฉพาะปีงบ 2565)  

งบรายจ่ายประจำ    621,600 บาท จัดสรรดังนี้ 
1. ค่าไฟฟ้า (35,000 x 12)  420,000 บาท 

   2.  ซ่อมยานพาหนะ น้ำมัน แก็ส  48,000 บาท 
   3.  ค่าโทรศัพท์ (300 x 12)  3,600  บาท 

4. ค่าอินเตอร์เน็ต (2,500 x 12)  30,000 บาท 
5. ค่ากระดาษ A4   50,000 บาท 

 6. ค่าหมึก/ไข     50,000 บาท 
 7. ค่าซ่อมบำรุงวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน 20,000 บาท 
*อยู่ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการในโรงเรียน  

ดังนั้น เงินอุดหนุน 975,400   บาท (คิดเป็น 100%)     จัดสรรดังนี้ 
-  งบกลาง (งบสำรองจ่าย)       97,540 บาท 
-  งบกลุ่มบริหารวิชาการ      487,700 บาท 
-  งบกลุ่มบริหารงานทั่วไป      146,310 บาท    
-  งบบริหารกิจการนักเรียน      97,540 บาท    
-  งบบริหารงานบุคคล        97,540   บาท    
-  งบบริหารงบประมาณ         48,770 บาท   

* งบเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ 2564     576,294 บาท  
 2.จ่ายเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น , ม.ปลาย   594,780 บาท 
  -โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฯ 40,140 บาท 
  - โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    223,400 บาท 

- โครงการวิทยาศาสตร์ฯ     10,000 บาท 
- โครงการภาษาต่างประเทศ    4,520  บาท 
- กีฬาสี       50,000 บาท 
- โครงการส่งเสรมิการเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาคอมพิวเตอร์ 80,892 บาท 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  9,880  บาท 
-โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 10,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น      594,780  บาท 

คงเหลือ      160,768 บาท 
            3. จ่ายค่าเครื่องแบบ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น        121,950 บาท 
               จ่ายค่าเครื่องแบบ  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   101,650 บาท 
               5. จ่ายค่าอุปกรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น              56,910 บาท 
                  จ่ายค่าอุปกรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย              49,220 บาท 
 



การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 
เงินอุดหนุนรายหัว และ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

แผนการใช้จ่ายงบพัฒนาตามกลยุทธ์  (เงินอุดหนุน)   
ฝ่ายงาน ช่ือโครงการ รวม 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
45,840 

1.โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ 45,840 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 97,540 

1.โครงการ พัฒนาบุคลากรครเูพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ    97,540 
2.โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย 97,000 

(เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 
กลุ่มบรหิารงาน 
กิจการนักเรยีน 

97,540 

1.โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   41,280 
450  (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

2. โครงการส่งเสรมิคุณธรรม  จรยิธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงคข์องผู้เรียน   ๔๕,๖๙๐ 
3.โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์ 5,625 
4. โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตยในโรงเรียน 4,945 
5.โครงการพัฒนาทักษะการให้การปรึกษาสำหรับคร ู 2,000 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 
149,240  

  
  
 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 74,749 
2. โครงการพัฒนาปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ ์ 15000 (รายจ่ายประจำ) 
3.โครงการส่งเสรมิสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 6,000 
4.โครงการธนาคารโรงเรียนดงตาลวิทยา 2,500 
5.โครงการยานพาหนะ 70,000 (รายจ่ายประจำ) 
6.โครงการพัฒนางานสวสัดิการ - 
7.โครงการพัฒนางานประชาสัมพนัธ์โรงเรียนและชุมชนสมัพันธ์                                                                        45,100 
8.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการและสารบรรณ 20,891 
9.โครงการพัฒนาสำนักงานธรุการและห้องอำนวยการ ๓๐,๗๐๐ (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 
10.โครงการจัดซื้อเครื่องบดละเอยีดกิ่งไม้และจดัทำเตาเผาขยะของโรงเรียน 70,000 (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 
11.โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในโรงเรียน 4๐,0๐๐ (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

แผนการใช้จ่ายงบพัฒนาตามกลยุทธ์  (เงินอุดหนุน)  ต่อ  



ฝ่ายงาน ชื่อโครงการ รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
487,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 55,370 
8,770 (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 22,520 

3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลการศึกษาให้มีคุณภาพ 35,520 

4.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

38,000 

5.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

15,520 

6.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

10,000 

7.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 16,990 

8.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        16,500 

9.โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพดีและมีสุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัยด้านกีฬา  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

20,800 

10.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 59,345 

11.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

30,000 

12.โครงการอ่านเฉลิมพระเกียรตฯิ ร้อยรักสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง   
 
 
 

0 



 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

ชื่อโครงการ รวม 
13.โครงการห้องสมุดมีชีวิต พิชิตการอ่าน 27,600 

14.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 5,520 

15.โครงการสารสนเทศโรงเรียนดงตาลวิทยา 1,000 

16.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน 6,700 

5,500 (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

17.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกล(ออนไลน์) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid-19) 

18,000  
(เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

18.โครงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มบริหารวิชาการ 92,760 
96,000 

(เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

19.โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องเกียรติยศ 52,300 
(เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

20.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเทคโนโลยี 33,555 

21.โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 0 

รวม 487,700 
รวมเงินอุดหนุนปีงบ 65 
รวมเงินเหลือจ่ายปีงบ64 

877,860 
454,220 

 
 



แผนการใช้จ่ายงบพัฒนาตามกลยุทธ์  (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
   

ฝ่ายงาน ชื่อโครงการ รวม 

 
 
 
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ
กระบวนการที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

40,140 

 
2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 223,400 

 
3.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10,000 

 

4.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศ
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

4,520 

 

5.โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพดีและมีสุนทรียภาพ  ลักษณะ
นิสัยด้านกีฬา  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

50,000 

 

6.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเทคโนโลยี 

๘๐,๘๙๒ 

7.โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๙,๘๘0 



ฝ่ายงาน ชื่อโครงการ รวม 
กลุ่มบรหิารงาน 
กิจการนักเรยีน 

 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน  

10,000 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 
 

1.โครงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test (ATK)  16,400 

รวม 611,180 
 
 

 



การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 
เงินรายได้สถานศึกษา 603,750 จัดสรรดังนี้ 

ที ่ ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน เงินอ่ืนๆ 

(รายได้สถานศึกษา) 

 เงินรายได้สถานศึกษา (603,750) 
 

1 ค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 65,000 

2 เงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราว  

1 คน 9,000 บาท (ครูผู้สอน) 

1 คน 7,000 บาท(แม่บ้าน) 

