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คํานํา 

 

  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2563  เลมนี้  โรงเรียนวาริชวิทยาจัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนใหเปนไปตามเปาหมาย บรรลุ

ความสําเร็จที่พึงประสงค เปนการบริหารงบประมาณและทรัพยากรของโรงเรียนเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด รูปแบบการจัดเปนไปตามนโยบายของการปฏิรูปการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบดวยขอมูลทั่วไป  สภาพปจจุบัน ความตองการ นโยบาย เปาหมาย มาตรการ งบประมาณและงาน/โครงการของฝาย/หมวด/งานตาง ๆ พรอม

กําหนดผูรับผิดชอบงาน/โครงการนั้น ๆ ไวอยางชัดเจน 

  หวังวาแผนปฏิบัติการเลมนี้ จะเปนคูมือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานของครู อาจารย เพื่อการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนและการติดตามผลการประเมิน เพื่อให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามเปาหมายที่วางไวทุกประการ  โรงเรียนขอขอบคุณครู อาจารยทุกทาน คณะทํางานทุกคน ที่ใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ 2563  ใหลุลวงไปดวยด ี

 

 

                นายเมืองไทย    ผลาจันทร 

          ผูอํานวยการโรงเรียนวาริชวิทยา 
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สวนที่  1 

ขอมูลพื้นฐาน 
 

    ประวัติการกอตั้งโรงเรียน 
 

  โรงเรียนวาริชวิทยา  เดิมเปนสาขาโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปดทําการสอนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน  เมื่อปการศึกษา  2537   เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เปดสอนเพื่อกระจายโอกาสใหกับนักเรียนที่ตําบลวาริชภูมิตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ใน

ปการศึกษา  2537 รับนักเรียนชั้น ม.1  จํานวน  2 หอง  97  คน  มีนายวีรยุทธ  สัตถาผล  ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิปฏิบตัิหนาที่เปนผูประสานงาน

โรงเรียนสาขา  มีครู อาจารย จากโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  ไปชวยปฏิบัติการสอนประจํา  จํานวน  5  คน   

  ในปการศึกษา  2540  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยนายสุขวิช   รังสิตพล  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้งโรงเรียนสาขาภูแฉะเปนโรงเรียน

มัธยมศึกษาตั้งใหม  ตั้งแตวันที่  8  พฤษภาคม  2540 และกําหนดชื่อโรงเรียนวา  “โรงเรียนวาริชวิทยา”   
 

                       ที่ตั้งและขนาด 
 

 โรงเรียนวาริชวิทยาตั้งอยูบนที่ดินราชพัสดุ  แปลงหมายเลขที่  25850  สน 259  ในความครอบครองทําประโยชนของโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ กรมสามัญศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ  เดิมเปนที่ตั้งของโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายของอําเภอวาริชภูมิและไดถูกยุบรวมกับโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  เมื่อ ป พ.ศ.  2517  ที่ตั้งอยูในเขต

เชื่อมตอของหมูบานภูแฉะ  หมู  11  และบานดงนอย    หมู 15  ตําบลวาริชภูมิ   อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร   ทางดานทิศเหนือติดกับทางหลวงแผนดิน  ฝงตรงขาม

เปนวัดอารามแสงอรุณบานภูแฉะ  ทศิใตติดตอกับที่ดินเอกชน  ทิศตะวันออกติดกับที่ดินเอกชนและที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของโรงเรียนประถมศึกษา  ทิศตะวันตก

ติดกับถนนหมูบานดงนอย  

 

 



  

                            ขอมูลพื้นฐาน 
 

  โรงเรียนวาริชวิทยาตั้งอยูนอกเขตเทศบาลตําบลวาริชภูมิ  อยูหางจากตัวอําเภอวาริชภูมิ  ระยะทาง  3  กิโลเมตร  หางจากตัวจังหวัดสกลนคร  74  กิโลเมตร  

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาที่ใกลที่สุดคือโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  อยูหาง  7  กิโลเมตร  โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ  เปดสอนระดับมัธยมศึกษา  

จํานวน  1  โรง คอื โรงเรียนบานกุดตะกาบ  ตั้งอยูหาง  7  กิโลเมตร  การคมนาคมจากหมูบานไปยังโรงเรียน  สวนใหญจะเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง  มีใชรถจักรยาน  

รถจักรยานยนตและเดินเทาบางเล็กนอย 
 

 

          สัญลักษณประจําโรงเรยีน 
 

 

 

     

 

 

        องคประกอบของสัญลักษณ 

          เสมา  หมายถึง  ครูผูสั่งสอน  แหลงพลังปญญาดีมีมากหลาย  สั่งสอนศิษยชั่วมั่วอบาย  เพื่อกลับกลายเปนคนดีศรีสังคม 

          ธรรมจักร หมายถึง  หลักพระศาสนา  พระสัมมาผูรูแจงทุกแหงหน  ผูชี้ทางสวางกลางกมล  เพื่อเตือนตนรูชั่วดีวิถีทาง 

          หนังสือ   หมายถึง  วิชาการงานทั้งหลาย  ศิษยหญิงชายตองร่ําเรียนเพียรฝกฝน  เรงศึกษาใหรอบรูคูกายตน  เพื่อเปนคนมีคุณคายําเกรง 

          คบเพลิง  หมายถึง  บอเกิดกําเนิดแสง  ที่รอนแรงสองสวางกลางเวหน  เปรียบปญญาขจัดมืดในกมล เพื่อไดยลแสงสวางทางเจริญ 

 

         ปรัชญาประจําโรงเรียน 
                        จัดการศึกษาเพื่อผลสัมฤทธิ์  คือ การพัฒนาความคิด สติปญญา คุณธรรมของผูเรียน เพื่อสงผลตอการพัฒนาคน สังคมและสิ่งแวดลอม 
 

  

 



  

          สีประจําโรงเรียน 

                                        เหลือง - ฟา 
         เหลือง   คือ     ปญญาที่มีคาล้ํา  เครื่องชี้นําอนาคตใหสดใส 

         ฟา       คือ     นภาผองอําไพสีแหงน้ําใจของเราชาววาริชวิทยา 
  

      อักษรยอช่ือโรงเรียน             ว.ร.ว. 
 

                 อุดมการณของโรงเรียน 
                        ปลูกฝงคณุธรรมอันประเสริฐ  สงเสริมความเปนเลิศทางปญญา 

                        เนนพัฒนาอาคารสถานที่  เผยแพรคุณความดีดวยกิจกรรม 

                        นอมนําชุมชนรวมพัฒนา  จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
 

         คําขวัญของโรงเรียน 
                                                เรียนดี    มีระเบียบ    เพียบคุณธรรม    นําสมัย 

 

 เอกลักษณของโรงเรียน 
       สุนทรียภาพ    มีคุณธรรม   นําสูการพัฒนาวิชาการ 
 

 อัตลักษณของโรงเรียน 
       ยิ้ม   ไหว   ทักทาย   แตงกายสุภาพ 
 

 คติธรรมของโรงเรียน 
              นตฺถิ  ปฺญาสมา  อาภา  แสงสวางเสมอดวยปญญานั้นไมมี 
 



  

ขอมูลทั่วไป 

โรงเรียน    วาริชวิทยา 

ที่ตั้ง        หมูที่  11          ถนน      วาริชภูมิ – วังสามหมอ            ตําบล       วารชิภูมิ          อําเภอ   วาริชภมูิ            จังหวัด   สกลนคร 

โทร   0 – 4274 –2505      โทรสาร    0-4274-2505        รหัสไปรษณีย   47150   

Email        warichwit12345@gmail.com  Website      http://www.warichwit.ac.th 

ขนาดโรงเรียน                   ขนาดเล็ก                   พื้นที่      64         ไร      19             ตารางวา 

โรงเรียนสังกัด                   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23 

ชื่อผูอํานวยการโรงเรียน   นายเมืองไทย     ผลาจันทร 

หัวหนากลุมบริหารทั่วไป   นายพิชิต       ไตรยขันธ 

หัวหนากลุมบริหารวิชาการ  นายสุพจน     สัตถาผล 

หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ  นางอวยพร     เจริญไชย 

หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล  นางนาฏยา      สิทธิหาญ 

หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน  นายบัญชา      คุณทรัพย 

 

 

 



  

อาคารสถานที ่
 

            ปจจุบันโรงเรียนไดใชอาคารเรียนที่มีอยูเดิมและปรับปรุงซอมแซมใชเปนการชั่วคราว โดยยังมีอาคารที่ยังพอใชประโยชนไดคือ 

              1. อาคารเรียน  เปนอาคารไมชั้นเดียว  จํานวน  1  หลัง สภาพเกามากสรางตั้งแตป พ.ศ.2499  จะตองขออนุญาตรื้อถอนเมื่อไดอาคารเรียนถาวร

เพราะชํารุดมากและอยูในพ้ืนที่จะตองสรางสนามกีฬา 

              2. อาคารเรียน  2 ชั้น  จํานวน  1  หลัง  สภาพพอใช 

              3. หอถังประปาเหล็กสูง  12  เมตร  พรอมถังเก็บน้ําไฟเบอร  ไดรับบริจาค  1  หอถัง 

 และไดสรางเพิ่มเติมจากเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2540  คือ                        1. อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร         จํานวน  1  หลัง 

                                 2. สวมนักเรียน   จํานวน  1  หลัง 

                                 3. ระบบไฟฟาภายในโรงเรียน 

              4. ลานกีฬา (สนามบาสเกตบอล ) สรางดวยเงินบริจาค 

และไดสรางเพิ่มเติมจากเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2544  คือ               1. อาคารกึ่งถาวร            จํานวน  1  หลัง 

               2. โรงอาหารแบบประหยัด       จํานวน  1  หลัง 

และไดสรางเพิ่มเติมจากเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2545  คือ               1. อาคารเรียนทรงไทยสองชั้น 216 ล            จํานวน   1   หลัง 

       2. หองน้ํานักเรียน           จํานวน    1    หลัง 

       3. บานพักครู       3   หลัง , บานพักนักการภารโรง   1   หลัง 

       4. สนามบาสเกตบอล        1     สนาม 

 

 

 

 

 



  

แผนผังภูมิทัศนโรงเรียนวาริชวิทยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

             ขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร  ผูบริหาร 
 

 
                ทําเนยีบผูบริหาร 

 

         โรงเรียนวาริชวิทยา  อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 
 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

1. นายวีรยุทธ    สัตถาผล ค.บ. 
รก.ครูใหญ 

ครูใหญ 
พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2540 

2. นายทวีศักดิ์    ศรีวรสาร กศ.บ. 
ครูใหญ 

อาจารยใหญ 
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2543 

3. นายยุทธสิทธิ    จันทรคูเมือง 
ศษ.ม. 