276,000 

 รวมทั้งสิ้น 341,000 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปฏิทินกิจกรรม/ โครงการ ปีงบประมาณ 2565   โรงเรียนดงตาลวิทยา 
ที ่ ว/ด/ป กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 ภาคเรยีนที่ 2/64 นิทรรศการชุมนมุ ครูมัลลิกา 
2 ตุลาคม 64 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ/ศิลปหัตถกรรม ครูวันทนา 
3 

ต.ค.๖๔ 
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรมคหกรรมและเกษตรกรรม ครูมาโนช 

ครูนันทวัฒน์ 
4 ต.ค.64 พัฒนาประสิทธิภาพงานวิชาการ   ครูจุร ี
5 ต.ต.64 โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องเกียรติยศ ครูจุร ี
6 ต.ต.64 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานธุรการและห้องอำนวยการ นางอัจฉราวด ี
7 ต.ค. 2564 

 
 

- ประชุมคณะกรรมการการปรึกษาสำหรับครู 
- กำหนดกิจกรรม วัน เวลา และสถานท่ี 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
- แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนนิงาน 

ครูกัญญารัตน ์

8 ต.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อเสนอ แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2566 

งานแผนงาน 
งานคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
9 ต.ค. ๖๔ การบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย  

(กล้องวงจรปิด) 
ครูชุติมา 

10 ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕ 

กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอนอุตสาหกรรม ครูมาโนช 

11 ต.ค.๖๔ – 
ก.ย.๖๕ 

กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอนคหกรรมและเกษตรกรรม ครูนันทวัฒน์ 

12 ต.ค. – ธ.ค. 
2564 

 
 

- ประชุมคณะกรรมการ 
- กำหนดกิจกรรม วัน เวลา และสถานท่ี 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
- แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ครูกัญญารัตน ์

13 ต.ค.-พ.ย. ๖๔ กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์   และห้องสำนักงาน ครูอินทิรา 
14 ต.ค.๖๔-พ.ค.๖๕ กิจกรรมเช่าคอมพิวเตอรเ์พื่อใช้ในการจัดการเรยีนการสอน ครูอินทิรา 
15 ต.ค.๖๔-พ.ค.๖๕ กิจกรรมเช่าคอมพิวเตอรเ์พื่อใช้ในการจัดการเรยีนการสอน ครูอินทิรา 
16 ต.ค.๖๔-ส.ค.๖๕ กิจกรรมจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนงานธุรการและสารบรรณ ครูอัจฉราวด ี
17 ต.ค.-พ.ย. ๖๔ การบริหารจัดการกลุม่บริหารงานบุคคล ครูอัจฉราวด ี
18 1 ต.ค.64 – 

30 ก.ย. 65 
โครงการส่งเสริมผู้เรยีนมีสุขภาพดแีละมสีุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัยดา้น
กีฬา 

ครูประกาย 

19 ๑ ต.ค. ๖๔ 
ถึง 

๓๐ พ.ค. ๖๕ 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

ครูจิรภัทร 
ครูนราพร 

20 ๑ ต.ค. ๖๔ กิจกรรมจดัทำเอกสารระบบการดแูลฯ ครูจิรภัทร 
21 ๑ ต.ค. ๖๔ 

ถึง ๓๐ ก.ย.๖๕ 
นักเรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ครูนราพร 

ครูวันทนา 
ที ่ ว/ด/ป กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

22 
๑ ต.ค. ๖๔, 
๓๐ ก.ย.๖๕ 

นักเรียนเอื้ออาทรผู้อื่น กตัญญตู่อผู้มีพระคุณ บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม 

ครูนราพร 
ครูศุภนดิา 
ครูธนภรณ ์

23 ๑ ต.ค. ๖๔, 
๓๐ ก.ย.๖๕ 

กิจกรรมอตัลักษณ์ยกระดับคณุธรรม สพฐ. ครูนราพร 



ที ่ ว/ด/ป กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
24 ๑ ต.ค. ๖๔ 

 
ประชุมคณะกรรมการนักเรยีนวางแผนตามนโยบายของทางโรงเรียน 
  

ครูทศพร 
 

25 4 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

ส่งเสริมนักเรียนฝึกและอนรุักษ์ดนตรีไทย นายวีระศักดิ ์

26 10 ต.ค. 64 ปรับปรุงและพัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ ครูจุร ี
27 

๑๒ ต.ค. ๖๔ 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 
(รัชกาลที่ ๙) 

ครูกัญญารัตน ์

28 ๒๑ ต.ค. ๖๔ วันปิยมหาราช ครูจิรภัทร 
29 พ.ย. 64 การจัดตั้งผู้กำกับกอง  ครูประกาย 
30 พ.ย.64 กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรยีนการสอน ครูพรากร 
31 พฤศจิกายน 64 สอบธรรมศึกษา ครูทศพร 
32 พฤศจิกายน 64  กิจกรรมความเป็นเลิศทางกีฬา 

แข่งขันศิลปหัตถกรรม เขต 1 ลพบุรี  
ครูประกาย 
ครูคณติชา 

33 พ.ย.64 ส่งเสริมและส่งเสรมิ สนับสนุนสญัญาณอินเทอรเ์น็ต ครูจุร ี
34 พ.ย. 64 / พ.ค. 65 การจัดตั้งชุมนุม  

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู ้
ครูมัลลิกา 
ครูศุภนดิา 

35 พ.ย. 64 /ธ.ค. 64 ทัวร์มหาวิทยาลยัและสถานประกอบการ ครูวิลาวลัย ์
36 พ.ย.-ธ.ค. 64 กิจกรรมความเป็นเลิศทางกีฬา 

แข่งขันกีฬา ระดับ ภาค   
ครูประกาย 

37 พ.ย.๖๔-ก.ค.๖๕ กิจกรรมดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครูอัจฉราวด ี
38 พ.ย.๖๔-มิ.ย.๖๕ กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนการสอน ครูชุติมา 
39 พ.ย.๖๔-ก.ค.๖๕ กิจกรรมจดัป้ายนเิทศ ครูอัจฉราวด ี
40 พ.ย.๖๔-ก.ค.๖๕ กิจกรรมดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครูอัจฉราวด ี
41 

พ.ย.64/ก.ย. 65 
 

กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
- แต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียนสขีาว 
- อบรมนักเรียนแกนนำ 
- นำเสนอผลการดำเนินงานในแตล่ะระดับช้ัน 

ครูประกาย 

42 1 พ.ย. 64, 
16 พ.ค. 65 

อ่านคล่อง-เขียนคล่อง ครูวาสุชล 

43 1-30 พ.ย.. 64 จัดซื้อแอมป์ร้องคาราโอเกะ นายวีระศักดิ ์
44 1-30 พ.ย.. 64 ส่งเสริมนักเรียนด้านศลิปะ นายอัยสิทธิ ์
45 8 พ.ย.64 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านวิชาการ ครูจุร ี
46 ๒๐ พ.ย.๖๕ ทำคำสั่งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา ครูทศพร 
47 24 พ.ย.64 ส่งเสริม พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรยีนการสอน ครูจุร ี
48 25 พ.ย. 64 การจัดพิธีเข้าประจำกอง 