DBA. 
อาจารยใหญ พ.ศ. 2544 

4. นายเขนก     โกสุโข ศษ.ม.        ผูอํานวยการ พ.ศ.2544 – 30  ต.ค. 2552 

5. นายธวัช     ทุมมนตร ี กศ.ม. ผูอํานวยการ ม.ค. 2553  -  6  ธ.ค. 2554 

6. นายประนมเนตร    มุลฑา กศ.ม. ผูอํานวยการ 9 ธ.ค. 2554 – 4 พ.ย.2559 

7. นายเมืองไทย    ผลาจันทร ศษ.ม. ผูอํานวยการ 14 พ.ย. 2559 – ปจจุบัน 
 



      

ตารางแสดงจํานวนครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 

ณ   10 พ.ย.  2562 
 

รายการขอมูล จํานวน ( เพศ ) รวม 

ชาย หญิง 
1. จํานวนครู 

2. วุฒิคร ู

      2.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 

      2.2 ปริญญาตร ี

      2.3 ปริญญาโท 

      2.4 ปริญญาเอก 

3. อันดับเงินเดือน 

      3.1 คศ. 3 

      3.2 คศ. 2 

      3.3 คศ. 1 

4. ตําแหนงครู 

      4.1 ฝายบริหาร 

      4.2 คร ู

      4.4 พนักงานราชการ 

      4.3 ครูอัตราจาง 

      4.4 ครธูุรการ 

9 

 

- 

7 

2 

- 

 

6 

1 

- 

 

1 

6 

1 

1 

- 

9 

 

- 

6 

2 

1 

 

6 

1 

- 

 

- 

7 

- 

1 

1 

18 

 

- 

13 

4 

1 

 

12 

2 

- 

 

1 

13 

1 

2 

1 



      

 

รายการขอมูล จํานวน ( เพศ ) รวม 

ชาย หญิง 
5. ไปชวยราชการ 

6. นักการภารโรง / ลูกจาง 

     6.1 นักการ – ภารโรง 

     6.2 พนักงานราชการ 

- 

 

1 

1 

- 

 

- 

- 

- 

 

1 

1 
 

   จํานวนคาบสอนโดยเฉลี่ยของครผููสอน(ครูประจําการ 13 คน,พนักงานราชการ 1 คน,ครูอัตราจาง 2 คน รวม 16 คน)      คนละ  13    คาบ /สัปดาห 

   อัตราสวน ครผููสอน(ครูประจําการ  13  คน)  :  นักเรียน (10 ธ.ค.62 = 164 คน)             1        :        13             คน 
 

 

จํานวนครู - อาจารยจาํแนกตําแหนงตามวิชาเอก 
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  ผูอํานวยการ 

ครู คศ. 3 

ครู คศ. 2 

ครู คศ. 1 

พนักงานราชการ,ครูอัตราจาง 
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รวม 1 1 2 2 - 2 1 1 1 1 - 3 - 1 1 1 18 
 



      

          สถิติจํานวนบคุลากร 
 

        ตั้งแตป พ.ศ. 2540 – ปจจุบัน ( 10 ธ.ค. 62 ) 
 

ป พ.ศ. จํานวนครู จํานวนนักเรียน จํานวนนักการภารโรง พนักงานราชการ อัตราจาง/

ธุรการ 

2540 12 310 1 - 5 

2541 13 320 1 - 5 

2542 13 331 1 - 5 

2543 15 326 1 - 4 

2544 17 280 2 - 1 

2545 18 255 2 - 1 

2546 15 280 3 - 1 

2547 17 296 3 - 3 

2548 16 308 3 2 1 

2549 16 274 2 2 1 

2550 17 245 2 2 1 

2551 17 238 2 2 1 

2552 17 221 2 2 1 
 



      

 

ป พ.ศ. จํานวนครู จํานวนนักเรียน จํานวนนักการภารโรง พนักงานราชการ อัตราจาง/

ธุรการ 

2553 18 245 1 2 3 

2554 17 259 1 2 3 

2555 18 241 1 2 3 

2556 18 234 1 2 3 

2557 18 261 1 2 2 

2558 18 265 1 2 1 

2559 17 226 1 2 3 

2560 16 204 1 2 3 

2561 19 182 1 2 3 

2562 18 164 1 2 3 
 

 

 

 

 

 

 



      

ขอมูลนักเรียน 
 

จํานวนนักเรียนปการศึกษา  2560 – 2562  ( 10 มิ.ย. 62) 
 

 

ชั้น 

ปการศึกษา 

2560 

 

รวม 

ปการศึกษา   

2561 

 

รวม 

ปการศึกษา 

2562 

 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปท่ี  1 21 16 37 19 19 38 18 15 33 

มัธยมศึกษาปท่ี  2 22 17 39 21 19 40 20 17 37 

มัธยมศึกษาปท่ี  3 44 26 70 32 22 54 23 18 41 

มัธยมศึกษาปท่ี  4 12 12 24 11 14 25 9 12 21 

มัธยมศึกษาปท่ี  5 2 11 13 11 11 22 11 10 21 

มัธยมศึกษาปท่ี  6 9 13 22 1 7 8 11 11 22 

รวม 110 95 205 95 92 187 92 83 175 
 

 

 

 

 

 

 



      

โรงเรียนที่อยูในพื้นที่บริการของโรงเรียนวาริชวิทยา 

 

                 มีจํานวน     7    โรงเรียน   ดังนี ้
 

                                      1.   โรงเรียนบานกุดตะกาบ 

                                      2.   โรงเรียนบานตาดโพนไผ 

                                      3.   โรงเรียนบานหนองแวง 

                                      4.   โรงเรียนบานธาตุ - กุดพราว 

                                      5.   โรงเรียนบานหวยบาง 

                                      6.   โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร 

                                      7.   โรงเรียนบานเหลา - โพนทอง - ขอนขวาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 

                           โรงเรียนวาริชวิทยา           อําเภอวาริชภูมิ           จังหวัดสกลนคร 

 

              ประกอบดวย 

                       1. นายดุสิต  เหมะธุลิน            ประธานกรรมการ 

                           2. นายสุพจน         พุทธานุ            กรรมการผูแทนศิษยเกา  

                       3. นายนิสัย  เหมะธุลิน            กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

                       4. สิบเอกชัยวัน ราชชมภู            กรรมการผูแทนผูปกครอง 

                       5. นายสมใจ       พจนา            กรรมการผูแทนองคกรชุมชน  

                       6. นายสมศักดิ์       เหมะธุลิน            กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

                         7. พระวีระพันธ      อภิวฑฒโน            กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆ 

                       8. นายพิชิต            ไตรยขันธ            กรรมการผูแทนครู 

                       9. นายเมืองไทย       ผลาจันทร                กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 
 



      

           แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานสถานศึกษา 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 

2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3. การวัดผลประเมินผล งานทะเบยีนและเทียบโอนผลการ

เรียน 

4. การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ีการพัฒนาแหลง

เรียนรู 

6. การนิเทศการศึกษา 

7. การแนะแนวการศึกษา 

8. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

9. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 

10. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาอื่น 

11. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคลครอบครัว

องคกรหนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

12. การจัดทําสํามะโนผูเรียน     การรับนักเรียน 

13. การสงเสริมและและประสานงานการศึกษาในระบบ นอก

ระบบและตามอัธยาศัย 

14. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

15. แผนงานวิชาการ 

1. การจัดทําและเสนอขอ

งบประมาณ 

2. การจัดสรรงบประมาณ 

3. การตรวจสอบติดตาม

ประเมินผลและรายงาน

ผลการใชเงินและผลการ

ดําเนินการ 

4. การระดมทรัพยากรและ

การลงทุนเพื่อการศึกษา 

5. การบริหารการเงิน 

6. การบริหารบัญช ี

7. การบริหารพัสดุและ

สินทรัพย 

1. การวางแผน

อัตรากําลังและกําหนด

ตําแหนง โยกยาย 

2. การสรรหาและบรรจุ

แตงตั้ง การออกจาก

ราชการ 

3. การสงเสริมประสิทธิ

ภพในการปฏิบัติ

ราชการ 

4. วินัยและการรักษา

วินัย 

5. การลา 

6. พัฒนาบุคลากร 

1. งานสารบรรณ 

2. งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. งานพัฒนาระบบและเครือขาย