ลูกเสือ –  เนตรนารมี. 1 
ครูประกาย 

 
49 25 พ.ย. 64 การจัดพิธีถวายราชสดดุี ณ โรงเรยีน  และ จังหวัด-ลูกเสือพัฒนา ครูประกาย 
50 30 พ.ย. 64, 

31 พ.ค. 65 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ครูกัญญารัตน ์

51 ธ.ค. 64 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรยีน ครูศุภนดิา 
52 ธันวาคม 64 กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนการสอน 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
ครูประกาย 

53 ธ.ค. 2564 - ดำเนินการกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการ
ให้การปรึกษาสำหรับครู (ออนไลน์)  

ครูกัญญารัตน์และ
คณะฯ 



ที ่ ว/ด/ป กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
54 ธ.ค.64 กำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ 65  ครั้งท่ี 1 งานแผนงาน 
55 1-29 ธ.ค. 64 จัดซื้อเครื่องดนตรสีากลและดุริยางค์ นายอัยสิทธิ ์
56 1 ธ.ค. 64 

 
- กิจกรรมวันเอดส์โลก 
 

ครูประกาย 

57 
๔  ธ.ค. ๖๔ 

วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอ
ดุลยเดช(รัชกาลที่ ๙) 

ครูนราพร 

58 21 - 25 ธ.ค. 64 แนะแนวนักเรียน ป.6   ครูวิลาวลัย ์
59 28 ธ.ค.64 ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ 65  ครั้งท่ี 1 ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
60 ๓๐ ธ.ค.  ๖๔ วันข้ึนปีใหม่ ครูคณติชา 
61 

๓๐ ธ.ค. ๖๕ 
วางแผนเปิดสภานักเรียนโรงเรยีนดงตาลวิทยาประจำปีการศึกษา ครูทศพร 

 
62 ม.ค. 65 การเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ครูประกาย 
63 ม.ค. 65 นิทรรศการศึกษาต่อ ม.3 ม.6    ครูวิลาวลัย ์
64 ม.ค. 65 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการติดตามผล 0 ร มส และมผ ครูศุภนดิา 
65 

ม.ค. 65 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) *บูรณาการร่วมกับกลุม่
สาระวิทยาศาสตร ์

ครูเบญจวรรณ 

66 มกราคม 65 กิจกรรมมารยาทไทย   ครูนราพร 
67 มกราคม 65 กิจกรรม 1 คน 1 กีฬา    ครูประกาย 
68 มกราคม 65 กิจกรรมความเป็นเลิศทางกีฬา 

 แข่งขันกีฬา ระดับ ประเทศ 
ครูประกาย 

69 มกราคม 65 นิทรรศการวิชาการ ครูประกาย 
70 ม.ค. - ก.พ. 65 นักศึกษาวิชาทหาร ครูทศพร 
71 ม.ค. - มี.ค. 2565 - สรุปประเมินผลโครงการและนำเสนอในที่ประชุมครู  ครูกัญญารัตน์และ

คณะฯ 
72 ๑ ม.ค.-๑ ก.ค. ๖๕ กิจกรรมการเยีย่มบ้านนักเรียน ครูจิรภัทร 
73 

๓ ม.ค. ๖๕ กิจกรรมความปลอดภัยใส่ใจเผชิญเหต ุ
ครูจิรภัทร 
ครูคณติชา 

74 10 ม.ค.65 ตอบปัญหาวิชาการ ครูมัลลิกา 
75 10 ม.ค. 65, 

31 พ.ค. 65 
พัฒนาห้องสมุดและส่งเสรมิการคน้คว้า ครูรัชฎาพร 

76 ๑๕ ม.ค. ๖๕ ประชุมคณะกรรมการนักเรยีน ครูทศพร 
77 17-21 ม.ค.65 นิเทศการเรียนการสอน ครูจุร ี
78 

18 ม.ค. 65 
กิจกรรมคา่ยพัฒนาและส่งเสรมินกัเรียนด้วยกระบวนการเรยีนรู้ 
แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

ครูสายถวิล 

79 
ก.พ. 65 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมมอบขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่มผีลการ
เรียนดเีด่น 

ครูมัลลิกา 

80 ก.พ.65 กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ ครูศุภนดิา 
81 ก.พ.65 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ(open house)   ครูจิรภัทร 
82 ก.พ.๖๕ กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ ครูมาโนช 
83 ก.พ. 2565 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูกัญญารัตน์และ

คณะฯ 
84 ก.พ. 2565 จัดแฟ้มการประเมินภายในสถานศึกษา ครูกัญญารัตน ์



ที ่ ว/ด/ป กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
85 ก.พ.๖๕ กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ ครูชุติมา 
86 ๑๔  ก.พ. ๖๕ วันมาฆบูชา ครูนราพร 
88 ๑๕ ก.พ. ๖๕ ประเมินผลการทำงานและสรุปงานของคระกรรมการนักเรียน  ครูทศพร 
89 15 ก.พ.65 ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปญัหาในการจัดการเรยีนการสอนงานวิจัย 

ในช้ันเรียน 
ครูจุร ี

90 18 ก.พ.65 Open House (เปดิบ้านวิชาการ) และแนะแนวศึกษาต่อ ครูจุร ี
91 30 ก.พ. 65, 

31 ส.ค. 65 
สารคดีสร้างสรรค์ : ก่อเรื่องสร้างภาพ   ครูกัญญารัตน ์

92 มี.ค. 65 ปัจฉิมนิเทศ ครูวิลาวลัย ์
93 

มี.ค. 65 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจดัทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 

ครูศุภนดิา 

94 มี.ค. 65 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมขวัญกำลังใจนักเรียนที่จบหลักสตูร ครูศุภนดิา 
95 มีนาคม 65 สรุปและรายงานผล ภาค 2/64 ครูวันทนา 
96 มีนาคม 65 สรุปและรายงานผล ภาค 1/64 ครูประกาย 
97 มี.ค. 2565 - นำเสนอรายงานต่อโรงเรียน ครูกัญญารัตน ์
98 มี.ค. 65 กำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ 65  ครั้งท่ี 2 งานแผนงาน 
99 

๑ มี.ค. ๖๕ 
เตรียมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา และกำหนดวัน
เลือกตั้งประธานนักเรยีน  

ครูทศพร 

100 21 มี.ค.65 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูพิริยา 
 

101 29 มี.ค. 65 ส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 65 ภาคเรียนที่ 
2/64 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

102 ๓๐ มี.ค. ๖๕ วารสารดงตาลทรรศน ์ ครูวันทนา 
103 เม.ย. 65 ติดตามผลนักเรยีน   ครูวิลาวลัย ์
104 เม.ย. 2565 

 
- จัดทำรายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา SAR เสนอต่อ สพม. 
ลพบุร ี

ครูกัญญารัตน์และ
คณะฯ 

105 เม.ย. 65 กิจกรรมรับนักเรียน ครูมัลลิกา 
106 ภาคเรยีนที่ 1/65 การแข่งขันนอกสถานศึกษา ครูประกาย 
107 พ.ค. 64 การจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์  ครุภณัฑแ์ละ      เอกสารอ้างอิงกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 
ครูประกาย 

 
108 พ.ค. 65 ทุนการศึกษา ครูวิลาวลัย ์
109 พ.ค. 65 จัดป้ายนิเทศ ครูวิลาวลัย ์
110 พ.ค. 65 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรยีน ครูศุภนดิา 
111 พ.ค.65 กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรยีนการสอน ครูพรากร 
112 พ.ค. 2565 - นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ครูมัลลิกา 
113 พ.ค. 65 กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบ   ครูมัลลิกา 
114 พ.ค. 65 กิจกรรมการทำบัตรประจำตัวนักเรียน  ครูกัญญารัตน ์
115 พ.ค. 65 กิจกรรมตรวจสอบหลักฐานทางการศึกษา ครูมัลลิกา 
116 พ.ค. 65 ส่งเสริมและส่งเสรมิ สนับสนุนสญัญาณอินเทอรเ์น็ต ครูจุร ี
117 20 พ.ค.65 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านวิชาการ ครูจุร ี
118 ๒๒  พ.ค. ๖๕ วันวิสาขบูชา ครูนราพร 
119 31 พ.ค. 65 

 
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ครูประกาย 

120 มิ.ย.65 กิจกรรมที่ 4 English Camp นางสาววิลาวัลย ์



ที ่ ว/ด/ป กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
121 มิถุนายน 65 กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนการสอน ครูวันทนา 
122 มิถุนายน 65 กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนการสอน 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
ครูประกาย 

123 มิ.ย. 2565 สรุปประเมินโครงการนำเสนอผลงานในท่ีประชุมครู ครูกัญญารัตน ์
124 มิ.ย. ๖๕ กิจกรรมวันไหว้คร ู ครูนราพร 
125 ๒  มิ.ย. ๖๕ กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรตเินื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้า พระบรมราชิน ี
ครูนราพร 

126 24 มิ.ย.65 ส่งเสริม พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรยีนการสอน ครูจุร ี
127 ๒๔ มิ.ย. ๖๕ 

 
เตรียมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยวางแผนตาม
นโยบายของทางโรงเรยีน 

ครูทศพร 
 

128 25 มิ.ย 65 วันสุนทรภู ่ ครูรัชฎาพร 
129 26 มิ.ย. 65 

 
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพตดิ ครูประกาย 

130 26 มิ.ย. 65 กิจกรรมลูกเสือต้านภยัยาเสพตดิ ครูประกาย 
131 ก.ค. 65 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการติดตามผล 0 ร มส และมผ ครูศุภนดิา 
132 กรกฎาคม 65 กิจกรรมป้ายนิเทศความรูส้ังคมศึกษา  ครูชนกนันท์ 
133 กรกฎาคม 65 กีฬาคณะส ี ครูประกาย 

ครูคณติชา 
134 ก.ค. 65 กิจกรรมที่ 1  จัดทำสารสนเทศโรงเรียน ครูพิริยา 
135 ก.ค.65 กำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ 65  ครั้งท่ี 3 งานแผนงาน 
136 1 ก.ค. 64 การจัดพิธีเนื่องในวันสถาปนาคณะลูก เสือแห่งชาติ-ลูกเสือพัฒนา ครูประกาย 

 
137 ๑ ก.ค.๖๕ 

 
วางแผนการอบรมแกนนำสภานักเรียน ครูทศพร 

138 
๘ ก.ค. ๖๕ 

ประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิประชาธิปไตยหารือเรื่องการอบรมแกน
นำสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ครูทศพร 
 

139 ๑๒ ก.ค. ๖๕ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ครูคณติชา 
140 ๑๕ ก.ค. ๖๕ อบรมแกนนำสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครูทศพร 
141 ๑๘ ก.ค. ๖๕ ประเมินผลการทำงานและสรุปการอบรมแกนนำสภานักเรียน  ครูทศพร 
142 ๒๒ ก.ค. ๖๕ สรุปรายงานการอบรมแกนนำสภานักเรียนเป็นรูปเล่ม ครูทศพร 
143 25 ก.ค.65 โครงงานบูรณาการสืบสานภูมิปญัญาไทยใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง ครูจุร ี
144 ๒๗ ก.ค. ๖๕ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ร.๑๐ ครูนราพร 
145 29 ก.ค. 65 วันภาษาไทยแห่งชาต ิ ครูรัชฎาพร 
146 29 ก.ค.65 ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปีงบประมาณ 65  ครั้งท่ี 3 ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
147 ส.ค. 65 กิจกรรมทัศนศึกษา  

และศึกษาแหล่งเรียนรู ้
ครูวิลาวลัย ์

148 ส.ค. 65 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมมอบขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่มผีลการ
เรียนดเีด่น 

ครูมัลลิกา 

149 ส.ค.65 กิจกรรมจดัซื้อสารเคมี – อุปกรณท์างวิทยาศาสตร ์ ครูธนภรณ ์
150 

ส.ค..65 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์(A-MATH,คิดเลข
เร็ว, โซดูกุ) 

ครูพิริยา 

151 ส.ค. 64 กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาสื่อการเรยีนการสอน นางสาวมัลลิกา 
152 สิงหาคม 65 กิจกรรม วันอาเซียน    ครูวันทนา 



ที ่ ว/ด/ป กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
153 สิงหาคม-กันยายน กิจกรรม 1 คน 1 กีฬา     ครูคณติชา 
154 ๑๑ ส.ค. ๖๕ กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ ครูนราพร 
155 15-19 ส.ค.65 นิเทศการเรียนการสอน ครูจุร ี
156 15 ส.ค.65 ส่งโครงการปีงบประมาณ 2566  ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
157 16-29 ส.ค. 65 พิจารณาจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ2566 กลุ่มบรหิาร 

งานแผนงาน 
158 18 ส.ค.65 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์ ครูสายถวิล 
159 18 ส.ค. 65 สัปดาห์ห้องสมุด กัญญารตัน ์
160 30 ส.ค.65 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำป ี งานพัสด ุ
161 ก.ย. 2565 

 
นำผลจากการประเมินมาวิเคราะห์หาข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาในครั้งต่อไป 

ครูมัลลิกา 

162 ก.ย. 65 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจดัทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 