ขอมูลสารสนเทศ 

4. การประสานและพัฒนาเครือขาย

สถานศึกษา 

5. การจัดระบบการบริหารและ

พัฒนาองคกร 

6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. การดูแลอาคารสถานที่และ

สภาพแวดลอม 

8. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

9. การสงเสริมสนับสนุนและ

ประสานงานการศึกษาของบุคคล

ชุมชนองคกรหนวยงานและ

สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

10. การจัดระบบการควบคุมใน

หนวยงาน 

11. งานบริการสาธารณะ 

กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารงบประมาณ    กลุมบริหารงานบุคคล กลุมบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการกองทุนโรงเรียนวาริชวิทยา 

1. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2. งานสงเสริมประชาธิปไตยและ

สภานักเรียน 

3. งานรักษาวินยัและแกไข

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของ

นักเรียน 

4. งานปองกันแกไขปญหาสารเสพ

ติด/เอดส และการกระทําที่ผิด

กฎหมายผิดวินยั 

5. งานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

6. งานปองกันอุบัติเหตุนักเรียน/

จราจร 

7. งานครูที่ปรึกษา 

8. งานคณะกรรมการนักเรียน

(คณะกรรมการสภานักเรียน) 

9. งานเครือขายผูปกครองนักเรียน 

10. งานกิจกรรม TO BE NUMBER 

ONE 

กลุมบริหารกิจการนกัเรียน 



      

สวนที่  2 
 

ทิศทางการบริหารของโรงเรียน 
 

    6 ยุทธศาสตร ของแผนการศึกษาแหงชาติ 
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

   นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

วิสัยทัศน 

สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 



      

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะใน 

ศตวรรษที่ 21 

  3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 

  4. สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

  5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDGs) 

  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 

เปาหมาย 

1. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตาม 

วัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวตอ เปนพลเมืองและพลโลกท่ีดี 

  2. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมี 

คุณภาพ พรอมกาวสูสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  3. ครู เปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยําทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรูที่หลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผู 

สรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใชเทคโนโลยี 

  4. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนําทางวิชาการ มีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการ 

บริหารแบบรวมมือ 

  5. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัด 

สภาพแวดลอมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรูในทุกมิติ เปนโรงเรียนนวัตกรรม 

  6. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปนสํานักงานแหงนวัตกรรมยุคใหม ใชขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการ 



      

ขับเคลื่อนคุณภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอยางเปนระบบ 

  7. สํานักงานสวนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน โดย กระจายอํานาจการบริหารงานและการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบ 

ขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

 

    กลยุทธ/ยุทธศาสตรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23   
ยุทธศาสตร ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ยทุธศาสตรที่ 1 การสรางความม่ันคง 

       ยุทธศาสตรที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 

 

  ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความสามารถในการแขงขัน 

   ยุทธศาสตรที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสงดานพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  

  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพศักยภาพคน 

   ยุทธศาสตรที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

      ยุทธศาสตรที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง 

     ยุทธศาสตรที่ 3.3 การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค 

  ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม 

   ยุทธศาสตรที่ 4.1 การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

  ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

   ยุทธศาสตรที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

  ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

   ยุทธศาสตรที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม 

      ยุทธศาสตรที่ 6.4 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   ยุทธศาสตรที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 



      

 

    วิสัยทัศนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23   
  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  เปนองคกรจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ครูและบุคลากรปฏิบัติงานอยางมืออาชีพเนนระบบการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใตการมีสวนรวมและการเชื่อมโยงของหนวยงานที่เกี่ยวของตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    พันธกิจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23   
1. สงเสริม พัฒนาใหครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทําหลักสูตรและจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนทุกกลุมเปาหมายสูมาตรฐานสากล

บนพื้นฐานของความเปนไทย 

2. สงเสริม พัฒนาใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนการวิเคราะห วิจัย แกปญหา มีวิจารณญาณตามมาตรฐานวิชาชีพ มี

คุณธรรมจริยธรรมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. สงเสริม พัฒนาใหสถานศึกษามีการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง 

4. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูมาใชในการบริหาร และการจัดการศึกษา 

5. สงเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสหวิทยาเขตและสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

6. ประสานงานสงเสริม สนับสนุน และเสริมสรางความรวมมือทุกภาคสวนในจังหวัดสกลนครอยางบูรณาการ สูการพัฒนาอยางยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกาวสู

ประชาคมอาเซียน 

 

    เปาประสงคสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23   
 เพื่อใหการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเปนไทยจึงกําหนด

เปาประสงค ดังนี้ 

  1. ผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดสิ่งเสพติด สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 

  2. ครูมีหลักสูตรชั้นเรียนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามศักยภาพของผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  3. ผูบริหาร ครูและบุคลากรมีคุณภาพและไดรับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชพีอยางตอเนื่อง 



      

  4. ครูมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนการวิเคราะห วิจัยแกปญหา มีวิญญาณ ความเปนครู มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

  5. สถานศึกษามีการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง 

  6. สถานศึกษามีสื่อ วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอ ตอการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา และจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการ

เรียนรูใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 

  7. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขึ้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

  8. สถานศึกษา ชุมชนมีการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  9. สถานศึกษา ชุมชนมีการสรางขีดความสามารถในการคาและการลงทุน 

  10. สถานศึกษา ชุมชนมีแหลงทองเที่ยว 3 ธรรม 

 

      วิสัยทัศนโรงเรียนวาริชวิทยา   
ภายในป  2563  โรงเรียนวาริชวิทยารวมกับชุมชน  สงเสรมิผูเรียนใหเปนคนดีของสังคม  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู  นอมนําปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสูสากล 

 

พันธกิจ 
1.  จัดการศึกษาใหผูเรียนเปนคนดี  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู 

2.  ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารการจัดการศึกษาอยางเขมแข็งและเกิดประสิทธิภาพ 

3.  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสูสากล 

          4.   ขยายโอกาสการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหครอบคลุมประชากรในวัยเรียนทุกกลุมเปาหมายและเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

5.  พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และพัฒนาแหลงเรียนรูใหทันสมัย 

 6.  บริหารจัดการศึกษาสนองนโยบายโครงการโรงเรียนดีศรีตําบล  โรงเรียนนาอยู  ครูดี  นักเรียนมีคุณภาพ  ชุมชนรวมใจ  ใชประโยชนรวมกัน   

 



      

เปาหมาย 
1.  ผูเรียนเปนคนดี  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู 

2.  โรงเรียนวาริชวิทยามีระบบการบริหารการจัดการศึกษาที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 

3.  โรงเรียนวาริชวิทยามีการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและเขาสูสากล 

           4.   ประชากรในวัยเรียนทุกกลุมเปาหมายเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

5.  ผูเรียนใหมีทักษะและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และโรงเรียนมีแหลงเรียนรูใหทันสมัย 

 6.  โรงเรียนวาริชวิทยาจัดการศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีศรีตําบล  โรงเรียนนาอยู  ครูดี  นักเรียนมีคุณภาพ  ชุมชนรวมใจ  ใชประโยชนรวมกัน   

 

       กลยุทธโรงเรียนวาริชวิทยา 
 

1. สงเสริมการมีสวนรวมกับชุมชนพัฒนาโรงเรียนและการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง   

2. สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเปนอุทยานทางการศึกษา 

3. สงเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 

4. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสงเสริมการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

5. สงเสริมการใชเทคโนโลยีในระบบสารสนเทศและการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 

6. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการในโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

 

นโยบายโรงเรียนวาริชวิทยา 
 

           นโยบายเรงดวนของโรงเรียนวาริชวิทยา  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมเขาสูการปฏิรูปการศึกษาใหนักเรียนมีคุณภาพ  เกง  ดี มีสุข  โรงเรียนตองรีบดําเนินการดังนี้ 

1. รวมกับชุมชนสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเปนอุทยานทางการศึกษา 

2. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูมุงเนนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผูเรียนตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 



      

3. สงเสริมการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

4. สงเสริมการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และสุขภาพอนามัยที่ดีของผูเรียน   

5. สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 

6. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการในโรงเรียนอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายในโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผูเรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6)  มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

7)  มีผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการทางการเรียนวิชาภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

2)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

3)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

 



      

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนวาริชวิทยา 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผูเรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

  1.  มีความสามารถในการอาน การวิเคราะห เขียนสื่อความอยูในระดับ  2 ตามที่สถานศึกษากําหนด   

  2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาไทยอยูระดับ  2  ขึ้นไป 

  3.  มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษอยูระดับ  2  ขึ้นไป 

  4.  มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตรอยูระดับ  2  ขึ้นไป 

  5.  มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตรอยูระดับ  2  ขึ้นไป 



      

  6.  มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรู  การงานอาชีพอยูระดับ  3ขึ้นไป 

  7.  มีผลงาน/ชิ้นงาน และสามารถอธิบาย  หลักการ  แนวคิด  ขั้นตอนการทํางานและปญหาอุปสรรค  ของการทํางานได 

  8.  สามารถสืบคนทางอินเตอรเน็ตและใชเทคโนโลยี  ICT  เพื่อการสื่อสาร   

  9.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับ  2  ขึ้นไป   

  10. มีความรูทักษะพ้ืนฐานอาชีพอยางนอย  1  อยาง 

1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรยีน 

  11. มีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับ  3 ตามที่สถานศึกษากําหนด 

  12. มีความภูมิใจ  และอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นภูไทใชภาษาถ่ินเพื่อการสื่อสารได 

  13. มีสวนรวมกิจกรรมประเพณีไทย   

  14. มีมนษุยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น 

  15. มีสุขภาวะดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสังคมเปนไปตามเกณฑของกรมอนามัยกําหนด 

  16. มีทักษะทางศิลปะ/ดนตรี  
 

มาตรฐานที่ 2  คุณภาพการบริหารและการจัดการ 
  1.  เปาหมายของโรงเรียนคือ โรงเรียนประชารัฐ (สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข , โรงเรียนคุณธรรม , โรงเรียนสุจริต) 

  2.  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแบบมีสวนรวมกับทุกภาคสวน 

  3.  มีแผนพัฒนาวิชาการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนคุณภาพผูเรียนโดยยึดความแตกตางระหวางบุคคล 

  4.  สงเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการอบรม  พัฒนาตนเองทางวิชาชีพ       อยางนอย  20  ชั่วโมง/ปการศึกษา 

  5.  มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC)  เพื่อพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน 

  6.  จัดสภาพแวดลอมที่รมรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย และมีแหลงสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตที่เขาถึงไดงาย 

  7.  มีหองสมุด  E – library  หองเรียนที่มีสื่อการเรียนรูและจัดกิจกรรมเปดบานทางวิชาการ           (OPEN HOUSE)  อยางนอย 1 ครั้ง/ปการศึกษา 

  8.  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

 



      

มาตรฐานที่ 3 คณุภาพการจัดการเรียนการสอน 
1.  การจัดการเรียนรู ใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะหและคิดสรางสรรค โดยปฏิบัติจริงผานการทําโครงงาน / กิจกรรม / การฝกปฏิบัติใน

สถานการณจริงและนักเรียนขยายความคิด นําไปปรับใชในชีวิตได 

2.  การพัฒนาและใชสื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูในหองเรียน  นอกหองเรียน ในชุมชนที่สอดคลองกับสาระที่สอน สรางแรงจูงใจให

นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู 

3.  มีขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลโดยนําไปวางแผนพัฒนาการเรียนและแนวทางในการประกอบอาชีพของนักเรียนชัดเจน 

4.  การรวมกันกําหนดแนวทางการเรียนรูและปฏิบัติตนในหองเรียน สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

5.  มีแผนการวัดและประเมินผลผูเรียน มีการกําหนดสัดสวนคะแนน จํานวนชิ้นงานและพฤติกรรมนักเรียนชัดเจน 

6.  มีการวิเคราะหผลการเรียนรูของนักเรียน และนําผลมาพัฒนาใหนักเรียนบรรลุผลตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 

7.  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและการแกปญหานักเรียนเปนประจําทุกสัปดาห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

สวนที่  3 

 

รายละเอียดงบประมาณ 
 

งบประมาณการจัดสรร  ประจําปงบประมาณ  2563 ( 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 ) 

 

1.  งบประมาณรายหัวนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ( 10  ม.ิย.  2562 )      3,500  x  111  = 388,500 บาท 

2.  งบประมาณรายหัวนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ( 10  มิ.ย.  2562 )    3,800  x  64       = 243,200 บาท 

รวม  1 , 2            = 631,700 บาท 

งบประมาณรายหัวโรงเรียนขนาดเล็ก  คนละ  1,000  บาท    1.000  x  175      = 175,000 บาท 

งบประมาณจากเงินรายไดสถานศึกษา ( ขายยางพารา,แมคา )                              =   30,000 บาท 

     รวมท้ังสิ้น            = 836,700 บาท 

 

งบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน   ม. 1     880 x 33 =        29,040    บาท 

       ม. 2     880 x 37 =        32,560  บาท 

       ม. 3     880 x 41 =        36,080  บาท 

       ม. 4     950 x 21 =        19,950  บาท    

       ม. 5     950 x 21 =        19,950  บาท 

       ม. 6     950 x 22 =        20,900  บาท 

        รวม  =      158,480      บาท 
 



      

 

การจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ  2563 
การจัดสรรแบงออกเปน  3  สวน คือ 

1. งบดานบริหารวิชาการ  ( 60%)        502,020  บาท 

 2  งบดานบริหารโรงเรียน ( 30%)        251,010  บาท 

 3. งบสํารองจาย (งบกลาง) ( 10%)          83,670     บาท 

    รวมงบประมาณที่จัดสรร                      836,700  บาท 

 

 

งบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน        158,480     บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

แผนงาน / โครงการ ดานบริหารวิชาการ 
 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / 

เปาหมาย 

กิจกรรม / 

ระยะเวลา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ / 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

พัฒนาการ

บริหารงาน

วิชาการ 

2 

5 

3 ม2 

ม3 

 

3 

6 

- เพื่อจัดซื้อวัสดุ 

ครุภัณฑไวใชงาน

ภายในกลุม

บริหารงานวิชาการ 

- เพื่อบริการและ

สนับสนุนงานการ

เรียนการสอนของครู

ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- เพื่อพัฒนางาน

ทะเบียนวัดผล 

- กิจกรรมพัฒนา

งานทะเบียน 

- กิจกรรมพัฒนา

งานวัดผล

ประเมินผล 

- กิจกรรมจัดซื้อ

วัสดุครุภัณฑทาง

การศึกษา 

 / ต.ค. 2562 – 

ก.ย. 2563 

- กลุมงานวิชาการมีวัสดุ 

ครุภัณฑไวใชงานเพียงพอ    

รอยละ 100 

- ครูรอยละ 100 ไดรับ

การบริการ สนับสนุนงาน

การสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- งานทะเบียนวัดผลมี

ประสิทธิภาพข้ึน รอยละ 

90 

อุดหนุน +

รายได 

93,800 

 

ครูสุพจน 

ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

ทางการ

เรียน 

2 

5 

3 ม1(1.1) 

 

3 - เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผูเรียนและ

คะแนน  O-NET 

/NT/LAS  ใหสูงขึ้น 

 

- กิจกรรมสอนซอม

เสริมนักเรียน/ 

พ.ย.62 – ก.ย. 63 

- กิจกรรมกวดวิชา  

O-NET /NT/LAS 

/ ม.ค. – เม.ย.63 

- ผูเรียนรอยละ  85  มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และคะแนน O-NET 

/NT/LAS  สูงขึ้น 

 

เงนิ 15 ป  

= 5,000 

 

ครูสุพจน 

 



      

แผนงาน / โครงการ ดานบรหิารวิชาการ 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / เปาหมาย กิจกรรม / 

ระยะเวลา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ / 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิด 

ชอบ 

เปดบาน

วิชาการ 

บูรณาการ

วันวิทยา 

ศาสตร 

2 3 ม1 

(1.1,1.2) 

ม2 

 

1 

3 

- เพื่อใหนักเรียนความรู

ความสามารถทั้ง 8 กลุมสาระ 

- เพื่อใหนักเรียนสามารถทํางาน

รวมกันเปนทีม 

- ฝกใหนักเรียนกลาแสดงออกในทาง

ที่ถูกตอง 

- กิจกรรม

แขงขัน 8 

กลุมสาระ 

/ ส.ค. 2563 

- นักเรียนรอยละ 80 ได

แสดงความสามารถ 

ผลงานในเชิงสรางสรรค 

- นักเรียนรอยละ 80 

เขารวมกิจกรรมดวย

ความรับผิดชอบและกลา

แสดงออก 

- 

 

ครูสุพจน 

งานศิลป 

หัตถกรรม

นักเรียน 

2 2 

3 

ม1(1.1) 

 

1 

3 

-  เพื่อใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความ 

สามารถในทางวิชาการทั้ง 8 กลุม

สาระในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

คัดเลือก

นักเรียน นํา

นักเรียนเขารวม

แขงขันงาน

ศิลปหัตถกรรม 

/ ธ.ค. 2562 

ผูเรียนรอยละ 80 ได

แสดงออกถึงความ 

สามารถในทางวิชาการ

ทั้ง 8 กลุมสาระในงาน 

ศลิปหัตถกรรมนักเรียน 

อุดหนุน+

รายได 

20,000 

เงิน 15 ป  

15,000 

= 35,000 

ครสูุพจน 

ติดปกบิน 2 3 ม1(1.1) 

ม2 

ม3 

 

3 - เพื่อใหผูเรียนไดแสดงออกทาง

ความคิดสรางสรรค แกปญหาโดย

ใชทักษะทางวิทยาศาสตร 

- เพื่อเขารวมแขงขันนักบินนอย 

สพฐ. และรวมโครงการหนูนอยจาว

เวหาของสถานีโทรทัศนไทพีบีเอส 

-ซื้ออุปกรณ

เครื่องบิน

บังคับวิทยุ / 

ต.ค. 2562 – 

ก.ย. 2563 

- ผูเรียนชุมนุมนักบิน

นอยรอยละ 80 ได

แสดงออกทางความคิด

สรางสรรคและแกปญหา

โดยใชทักษะทาง

วิทยาศาสตร 

อุดหนุน +

รายได 

= 33,000 

 