ครูศุภนดิา 

163 กันยายน 65 สรุปและรายงานผล ภาค 1/65 
สิ้นสุดปีงบประมาณ 2565 

ครูวันทนา 

164 กันยายน 65 กรีฑาคณะสี  ครูประกาย 
ครูคณติชา 

165 กันยายน 65 กิจกรรมความเป็นเลิศทางกีฬา  
กีฬา-กรีฑา ระดับจังหวัด  

ครูประกาย 
ครูคณติชา 

166 กันยายน 65 สรุปและรายงานผล ภาค 1/64  
สิ้นสุดปีงบประมาณ 2564  

ครูประกาย 
ครูคณติชา 

167 ก.ย.65 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 งานแผนงาน 
168 16 ก.ย.65 ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปญัหาในการจัดการเรยีนการสอนงานวิจัย 

ในช้ันเรียน 
ครูจุร ี

169 19 ก.ย. 65 บันทึกผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี งานพัสด ุ
170 20 ก.ย. 65 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง งานพัสด ุ
171 24 ก.ย. 65 ส่งสรุปโครงการปีงบประมาณ 2565 (ภาคเรยีนที่ 1/2565) ผู้รับผิดชอบ 

งานแผนงาน 
172 30 ก.ย.65 บันทึกข้อความสรุปข้อเท็จจริง งานพัสด ุ
173 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์คณติศาสตร ์ ครูพิริยา 
174 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๓ เทศกาลภาษานานาชาติ ครูวิลาวลัย ์

ครูประภาพร 
175 ตลอดปีการศึกษา 1 ห้องเรียน 1  กิจกรรมความดี ร้อยรักสามัคคีลูกดงตาล ครูชนกนันท์ 
176 ตลอดปีการศึกษา การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กับหน่วยงานภายนอก ครูจุร ี
177 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ครูศุภนดิา 
178 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาทักษะทางภาษา นางจุรี 
179 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมคติธรรมหน้าเสาธง ครูชนกนันท์ 
180 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมไหว้พระ ทำบุญ วันธรรมสวนะ ครูนราพร 
181 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการอ่าน ครูวาสุชล 

ครูกัญญารัตน ์
182 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ 2 สุดยอดนักอ่าน ครูวาสุชล  

ครูรัชฎาพร 
183 

ตลอดปีการศึกษา 
กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี ซ่อมแซมโต๊ะ/เก้าอี้และทำ
ความสะอาดผ้าคลุมโตะ๊/เก้าอี้และซื้อเครื่องมือช่าง 

นายมาโนช 



ที ่ ว/ด/ป กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
184 

ตลอดปีการศึกษา 
กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมโรงอาหารและทำความสะอาดเครื่อง
กรองน้ำ 

นายมาโนช 

185 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดุและอุปกรณ์อาคาร นายมาโนช 
186 

ตลอดปีการศึกษา 
กิจกรรมจดัซื้อชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด(ไม้กวาดแจกเด็กนักเรียน
และน้ำยาเอนกประสงค์) 

นายมาโนช 

187 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมจา้งเหมาตามภารกิจสถานศึกษา นายมาโนช 
188 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ 1 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ครูวีระศักดิ ์
189 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ครูวาสุชล 
190 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๒ อาหารเพื่อโภชนาการที่ด ี ครูวาสุชล 
191 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๓ ป้องกันความเสีย่งปัญหาทางเพศ ครูวาสุชล 

ครูวีระศักดิ ์
192 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๔ ตรวจสุขภาพนักเรียน ครูวาสุชล 
193 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๕ การประกันอุบัติเหตกุลุ่ม ครูวาสุชล 

ครูชุติมา 
194 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์ธนาคารโรงเรียน ครูชนกนันท์ 
195 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๒ ลูกดงตาลยอดนักออม ครูชนกนันท์ 
196 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรม เยี่ยมบุคลากร ครูอัยสิทธ์ิ 
197 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรม เลี้ยงสังสรรค ์ ครูคณติชา 
198 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรม มอบของขวัญอวยพรวันเกิด ครูวันทนา 
199 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรม ต้อนรับผูม้าเยีย่มชมและศึกษาดูงาน ครูวีระศักดิ ์
200 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมประชาสมัพันธ์ ครูวันทนา 
201 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ครูอัยสิทธ์ิ 
202 ตลอดปีการศึกษา จัดซื้อเครื่องบดละเอียดกิ่งไม้และจัดทำเตาเผาขยะของโรงเรียน  นายมาโนช  
203 

ตลอดปีการศึกษา 
โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในโรงเรียน 
(เงินเหลือจ่าย) 

นายมาโนช  

204 ตลอดปีการศึกษา ดำเนินการตามแผนปฏิบตัิการปีงบประมาณ 65 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

205 ตลอดปีการศึกษา สรุปยอดเงินทางการเงินและนำเสนอรายงาน 
ส่งรายงานลูกหนี้เงินยืมค้างชำระ 

งานการเงิน/งาน
บัญช ี

206 ตลอดปีการศึกษา สรุปการทำทะเบียนคมุรายการขอเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ งานการเงิน/งาน
บัญช ี

207 ตลอดปีการศึกษา เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

งานการเงิน/งาน
บัญช ี

208 ตลอดปีการศึกษา ออกใบเสร็จรับลงทะเบยีนนักเรียน และรายได้อื่น ๆ งานการเงิน/งาน
บัญช ี

209 ตลอดปีการศึกษา จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอก  -
งบประมาณ ดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษา เป็นไป
ตามระเบียบ 

งานการเงิน/งาน
บัญช ี

210 ตลอดปีการศึกษา จัดทำเอกสารการยืมเงิน, ล้างเงินยืม, ตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน 
และลา้งเงินยืม 

งานการเงิน/งาน
บัญช ี

211 ตลอดปีการศึกษา จัดทำทะเบียนคมุเงินฝากธนาคารเงินรายได้สถานศึกษา งานการเงิน/งาน
บัญช ี

212 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๑ งานแผนงาน นางสาวธนภรณ ์
 



ที ่ ว/ด/ป กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
213 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๒ งานการเงิน -บัญช ี นางสาวเบจวรรณ 

นางสาวชนกนันท์ 
214 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๓ งานพัสด ุ นายพรากร 

นางสาวสายถวิล 
215 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา นางสาวประภาพร 
216 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมสนับสนุนคา่ใช้จ่ายประจำ นางสาวสายถวิล 
217 ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานในโรงเรียน นางสาวสายถวิล 
218 ตลอดปกีารศึกษา พัฒนาบุคลากร ครูชุติมา 
219 ตลอดปกีารศึกษา การเดินทางไปราชการ ครูชุติมา 
220 ตลอดปกีารศึกษา ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณข้าราชการครูและบุคลากร ครูอินทิรา 
221 ตลอดปกีารศึกษา เวรรักษาการณส์ถานท่ีราชการ ครูชุติมา 
222 ตลอดปกีารศึกษา จัดจ้างบุคลากร (ครผูู้สอน) และแม่บ้านทำความ 

สะอาด 
ครูอินทิรา 

223 ทุกวัน ลงบัญชีในสมุดเงินสด, ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงินให้ถูกต้อง 
และครบถ้วน 