คร ู

ทรงยศ 



      

แผนงาน / โครงการ ดานบรหิารวิชาการ 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / เปาหมาย กิจกรรม / 

ระยะเวลา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ / 

ตัวชี้วัด 

งบ 

ประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

สงเสริมและ

พัฒนา

กระบวนการ

จัดการเรียน

การสอน

วิทยาศาสตร 

2 3 ม1(1.1) 

ม2 

ม3 

 

 

3 - มีวัสด/ุอุปกรณที่เพียงพอ

ตอการเรียนการสอน 

- บรรยากาศของ

หองปฏิบัติการมีความพรอม

ตอการเรียนการสอน 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผูเรียนสูงขึ้น 

- เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาหา

ความรูโดยประสบการณจริง 

ไดความรูใหม ๆ นอกตํารา

เรียน มีความรูที่กาวหนา 

- เพื่อใหนักเรียนไดแสดงออก

ตามความสามารถและใช

ทักษะทางวิทยาศาสตร

แกปญหา 

- เพื่อใหนักเรียนเกิดความรัก

และมีเจตคติที่ดีตอ

วิทยาศาสตร 

การผลิตจัดหา

สื่อการเรียนการ

สอน / พ.ค.-

ก.ย. 2563 

สัปดาห

วิทยาศาสตร/ 

ส.ค. 2563 

 

- มีวัสดุ อุปกรณและ

สารเคมีเพียงพอ 

หองปฏิบัติการมีระเบียบ 

มีความพรอม รอยละ 80 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผูเรียนดีขึ้น 

รอยละ 70 

- ผูเรียนรอยละ 80 ของ

นักเรียนที่รวมกิจกรรม

ไดศึกษาหาความรูโดย

ประสบการณจริง  

ไดความรูใหม ๆ นอก

ตําราเรียน 

- นักเรียนรอยละ 90 ได

แสดงออกและใชทักษะ

ทางวิทยาศาสตร

แกปญหา 

เกดิความรักและมีเจตคติ

ที่ดีตอวิทยาศาสตร 

อุดหนุน +

รายได 

= 20,000 

 

 

ครูนาฏยา 

ครูพลับพลึง 

ครูทัศนีย 

ครูทรงยศ 

ครูอุบลรัตน 



      

แผนงาน / โครงการ ดานบรหิารวิชาการ 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / 

เปาหมาย 

กิจกรรม / ระยะเวลา ผลที่คาดวาจะไดรับ / ตัวชี้วัด งบ 

ประมาณ 

ผูรับผิดชอบ

พัฒนาการ

สอนสาระ

คณิตศาสตร 

2 3 ม1(1.1) 

ม2 

ม3 

 

3 - เพื่อจัดหาและจัดทํา

สื่อการเรียนการสอน

ใหตรงกับเนื้อหา 

- เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผูเรียนให

สูงขึ้น 

- เพื่อฝกทักษะการคิด

เลขเร็ว 

- เพื่อใหผูเรียนมีทักษะ

การทํางานอยางเปน

ระบบ 

- เพื่อใหผูเรียนได

ศึกษาคนควาแหลง

เรียนรูภายในทองถิ่น 

- เพื่อใหผูเรียนมีเจต

คติที่ดีตอวิชา

คณิตศาสตร 

จัดทําสื่อการสอน / 

พ.ย. 2562 –ส.ค. 

2563 

ติวเขมโอเน็ต / ธ.ค. 

2562 – ม.ค. 2563 

คลินิกคณิตคิดเลขเร็ว 

/พ.ย. 2562–ก.ค. 

2563 

โครงงานคณิตศาสตร /

พ.ย.2562 – ส.ค.2563 

คายคณิตศาสตร / 

ม.ีค.- ก.ย.2563 

สํารวจแหลงเรียนรู 

 ในทองถิ่น / พ.ย. 

2562 – ก.ย. 2563 

คณิตศาสตรศิลปะ / 

พ.ย.2562 – ก.ย. 

2563 

- มีสื่อการเรียนการสอนใชใน

กลุมสาระคณิตศาสตรรอยละ

85 

- ผูเรียนเขารวมกิจกรรมติวเขม

โอเน็ตรอยละ 100  

- ผูเรียนใหความสนใจกิจกรรม

คลินิกคิดเลขเร็ว  รอยละ 85  

- มีโครงงานคณิตศาสตรอยาง

นอยปการศึกษาละ 3 โครงงาน 

- มีผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 เขารวมกิจกรรมคาย

คณิตศาสตร  รอยละ  100 

- ผูเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรู

ในชุมชนของตนเอง รอยละ  

100  ( 1 คน : 1 เรียนรู ) 

- ผูเรียนเขารวมกิจกรรม

คณิตศาสตรศิลปะรอยละ 90 

อุดหนุน 

+รายได 

= 4,000 

 

 

 

 

 

 

 

ครูธัญภัค 

ครเูพ็ญสวาง 

 



      

แผนงาน / โครงการ ดานบรหิารวิชาการ 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / เปาหมาย กิจกรรม / 

ระยะเวลา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ / 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

พัฒนา

กระบวนการ

จัดการเรียน

การสอน

ภาษา 

อังกฤษ 

2 3 ม1(1.1) 

ม2 

ม3 

 

3 - เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู

วัฒนธรรมเกี่ยวกับวัน

คริสตมาส 

- เพื่อใหนักเรียนฝกทักษะทาง

ภาษาในดานการฟง พูด อาน 

เขียน 

 

-กิจกกรมสัปดาห

คริสตมาส / ธ.ค. 

2562 

-กิจกกรม

ภาษาอังกฤษวัน

ละคํา / พ.ย.62 – 

ก.ย.63 

- ผูเรียนรอยละ 90 ได

เรียนรูวัฒนธรรม

เกี่ยวกับวันคริสตมาส 

- นักเรียนรอยละ 80 ได

ฝกทักษะทางภาษาใน

ดานการฟง พูด อาน 

เขียน 

อุดหนุน+รายได  

= 4,000  

ครูประภาศรี 

 

พัฒนา

คุณธรรม 

จริยธรรม

นักเรียน 

2 3 ม1 

(1.1,1.2) 

ม2 

ม3 

 

3 - เพื่อใหนักเรียนเขาใจ

หลักธรรมคําสอนของ

พระพุทธศาสนา 

- เพือ่ใหนักเรียนปฏิบัติตนได

ถูกตองในวันสําคัญของชาติ

ศาสนาพระมหากษัตริย 

- เพื่อสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 

กิจกกรมวันแม / 

ส.ค. 2562 

กิจกรรมแหเทียน 

/ ก.ค. 2562 

 

- นักเรียนรอยละ 80 

เขาใจหลักธรรมคําสอน

ของพระพุทธศาสนา 

- นักเรียนรอยละ 80 

ปฏิบัติตนไดถูกตองในวัน

สําคัญของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย 

 

อุดหนุน +

รายได 

= 5,000 

ครูสุทธิพร 

 

 

 

 



      

แผนงาน / โครงการ ดานบรหิารวิชาการ 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / เปาหมาย กิจกรรม / 

ระยะเวลา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ / 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

พัฒนา

โรงเรียน

วิถีพุทธ 

2 3 ม1 

(1.1,1.2) 

ม2 

ม3 

3 - เพื่อใหนักเรียนซึ่งสวนมาก

เปนพุทธศาสนิกชน ไดมี

ความรูเกี่ยวกับพุทธประวัติ 

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา

และไดสอบธรรมศึกษาตรี โท 

หรือเอก 

- นักเรียนไดเขาคาย คุณธรรม 

จริยธรรม  และมีคานิยมที่พึง

ประสงค  สามารถนําความรู

ไปใชดํารงชีวิตในสังคมได

อยางมีความสุข 

- เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมี

คุณธรรมพื้นฐาน  8 ประการ  

คือ  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย  

มีวินัย  สุภาพ  สะอาด  

สามัคคี  มีน้ําใจ  และมีความ

กตัญู 

กิจกรรมสงเสริม

คุณธรรม 

จริยธรรม แสดง

ตนเปนพุทธมาม-

กะ / พ.ค. 63 

เขาคายคุณธรรม 

จริยธรรม ม.1 - 

ม.6 / พ.ค.- ส.ค. 

63   

ประกวดมารยาท

ไทย / ก.ค. 63  

สอบธรรมศึกษา 

ตรี โท เอก / พ.ย. 

63 

กิจกรรมวันสําคัญ

ของชาติ  ศาสนา

พระมหากษัตริย 

/พ.ค. - ก.ย. 63 

- นักเรียนรอยละ 85 มี

ความประพฤติดี มี

คุณธรรม จริยธรรม  และ

สามารถดํารงชีวิตในสังคม

ไดอยางมีความสุข 

- นักเรียนรอยละ 90 

ไดรับรางวัลจากการเขา

รวมประกวด/แขงขันตั้งแต

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา

และนอกเขตขึ้นไป 

- นักเรียนรอยละ 90 มี

ความรักและหวงแหน  

เห็นคุณคาประเพณี 

วัฒนธรรมความเปนไทย 

- นักเรียนรอยละ 100 มี

ความจงรักภักดีตอชาติ  

ศาสนาและ

พระมหากษัตริย 

 

อุดหนุน+รายได 

3,000 รายได 

10,000  

= 13,000 

ครูสุทธิพร 



      

แผนงาน / โครงการ ดานบรหิารวิชาการ 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / เปาหมาย กิจกรรม / 

ระยะเวลา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ / 

ตัวชี้วัด 

งบ 

ประมาณ 

ผูรับ 

ผิดชอบ 

พัฒนา

กลุม

สาระ

ศิลปะ 

2 3 ม1(1.2) 

ม2 

ม3 

 

3 - เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการฝก

ปฏิบัติดนตรีและนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 

- เพื่อโรงเรียนไดมีวงดนตรีประจํา

โรงเรียนเพื่อใชในกิจกรรมตาง ๆ  

จัดหาอุปกรณ 

ซอมแซม ฝกซอม

หลังเลิกเรียน / พ.ย. 