งานการเงิน/งาน
บัญช ี

224 ทุกวันจันทร์ พิจารณาการขออนุมัตดิำเนินโครงการ/กิจกรรม งานแผนงาน 
225 ทุกวันจันทร์ ตรวจรับพสัด ุ งานพัสด ุ
226 ทุกวันอังคาร ตรวจรายการจดัซื้อ/จัดจ้าง งานพัสด ุ
227 ทุกวันพุธ เสนอขอนุมัตดิำเนินโครงการ/กิจกรรม งานการเงิน 
228 ทุกวันพุธและวันศุกร ์ ลง EG-p/ลงทะเบียนคมุ/เบิกจ่าย งานพัสด ุ
229 ทุกวันพฤหัสบด ี จัดซื้อ/จดัจ้าง งานพัสด ุ
230 ทุกวันศุกร์ จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวนัเสนอรายงานคงเหลือประจำวันให้

ผู้บริหารลงนาม 
งานการเงิน/งาน
บัญช ี

231 ทุกวันศุกร์ เสนอสมุดเงินสดให้ผู้บริหารลงนาม งานการเงิน/งาน
บัญช ี

232 ภายในวันท่ี 7 
ของทุกเดือน 

นำส่งภาษี หัก ณ ท่ีจ่าย งานการเงิน/งาน
บัญช ี

233 ทุกสิ้นเดือน จัดทำบัญชีแยกประเภทเงินต่างๆ 
จัดทำรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำเดือนของ
บุคลากรจดัเก็บเงินรายได้สถานศกึษา ค่าบำรุงกระแสไฟฟ้า/ค่าเช่า
ร้านค้าโรงอาหาร 
 

งานการเงิน/งาน
บัญช ี

234 ทุกสิ้นปีงบประมาณ ส่งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน งานการเงิน/งาน
บัญช ี

235 ทุกสิ้นปี พ.ศ. นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน (ดอกเบี้ยเงินอุดหนุน/จำหน่ายพสัดุ) งานการเงิน/งาน
บัญช ี

 
 
 

 



สรุปโครงการ/งาน/งบประมาณในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 42 โครงการ  
 1.  กลุ่มบริหารวิชาการ 21 โครงการ    
 2.  กลุ่มบริหารงบประมาณ  2  โครงการ   
 3.  กลุ่มบริหารบุคคล  2  โครงการ    
 4.  กลุ่มบริหารท่ัวไป   12  โครงการ   
 5. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 5 โครงการ   
ก.โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ 21 โครงการ  
 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
 2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 4.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 5.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการเรยีนรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 6.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 7.โครงการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 8.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม        
 9.โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพดีและมีสุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัยด้านกีฬา  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
 10.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

11.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 12.โครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยรักสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง   
 13.โครงการห้องสมุดมีชีวิต พิชิตการอ่าน 

14.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
15.โครงการสารสนเทศโรงเรยีนดงตาลวิทยา 
16.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน 
17.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกล(ออนไลน์) ในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
18.โครงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มบริหารวิชาการ 
19.โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องเกียรติยศ 
20.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สาระเทคโนโลยี 
21.โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

 
 
 



ข.โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ  2   โครงการ   
1.โครงการพัฒนางานกลุ่มบรหิารงบประมาณ 
2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการในโรงเรียน  

ค.โครงการกลุ่มบริหารบุคคล 2  โครงการ   
1.โครงการ พัฒนาบุคลากรครเูพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ  
2.โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย 

ง.โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป 12  โครงการ    
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
2. โครงการพัฒนาปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ 
3.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
4.โครงการธนาคารโรงเรียนดงตาลวิทยา 
5.โครงการยานพาหนะ 
6.โครงการพัฒนางานสวัสดิการ 
7.โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชนสัมพนัธ์                                                                        
8.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการและสารบรรณ 
9.โครงการพัฒนาสำนักงานธุรการและห้องอำนวยการ 
10.โครงการจัดซื้อเครื่องบดละเอียดกิ่งไม้และจัดทำเตาเผาขยะของโรงเรียน 
11.โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในโรงเรียน 
12.โครงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen test (ATK) 

จ.โครงการฝ่ายกิจการนักเรียน 5  โครงการ    
1.โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์ 
4. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
5.โครงการพัฒนาทักษะการใหก้ารปรึกษาสำหรับครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

 

 

 

ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน

การศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.

2561 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สำนักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน(สพฐ.) 

 

สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของ

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
๕ ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ 

 

สนอง 

กลยุทธข์อง
สถานศึกษา 

1 1.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและกระบวนการท่ีเน้น
นักเรียนเป็นสำคัญ 

  

  

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่2ข้อ2,3 

ยุทธศาสตร์ 

ที่5ข้อ1 

 

กลยุทธ์ที่2,3 

 

กลยุทธ์ที่1,2 

 

2 2.โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 

ที่2ข้อ 3 

  

 

กลยุทธ์ที่ 3 

 

กลยุทธ์ที่ 2 

 

3 3.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบงานทะเบียน
วัดผลการศึกษาให้มี
คุณภาพ  

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 

ที่2ข้อ1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่6ข้อ3 

กลยุทธ์ที่ 1-
4,6 

 

กลยุทธ์ที่ 
2,3,5,6 

 

4 4.โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 

ที่2ข้อ2,3 

ยุทธศาสตร์ 

ที่5ข้อ1 

กลยุทธ์ที่ 3,4 

 

กลยุทธ์ที่ 
2,3,5,6 

 



 

 

 

ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน

การศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.

2561 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สำนักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน(สพฐ.) 

 

สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของ

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
๕ ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ 

 

สนอง 

กลยุทธข์อง
สถานศึกษา 

5 5.โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 ,1.2 

 

ยุทธศาสตร์ 

ที่1ข้อ1 ,2 

 

กลยุทธ์ที่ 1,6 

 

กลยุทธ์ที่ 
1,2,3,5,6,7 

 

 

 

 

 

 

6 6.โครงการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1-5 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 

ที่1ข้อ2 

  

 

 

กลยุทธ์ที่ 1,6 

 

กลยุทธ์ที่ 
1,2,3,5,6,7 

 

7 7.โครงการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 

ที่1ข้อ1,2 

ยุทธศาสตร์ 

ที่5ข้อ1,2 

กลยุทธ์ที่ ๑ , 
๓ , ๖ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ , ๒ 
,  ๖ 

 

8 8.โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม        

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 

ที่1ข้อ1,2 

ยุทธศาสตร์ 

ที่5ข้อ1,2 

กลยุทธ์ที่ ๑ , 
๓ , ๖ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ , ๒ 
,  ๖ 

 



 

 

 

ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน

การศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.

2561 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สำนักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน(สพฐ.) 

 

สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของ

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
๕ ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ 

 

สนอง 

กลยุทธข์อง
สถานศึกษา 

9 9.โครงการส่งเสริมผู้เรียนมี
สุขภาพดีและมีสุนทรียภาพ  
ลักษณะนิสัยด้านกีฬา  เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา     

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 

ที่2ข้อ2,3 

ยุทธศาสตร์ 

ที่5ข้อ1 

กลยุทธ์ที่ 3,4 

 

กลยุทธ์ที่ 
2,3,5,6 

 

10 10.โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชาศิลปะ
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 

ที่2ข้อ2,3 

ยุทธศาสตร์ 

ที่5ข้อ1 

กลยุทธ์ที่ 3,4 

 

กลยุทธ์ที่ 
2,3,5,6 

 

 

 

 

 

11 11.โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชาคหกรรม 
อุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ  

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 

ที่2ข้อ2,3 

ยุทธศาสตร์ 

ที่5ข้อ1 

กลยุทธ์ที่ 3,4 

 

กลยุทธ์ที่ 
2,3,5,6 

 

12 12.โครงการอ่านเฉลิมพระ
เกียรติฯ ร้อยรักสามัคคี  

ทำความดีถวายในหลวง   

  

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

มาตรฐานที่ 3  
ข้อ 1,3 

ยุทธศาสตร์ 

ที่2ข้อ2,3 

ยุทธศาสตร์ที่5
ข้อ1 

กลยุทธ์ที่ 3,4 

 

กลยุทธ์ที่ 
2,3,5,6 

 



 

 

 

ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน

การศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.

2561 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สำนักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน(สพฐ.) 

 

สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของ

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
๕ ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ 

 

สนอง 

กลยุทธข์อง
สถานศึกษา 

13 13.โครงการห้องสมุดมี
ชีวิต พิชิตการอ่าน 

  

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.1 

 

ยุทธศาสตร์ 

ที่2ข้อ1,4 

ยุทธศาสตร์ 

ที่6ข้อ3 

กลยุทธ์ที่ 1-
4,6 

 

กลยุทธ์ที่ 1-6 

 

14 14.โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

  

มาตรฐานที่ 1 -3 ยุทธศาสตร์ 

ที่1ข้อ1,2 

ยุทธศาสตร์ 

ที่3ข้อ1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่4ข้อ1 

กลยุทธ์ที่ 
1,3,4,6 

 

กลยุทธ์ที่ 1-7 

 

15 15.โครงการสารสนเทศ
โรงเรียนดงตาลวิทยา 

  

มาตรฐานที่ 2   
ข้อ 1,2 

 

ยุทธศาสตร์ 

ที่6ข้อ1,2 

 

กลยุทธ์ที่ 6 

 

กลยุทธ์ที่ 4 

 

16 16.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบงานทะเบียน
นักเรียน 

 

 

 

มาตรฐานที่ 2   
ข้อ 2,3,4 

ยุทธศาสตร์ 

ที่3ข้อ1,2 

 

กลยุทธ์ที่ 4 

 

กลยุทธ์ที่ 6 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน

การศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.

2561 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สำนักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน(สพฐ.) 

 

สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของ

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
๕ ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ 

 

สนอง 

กลยุทธข์อง
สถานศึกษา 

17 17.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนทางไกล
(ออนไลน์) ในช่วง
สถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid-19)  

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ 1.2 

มาตรฐานที่ 2  
ข้อ 2,5,6 

ยุทธศาสตร์ 

ที่5 

 

กลยุทธ์ที่ 6 

 

กลยุทธ์ที่ 4 

 

18 18.โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

มาตรฐานที่ 2   
ข้อ 5 

ยุทธศาสตร์ 

ที่5ข้อ1  

กลยุทธ์ที่ 5 

 

กลยุทธ์ที่ 4-6 

 

19 19.โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาห้องเกียรติยศ  

มาตรฐานที่ 1    ยุทธศาสตร์ 

ที่1 และ 3 

กลยุทธ์ที่ 1 

 

กลยุทธ์ที่ 1,2 

 

20 20.โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะ
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสาระเทคโนโลยี 

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ  1.2 

มาตรฐานที่ 3   
ข้อ  1,3 

 

ยุทธศาสตร์ 

ที่1ข้อ 2 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 ข้อ 1 

กลยุทธ์ที่ 6 

 

กลยุทธ์ที่ 
1,2,3  

 

21 21.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ 2   
ข้อ 1,2 

ยุทธศาสตร์ 

ที่6ข้อ1,2  

กลยุทธ์ที่ 6 

 

กลยุทธ์ที่ 2 

 

22 1.โครงการพัฒนางานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

มาตรฐานที่ 1   
ข้อ  1.2 

ยุทธศาสตร์ที่2  กลยุทธ์ที่ 1 

 

กลยุทธ์ที่ 1 

 

 2.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการในโรงเรียน  

    



 

 

 

ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน

การศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.

2561 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สำนักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน(สพฐ.) 

 

สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของ

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
๕ ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ 

 

สนอง 

กลยุทธข์อง
สถานศึกษา 

 1.โครงการ พัฒนาบุคลากร
ครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานฯ  

    

 2.โครงการพัฒนาระบบ
การรักษาความปลอดภัย 

    

 1. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

    

 2. โครงการพัฒนาปรับปรุง
โสตทัศนูปกรณ์ 

    

 3.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและโภชนาการ 

    

 4.โครงการธนาคาร
โรงเรียนดงตาลวิทยา 

    

 5.โครงการยานพาหนะ     

 6.โครงการพัฒนางาน
สวัสดิการ 

    

 7.โครงการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนและ
ชุมชนสัมพันธ์                                                                        

    

 8.โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานธุรการและสาร
บรรณ 

 

    



 

 

 

ที ่

 

โครงการ/กิจกรรม 

สอดคล้องกับ
มาตรฐาน

การศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.

2561 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
สำนักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน(สพฐ.) 