2562– ก.ย. 2563 

- โรงเรียนมีวงดนตรีประจํา

โรงเรียนเพื่อใชในกิจกรรม

ตาง ๆ และบริการชุมชน 

- นักเรียนรอยละ 80 ใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน 

หางไกลยาเสพติด 

อุดหนุน+

รายได  

= 

50,000 

 

ครูบัญชา 

พัฒนา

ภาษาไทย 

2 3 ม1(1.1) 

ม2 

ม3 

 

3 - เพื่อจัดซื้อหนังสือ วัสดุ อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส ใหมีเพียงพอกับ

บริบทของกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย 

- เพื่อใหนักเรียนไดเห็นความ 

สําคัญ ของกวีเอกของโลกคุณคาของ

ภาษาไทย มีความตระหนักและมี

จิตสํานึกที่ดีในความเปนไทย โดย

รูจักรัก และภูมิใจในความเปนไทย 

- เพื่อปลูกฝงนิสัยรักการอาน การ

คนควาใหนักเรียนจัดทํา e-book 

1. จัดกิจกรรม

สงเสริมการอาน / 

พ.ย. 2562 – ก.ย. 

2563 

2. วันสุนทรภู / ก.ค. 

2563 

3. สอนซอมเสริม/ 

พ.ย. 2562 – ก.ย. 

2563 

4. ซื้อซีดี / พ.ย. 

2562-– ก.ย. 2563 

นักเรียนรอยละ 90 เขาใช

บริการหนังสือ วัสดุ –

อุปกรณของหองกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทยเปน

แหลงการเรียนรูในการ

พัฒนาตนเอง  เห็น

ความสําคัญ ของกวีเอกของ

โลก และคุณคาของ

ภาษาไทย มีความตระหนัก

และมีจิตสํานึกที่ดีในความ

เปนไทย โดยรูจักรัก และ

ภูมิใจในความเปนไทย 

อุดหนุน+

รายได  

= 5,000 

ครูสุริยาวุฒ ิ

 



      

แผนงาน / โครงการ ดานบรหิารวิชาการ 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 

23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / เปาหมาย กิจกรรม / ระยะเวลา ผลที่คาดวาจะไดรับ 

/ ตัวชี้วัด 

งบ 

ประมาณ 

ผูรับ 

ผิดชอบ 

พัฒนาการ

เรียนการ

สอนสาระ

การเรียนรู

การงาน

อาชีพและ

เทคโนโลยี 

2 3 ม1(1.1) 

ม2 

ม3 

 

3 - เพื่อใหครู นักเรียน ไดใช

คอมพิวเตอรเพื่อการเรียน

การสอนหรือสืบคนงานที่มี

ประสิทธิภาพ 

- เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

- เพื่อพัฒนาหลักสูตร

ทองถิ่นพานบายศรีอีสาน 

- เพื่อพัฒนาสื่อ ผลิตสื่อการ

เรียนรู  ใหผูเรียนเขาใจใน

เนื้อหาและสามารถนํา

ความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 

จัดซื้อ ซอมแซมบํารุงสวน

ที่เสียหาย / พ.ย. 2562 – 

ก.ย. 2563 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู

เชิญวิทยากรทองถิ่นมาให

ความรู 

- ผลิตสื่อ นวัตกรรม  

ต.ค. 2562– ก.ย. 2563 

- จัดซื้ออุปกรณเกษตร / 

พ.ย. 2562 – ส.ค. 2563 

- ครู นักเรียน ไดใช

คอมพิวเตอรเพื่อการ

เรียนการสอนหรือ

สืบคนงานที่มี

ประสิทธิภาพ รอยละ 

90 

- มีหลักสูตรทองถิน่

พานบายศรีอีสาน 

- ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 3 – 4 

รอยละ 70 

อุดหนุน

+รายได  

= 5,000 

 

ครูศราวุธ 

ครูอวยพร 

ครูสุพจน 

ครูพิชิต 

 

สงเสริมดาน

สุขภาพและ

อนามัยของ

นักเรียน 

2 3 ม1(1.2) 

ม2 

ม3 

 

3 - เพื่อใหผูเรียนแสดงออกถึง

ความสามารถในทักษะกีฬา

แตละชนิด 

- เพือ่ใหนักเรียนไดสราง

ความสามัคคี รวมทํา

กิจกรรมในหมูคณะ 

กิจกรรมฟนสะอาดเหงือก

แข็งแรง / ก.ค. 2562 

กิจกรรมตรวจสุขภาพ

นักเรียน,ทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย, 

อ.ย.นอย 

นักเรียนมีสุขภาพ

พลานามัยที่แข็งแรง 

สมบูรณ รอยละ 90 

 

อุดหนุน

+รายได  

= 2,000 

 

 

 

ครูดาบศึก 

ครปูระภาศรี 

 



      

แผนงาน / โครงการ ดานบรหิารวิชาการ 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / เปาหมาย กิจกรรม / 

ระยะเวลา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ / 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

พัฒนาการ

เรียนรูกลุม

สาระสุข

ศึกษาและพล

ศึกษา 

2 3 ม1(1.2) 

ม2 

ม3 

 

3 -  เพื่อใหมีอุปกรณในการ

เรียนการสอนเพียงพอและ

สมบูรณ 

- เพื่อใหนักเรียนแสดง

ความสามารถในการเลน

กีฬา 

- เพื่อสรางความสามัคคีใน

หมูคณะ 

- เพื่อคัดเลือกตัวแทน

นักกีฬา กรีฑาโรงเรียน 

ซื้ออุปกรณ / 

ต.ค. 2562 – 

ก.ย. 2563 

-แขงขันกีฬาสี

ภายใน / ธ.ค. 

2562 

-แขงขันกีฬา

ภายนอก / ต.ค. 

– พ.ย. 2562 

-  มีอุปกรณในการเรียน

การสอนเพียงพอและ

สมบูรณ 

- นักเรียนรอยละ 100 มี

สุขภาพจิตที่ดี  สมบูรณ 

- นักเรียนรอยละ 90 มี

ความสามัคคีในหมูคณะ 

- มีตัวแทนนักกีฬา 

กรีฑาของโรงเรียนไป

แขงขันตอไป 

อุดหนุน+

รายได  

= 20,000 

 

ครูดาบศึก 

พัฒนางาน

แนะแนว 

2 3 ม1(1.2) 

ม2 

ม3 

 

3 - เพื่อใหงานแนะแนวมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

- เพื่อใหผูเรียนมีแรงจูงใจใฝ

ศึกษาและมองเห็นแนว

ทางการดําเนินชีวิตตอไป 

แนะแนวศึกษา

ตอ,เชิญ

วิทยากรมาแนะ

แนว / ต.ค.

2562 – ม.ีค. 

2563 

- งานแนะแนวรอยละ 

90 มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น 

- ผูเรียนรอยละ 80 ใฝ

ศึกษาและมองเห็นแนว

ทางการดําเนินชีวิตตอไป 

อุดหนุน+

รายได  

= 2,500 

ครสูุทธิพร 

 

 

 



      

แผนงาน / โครงการ ดานบรหิารวิชาการ 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / เปาหมาย กิจกรรม / 

ระยะเวลา 

ผลทีค่าดวาจะไดรับ / 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรม

พัฒนา

ผูเรียน 

2 3 ม1(1.2) 

ม2 

ม3 

 

3 - เพื่อเปดโอกาสใหลูกเสือ-

เนตรนารีไดสอบวิชาพิเศษ 

- เพื่อสงเสริมการทํางาน

ในระบบหมูและเกิดความ

สามัคคี 

- เพื่อใหลูกเสือรําลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของ

รัชกาลที่ 6  

- เพื่อเปดโอกาสใหลูกเสือ-

เนตรนารีไดบําเพ็ญ

ประโยชน 

- เพื่อสงเสริมการทํางาน

ในระบบหมูและเกิดความ

สามัคคี 

- เพื่อสืบทอดเจตนารมณ

และปลูกฝงใหลูกเสือ-

เนตรนารี รําลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณผูใหกําเนิด

ลูกเสือไทย 

- กิจกรรมการเรียน

การสอนลูกเสือ-เนตร

นารี / ม.ค. 2563 

- กจิกรรมชุมนุม 

กิจกรรมเพื่อสังคม 

และ

สาธารณประโยชน 

-กิจกรรมศึกษาแหลง

เรียนรูภายนอก / 

ต.ค. 2562– ก.ย. 

2563 

 

- ลูกเสือ-เนตรนารีรอย

ละ 90 ไดเรียนรูและได

สอบวิชาพิเศษ 

- ลูกเสือ-เนตรนารีรอย

ละ 90 มีทํางานในระบบ

หมูและมีความสามัคคี

กัน 

- ลูกเสือ-เนตรนารีรอย

ละ 90 มีความรําลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของ

รัชกาลที่ 6 และได

บําเพ็ญประโยชน 

- ลูกเสือ-เนตรนารีรอย

ละ 90 ไดเรียนรูและได

สอบวิชาพิเศษ 

- ลูกเสือ-เนตรนารีรอย

ละ 90 มีทํางานในระบบ

หมูและมีความสามัคคี

กัน 

เงนิ 15 ป  

= 46,000 

 

ครูดาบศึก 

 



      

แผนงาน / โครงการ ดานบรหิารวิชาการ 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / เปาหมาย กิจกรรม / 

ระยะเวลา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ / 

ตัวชี้วัด 

งบ 

ประมาณ 

ผูรับ 

ผิดชอบ 

(ตอ)     - เพื่อใหมีจิตสํานึกและเห็น

คุณคาของกิจการลูกเสือ 

- เพื่อใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน 

 - ลูกเสือ-เนตรนารีรอยละ 90 

มีความรําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 6 

และไดบําเพ็ญประโยชน 

  

สงเสริม

การ

จัดระบบ

ดูแล

ชวยเหลือ

นักเรียน 

2 3 ม1(1.2) 

ม2 

ม3 

 

4 - เพื่อใหมีขอมูลพื้นฐานของ

นักเรียนเปนรายบุคคล 

- เพื่อการดูแลชวยเหลือนักเรียน

อยางมีประสิทธิภาพเปนราย 

บุคคล 

- เพื่อสงเสริมพัฒนาทั้ง 4 ดาน

ตามพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 

- สงเสริมสนับสนุนระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนใหเขมแข็ง 

- เพื่อใหความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด 

รูจักวิธีปฏิบัติตัวใหหางไกลจาก

สารเสพติด รวมทั้งใหคําแนะนํา

กับเพ่ือนได 

รวบรวมขอมูล

นักเรียนราย 

บุคคล,  โฮมรูม,

จัดซื้อวัสดุ

ครุภัณฑ/ ต.ค. 

2562– ก.ย. 2563 

ออกเยี่ยมบาน

นักเรียน/ ส.ค.-

ก.ย. 2563 

ประชุมผูปกครอง/ 

พ.ค. 2563 

 รณรงคตอตาน

ยาเสพติด / ก.ค. 

2563 

- มีขอมูลสารสนเทศของ

นักเรียนเปนรายบุคคล 

- นักเรียนรอนละ 100 ไดรับ

ความดูแลชวยเหลือนักเรียน 

- นักเรียนรอยละ 95 มีพัฒนา

ทั้ง 4 ดานตามพ.ร.บ.การ 

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

- นักเรียนรอยละ 95 ไดรับ

การสนับสนุนพัฒนาตนทุก

ดาน 

- นักเรียนรอยละ 100  มี

ความรู ความเขาใจพิษภัยและ

รูจักวิธีปฏิบัติตัวใหหางไกล

จากสารเสพติด รวมทั้งให

คําแนะนํากับเพื่อนได 

อุดหนุน

+รายได  

= 2,720 

 

 

 

 

 

 

ครูบัญชา 



      

แผนงาน / โครงการ ดานบรหิารวิชาการ 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / เปาหมาย กิจกรรม / 

ระยะเวลา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ / 

ตัวชีว้ัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

สงเสริม

จริยธรรมและ

หลัก

ประชาธิปไตย

นักเรียน 

2 3 ม1(1.2) 

ม2 

ม3 

 

4 - เพื่อสงเสริมใหนักเรียน

รําลึกถึงพระคุณของครู 

- เพื่อสงเสริมใหนักเรียน

รูจักประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

ไหวครู , 

เลือกตั้ง 

 / ม.ิย. 2563 

 

- นักเรียนรอยละ 95 

รําลึกถึงพระคุณของครู 

- นักเรียนรอยละ 95 

นักเรียนรูจัก

ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

เงิน 15 ป  

= 810 

 

ครูบัญชา 

สงเสริมวินัย

และคุณธรรม 

นักเรียน 

2 3 ม1(1.2) 

ม2 

ม3 

 

4 - เพื่อสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมใหแกผูเรียน 

- เพื่อใหนักเรียนมีระเบียบ

วินัย มีความรับผิดชอบ 

ซื่อสัตย ปฏิบัติตามคําสอน

ของพระพุทธศาสนา 

กิจกรรมเดิน

แถวกลับบาน   

กิจกรรมเก็บ

ของไดสงคืน

เจาของ / 

ต.ค. 2562 – 

ก.ย. 2563 

นักเรียนรอยละ 95 มี

คุณธรรมจริยธรรม 

มีระเบียบวินัย มีความ

รับผิดชอบ ซื่อสัตย 

ปฏิบัติตามคําสอนของ

พระพุทธศาสนา 

- ครูบัญชา 

รณรงคตอตาน

ยาเสพติด 

2 3 ม1(1.2) 

ม2 

ม3 

 

4 เพื่อใหความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพ

ติด รูจักวิธีปฏิบัติตัวให

หางไกลจากสารเสพติด 

รวมทั้งใหคําแนะนํากับ

เพื่อนได 

กิจกรรม

รณรงค

ตอตานสาร

เสพติด / ต.ค. 

2562 – ก.ย. 

2563 

นักเรียนรอยละ 100  มี

ความรู ความเขาใจพิษ

ภัยและรูจักวิธปีฏิบัติตัว

ใหหางไกลจากสารเสพ

ติด รวมทั้งใหคําแนะนํา

กับเพ่ือนได 

เงิน 15 ป  

= 1,565 

ครูบัญชา 

 



      

แผนงาน / โครงการ ดานบรหิารวิชาการ 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / เปาหมาย กิจกรรม / 

ระยะเวลา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ / ตัวชี้วัด งบ 

ประมาณ 

ผูรับ 

ผิดชอบ 

โรงเรียน

ปลอด

เหลาและ

บุหรี่ 

2 3 ม1(1.2) 

ม2 

ม3 

 

4 - เพื่อใหนักเรียนมีความรู 

ความเขาใจ โทษของเหลา

และบุหรี่ วิธีปองกัน 

- เพื่อใหนักเรียนนําความรู

ที่ไดไปแนะนํา ชวยเหลือ

เพื่อน 

กิจกรรม

คานิยม 12 

ประการ/ ต.ค. 

2562 – ก.ย. 

2563 

นักเรียน 95% มีความรู ความเขาใจ 

โทษของเหลาและบุหรี่ วิธีปองกัน 

สามารถนําความรูที่ไดไปแนะนํา 

ชวยเหลือเพ่ือน 

เงิน 15 ป  

= 2,000 

ครูบัญชา 

ปฐมนิเทศ 

– ปจฉิม

นิเทศ 

2 3 ม1(1.2) 

ม2 

ม3 

 

4 - เพื่อใหกําลังแกศิษยที่จบ

จากสถาบัน 

- เพื่อใหเกิดความรัก ความ

สามัคค ีรักพวกพอง รัก

สถาบัน 

ปฐมนิเทศ / 

พ.ค. 2563 

ปจฉิมนิเทศ / 

ม.ีค. 2563 

นักเรียนรอยละ 100 มีความรัก

สถาบัน ความสามัคคีและมีขวัญ

กําลังใจ 

อุดหนุน+

รายได  

= 5,000 

ครูบัญชา 

ครูทัศนีย 

โครงงาน

คุณธรรม

พัฒนา

โรงเรียน 

2 3 ม1(1.2) 

ม2 

ม3 

 

4 - เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี

คุณธรรมจริยธรรมและ

เปนพลเมืองดีของสังคม 

- เพื่อใหนักเรียนอยูอยางมี

สติและมีพฤติกรรมอันพึง

ประสงค 

 

กิจกรรม

โครงงาน

คุณธรรม

นักเรียน ครู 

โรงเรียน/ต.ค. 

2562 – ก.ย. 

2563 

- ผูบริหาร ครู นักเรียน มีคุณธรรม

จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความ

รับผิดชอบ ประพฤติตนเปนคนดีของ

สังคม มีความสุภาพ  กตัญูตอผูที

พระคุณรอยละ 95 

- นักเรียนเกิดความสนใหความ 

สําคัญหลักธรรม คําสอนใน

พระพุทธศาสนา รอยละ 95 

- ครูสุริยา

วุฒ ิ



      

แผนงาน / โครงการ ดานบรหิารวิชาการ 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / เปาหมาย กิจกรรม / 

ระยะเวลา 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ / ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

โรงเรียน

สุจริต 

2 3 

6 

ม1(1.2) 

ม2 

ม3 

 

4 - เพื่อใหสถานศึกษาเปน

องคกรแหงการเรียนรู มี

ระบบและวิถีพอเพียง มี

ความสุจริต รับผิดชอบ  

ปลอดอบายมุข 

- เพื่อพัฒนากระบวนการ

เรียนรู  ทักษะ

กระบวนการคิด  มี

วินัย  ซื่อสัตย  อยูอยาง

พอเพียง มีจิตสาธารณะ มี

คุณธรรม จริยธรรม และ

ปองกันการทุจริต 

- เพื่อพัฒนาครู ผูบริหาร 

นักเรียน และบุคลากร

ทางการศึกษา มีสวนรวม

ในการปองกันการทุจริต 

- ซื้อวัสดุอุปกรณ 

- จัดกิจกรรมการ

เรียนรู 

- จัดคายเยาวชน  

“คนดีของ               

แผนดิน”/ พ.ย. 