 

สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของ

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
๕ ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ 

 

สนอง 

กลยุทธข์อง
สถานศึกษา 

 9.โครงการพัฒนา
สำนักงานธุรการและห้อง
อำนวยการ 

    

 10.โครงการจัดซื้อเครื่อง
บดละเอียดกิ่งไม้และจัดทำ
เตาเผาขยะของโรงเรียน 

    

 11.โครงการปรับปรุงไฟ
ส่องสว่างภายในโรงเรียน 

    

 12.โครงการจัดซื้อชุดตรวจ 
Antigen test (ATK) 

    

 1.โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

    

 2. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

    

 3.โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด และ
โรคเอดส์ 

    

 4. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

    

 5.โครงการพัฒนาทักษะ
การให้การปรึกษาสำหรับ
คร ู

    



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
การกำกับติดตามผล  

ประเมินผลและรายงาน 
 



ฝ่ายงาน ช่ือโครงการ รวม ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

45,840 
1.โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณ 45,840 ธนภรณ์  วัดสง่า 

2.โครงการส่งเสรมิและพัฒนาระบบการบริหารจัดการในโรงเรียน 
(รายจ่ายประจำ) 

621,000 สายถวิล  แซฮ่่ำ 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 97,540 

1.โครงการ พัฒนาบุคลากรครเูพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ    97,540 ชุติมา  กีรติมาพงศ ์
2.โครงการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย 97,000 

(เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 
ชุติมา  กีรติมาพงศ ์

กลุ่มบรหิารงาน 
กิจการนักเรยีน 

97,540 

1.โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   41,280 
450  (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

จิรภัทร  ทองศักดิ ์

2. โครงการส่งเสรมิคุณธรรม  จรยิธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงคข์องผู้เรียน   ๔๕,๖๙๐  นราพร  จันสกุลณา 
3.โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์ 5,625 ประกาย  รักษากลาง 
4. โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตยในโรงเรียน 4,945 ทศพร  ณ นคร 
5.โครงการพัฒนาทักษะการให้การปรึกษาสำหรับครู 2,000 กัญญารตัน์  โพธิวัฒน์ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 
149,240  

  
  
 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 74,749 มาโนช เงินอยู่ 
2. โครงการพัฒนาปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ ์ 15000 (รายจ่ายประจำ) วีระศักดิ์  พานทอง 
3.โครงการส่งเสรมิสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 6,000 วาสุชล  กุลชะโล 
4.โครงการธนาคารโรงเรียนดงตาลวิทยา 2,500 ชนกนันท์  ช่วยประคอง 
5.โครงการยานพาหนะ 70,000 (รายจ่ายประจำ) อัยสิทธิ์  นัทธี 
6.โครงการพัฒนางานสวสัดิการ - วันทนา  เหมสมติ ิ
7.โครงการพัฒนางานประชาสัมพนัธ์โรงเรียนและชุมชนสมัพันธ์                                                                        45,100 วันทนา  เหมสมติ ิ
8.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการและสารบรรณ 20,891 อัจฉราวดี  ลิมป์กฤตนุวัตร ์
9.โครงการพัฒนาสำนักงานธรุการและห้องอำนวยการ ๓๐,๗๐๐ (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) อัจฉราวดี  ลิมป์กฤตนุวัตร ์
10.โครงการจัดซื้อเครื่องบดละเอยีดกิ่งไม้และจดัทำเตาเผาขยะของโรงเรียน 70,000 (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) มาโนช เงินอยู่ 
11.โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในโรงเรียน 4๐,0๐๐ (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) มาโนช เงินอยู่ 

 

การกำกับติดตามผล  ประเมินผล และรายงานโครงการปีงบประมาณ 2565 



 

ฝ่ายงาน ชื่อโครงการ รวม ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
487,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ
กระบวนการที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

55,370 
8,770 (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

จุรี  อ่อนมี 

2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 22,520 วิลาวัลย์  ขำนิล 

3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลการศึกษาให้มี
คุณภาพ 

35,520 ศุภนิดา  น้อยตั้ง 

4.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

38,000 
พรากร  สิงห์ไพศาล 

5.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

15,520 
พิริยา สีสด 

6.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

10,000 
วิลาวัลย์  ขำนิล 

7.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

16,990 รัชฎาพร  โตใหญ่ 

8.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        

16,500 ทศพร  ณ นคร 

9.โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพดีและมีสุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัย
ด้านกีฬา  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

20,800 
ประกาย  รักษากลาง 



 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

ชื่อโครงการ รวม ผู้รับผิดชอบโครงการ 

10.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

59,345 อัยสิทธิ์  นัทธ ี

11.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม อุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 

30,000 
มาโนช เงินอยู่ 

12.โครงการอ่านเฉลิมพระเกียรตฯิ ร้อยรักสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง   0 วาสุชล  กุลชะโล 

13.โครงการห้องสมุดมีชีวิต พิชิตการอ่าน 27,600 รัชฎาพร  โตใหญ่ 

14.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 5,520 กัญญารัตน์  โพธิวัฒน์ 

15.โครงการสารสนเทศโรงเรียนดงตาลวิทยา 1,000 พิริยา สีสด 

16.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน 6,700 

5,500 (เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

มัลลิกา  ศรีผาย 

17.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกล
(ออนไลน์) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid-19) 

18,000  
(เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

จุรี  อ่อนมี 

18.โครงการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มบริหารวิชาการ 92,760 
96,000 

(เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

จุรี  อ่อนมี 



ชื่อโครงการ รวม ผู้รับผิดชอบโครงการ 

19.โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องเกียรติยศ 52,300 
(เงินเหลือจ่ายปีงบ64) 

จุรี  อ่อนมี 

20.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเทคโนโลยี 

33,555 อัจฉราวดี  ลิมป์กฤตนุวัตร์ 

21.โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 0 พิริยา สีสด 

รวม 487,700  
รวมเงินอุดหนุนปีงบ 65 
รวมเงินเหลือจ่ายปีงบ64 

877,860 
454,220 

 

 

 

ฝ่ายงาน ชื่อโครงการ รวม ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มบรหิารงาน 
กิจการนักเรยีน 

 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

10,000  นราพร  จันสกุลณา 

กลุ่มบรหิาร
ทั่วไป 

 

1.โครงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test (ATK)  16,400 วาสุชล  กุลชะโล 

 

 

 

 



 

ฝ่ายงาน ชื่อโครงการ รวม ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการที่เน้นนักเรียน
เป็นสำคัญ 

40,140 

 

จุรี  อ่อนมี 

2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 223,400 

 

วิลาวัลย์  ขำนิล 

3.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

10,000 

 

พรากร  สิงห์ไพศาล 

4.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

4,520 

 

วิลาวัลย์  ขำนิล 

5.โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพดีและมีสุนทรียภาพ  ลักษณะนิสัยด้านกีฬา  เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

50,000 

 

ประกาย  รักษากลาง 

6.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระเทคโนโลยี 

๘๐,๘๙๒ อัจฉราวดี  ลิมป์กฤตนุวัตร์ 

7.โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๙,๘๘0 พิริยา  สีสด 

รวมเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 594,780 
   
 



วิธีการกำกับ-ติดตาม  
1. หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้างาน นำเสนอผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมในท่ีประชุมครู ประจำเดือน รับ

ฟังข้อเสนอแนะ ข้อดี เพ่ือนำไปพัฒนา-ปรับปรุงต่อไป 
2. หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้างาน รายงาน ผ่านฝ่ายต่าง ๆ ตามลำดับขั้น ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

นำเสนอรองผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการฯตามลำดับ เมื่อปฏิบัติ ทุกกิจกรรม สรุปรายงานโครงการ
ส่งฝ่ายบริหารต่อไป 
 

 

 

 