2562 – ก.ย. 

2563 

- นักเรียนรอยละ 

80 มีคุณลักษณะ 5 

ประการ ตามที่ 

สพฐ. กําหนด 

- บุคลากรรอยละ 

90 ในสถานศึกษา

เขาใจ  ตระหนักถึง

ความสําคัญของ

การปองกันการ

ทุจริตและประพฤติ

ปฏิบัติตนเปน

แบบอยางที่ดีใหกับ

นักเรียน 

อุดหนุน+

รายได  

= 5,000 

ครบูัญชา 

ครูอวยพร 

 

 

 



      

แผนงาน / โครงการ ดานบรหิารวิชาการ 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 

23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / เปาหมาย กิจกรรม / 

ระยะเวลา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ / 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

หองเรียน

สีขาว 

2 3 

5 

ม1(1.2) 

ม2 

ม3 

 

4 - เพื่อใหนักเรียนไดมี

ความรู ความเขาใจ ได

ดูแลชวยเหลือซ่ึงกันและ

กัน ตักเตือน แนะนํา

เพื่อนในการปองกันและ

แกไขปญหาในเรื่อง ยา

เสพติด โรคเอดส การ

ตั้งครรภกอนวัยอันควร 

อบายมุข และอุบัติภัย 

 

- ซื้อวัสดุ

อุปกรณ 

พ.ย. 2562 – 

ก.ย. 2563 

- นักเรียนรอยละ 80 มี

ความรู ความเขาใจ ได

ดูแลชวยเหลือซ่ึงกันและ

กัน ตักเตือน แนะนํา

เพื่อนในการปองกันและ

แกไขปญหาในเรื่อง ยา

เสพติด โรคเอดส การ

ตั้งครรภกอนวัยอันควร 

อบายมุข และอุบัติภัย 

อุดหนุน+รายได  

= 5,000 

 

ครูบัญชา 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

แผนงาน / โครงการ ดานบรหิารวิชาการ 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / เปาหมาย กิจกรรม / 

ระยะเวลา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ / 

ตัวชี้วัด 

งบ 

ประมาณ 

ผูรับ 

ผิดชอบ 

โครงการ

จัด

กิจกรรม

การ

เรียนรู

สวน  

พฤกษ 

ศาสตร

โรงเรียน 

2 3 

5 

ม1(1.1) 

ม2 

ม3 

 

3 1. เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักเรียน ครู 

บุคลากรทางการศึกษามีความรัก เห็น

คุณคาของพืชพรรณและทรัพยากร

ควรแกการอนุรักษ 

2. เพื่อใหโรงเรียนเปนแหลงรวบรวม

ตัวอยางพรรณไม  ขอมูลพรรณไม  

และการเก็บรักษาเพ่ือประโยชนทาง

การศึกษา เผยแพรสูชุมชนภายนอก 

3. เพื่อใชเปนแหลงเรียนรูใน

การศึกษาคนควาและการเรียนการ

สอนวิชาตาง ๆ โดยมุงใหนักเรียน

สรางองคความรูไดดวยตนเอง และ 

เกง  ดี  มีความสุข 

4. เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียนรวมมือปฏิบัติในการ

จัดระบบขอมูลพันธุกรรมพืช  จน

เกิดประโยชนถึงทองถิน่  

5. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนใช

เปนแหลงพักผอนหยอนใจมากข้ึน 

1. แบงกลุม

นักเรียนศึกษาและ

สํารวจพันธุกรรม

พืชในโรงเรียน 

2. จัดทําแผนผัง

พันธุกรรมพืช 

3. จัดหาและปลูก

พืชทองถิ่นและพืช

หายาก 

4. จัดทําตัวอยางพืช 

6. จัดทําทะเบียน

พืช และ ปายชื่อ 

7. จัดทําสมุดบันทึก

ขอมูลพรรณไม 

8. การเรียนการ

สอนบูรณาการ

เกิดข้ึนทุกกลุม

สาระ/ ต.ค.62-ก.ย.

63 

1. เกิดความรวมมือภายใน

โรงเรียนและโรงเรียนกับชุมชน 

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมี

ระบบการจัดทําที่ชัดเจน 

2. มีการนําพืชที่มีคุณคา หา

ยากมาปลูกเพิ่มเติมไวเปนพืช

ศึกษาในโรงเรียนเปน

แหลงขอมูลพืชพรรณและภูมิ

ปญญาทองถิ่น   

3. มีการจัดทําทะเบียนพรรณ

ไมในโรงเรียนอยางถูกตองตาม

หลักวิชาการเชื่อมตอกันดวย

ระบบขอมูล 

4. มีการเก็บตัวอยางพืช มี

การศึกษาคนควาเกิด

ผูเชี่ยวชาญและเกิดผลงานทาง

วิชาการ  

5. มีการทําปายทะเบียนพืชใน

โรงเรียนได รอยละ 50 

- ครูสุพจน 

ครูทัศนีย 



      

แผนงาน / โครงการ ดานบรหิารวิชาการ 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / เปาหมาย กิจกรรม / 

ระยะเวลา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ / 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

2 3 

5 

ม1(1.1) 

ม2 

ม3 

 

3 -  เพื่อปลูกจิตสํานึกใหผูเรียน

มั่นใจตอการพัฒนาตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 

-  เพื่อใหผูเรียนใชภูมิปญญา

ทองถิ่นไทยสรางปจจัยเพื่อให

ตัวเองอยูรอด 

ทําปุย/ พ.ย. 2562 

– ก.ย. 2563 

-  ผูเรียนรอยละ 90  

ตระหนักถึงการพัฒนาตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

-  ผูเรียนรอยละ 90  ใชภูมิ

ปญญาทองถิ่นไทยสราง

ปจจัยเพื่อใหตัวเองอยูรอด 

- 

 

ครูสุพจน 

ครอูวยพร 

พัฒนา

โรงเรียน

ดศีรี

ตําบล 

2 3 ม1(1.2) 

ม2 

ม3 

 

3,4 - เพื่อใหนักเรียนมีพฤติกรรม 

มีวินัยในการดําเนินชีวิต 

- เพื่อใหนักเรียนมีความรูที่

ถูกตองมีศักยภาพในการคิด 

- เพือ่ใหนักเรียนมีวัฒนธรรม

ไทยที่ดีงาม  

กิจกรรมเขาคาย

คุณธรรม/ พ.ย.-

ธ.ค. 2562 

กิจกรรมเขาคาย

วิชาการ/ ก.ค.-ส.ค.

2563 

- นักเรียนรอยละ 80 มี

พฤติกรรม มีวินัยในการ

ดําเนินชีวิต 

- นักเรียนมีความรูที่ถูกตอง

มีศักยภาพในการคิด 

- เพื่อใหนักเรียนมี

วัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม 

- ครูสุพจน 

ครูนิคม 

พัฒนา

แหลง

เรียนรู

โรงเรียน

ประชา

รัฐ 

2 3 ม1 

(1.1-1.2) 

ม2 

ม3 

 

3 

4 

5 

- เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ที่สูงขึ้น 

- เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมที่ดี 

- เพื่อใหโรงเรียนเปนศูนยการ

เรียนรูที่สมบูรณ  

ซื้อวัสดุอุปกรณ/ 

พ.ย. 2562 – ก.ย. 

2563 

- นักเรียนรอยละ 80 มี

ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

- นักเรียนรอยละ 80 มี

คุณธรรม จริยธรรมที่ดี 

- โรงเรียนเปนศูนยการ

เรียนรูที่สมบูรณรอยละ 80 

- ครูพิชิต 



      

แผนงาน / โครงการ ดานบรหิารวิชาการ 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / เปาหมาย กิจกรรม / ระยะเวลา ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ / ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

สงเสริมการจัด

สภาพแวดลอม

และแหลง

เรียนรูใน

โรงเรียน 

2 3 

5 

ม2 

 

 

2 

3 

5 

- เพื่อจัดซื้อหนังสือ วัสดุ 

– อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

ใหมีเพียงพอกับบริบทของ

หองสมุด 

- เพือ่สงเสริมใหผูเรียน

ศึกษาคนควาใน

บรรยากาศที่เอื้ออํานวย  

- เพื่อสงเสริมใหผูเรียนใช

อิเล็กทรอนิกสในการ

สืบคนขอมูลไดรวดเร็ว

และทันสมัย 

- เพื่อปลูกฝงนิสัยรักการ

อาน การคนควาให

นักเรียน 

- เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู

เพิ่มเติมจากบทเรียน 

- ปรับปรุงมุมสืบคน/

มุมตางๆ/ พ.ย. 2562 

– ก.ย. 2563 

- ปรับปรุงรูปแบบการ

ยืม-คืน/ พ.ย. 2562 – 

ก.ย. 2563 

- กิจกรรมสงเสริมการ

อาน/ พ.ย. 2562 – 

ก.ย. 2563 

- กิจกรรมสัปดาห

หองสมุด/ ส.ค. 2563 

- จัดตกแตงบรรยากาศ

ภายในหองสมุด/ พ.ย. 

2562 – ก.ย. 2563 

- ซื้อวัสดุ/สื่อ/ครุภัณฑ

ซอมหนังสือท่ีชํารุด/ 

พ.ย. 2562 – ก.ย. 

2563 

- ผูเรียนรอยละ 90 

เขาใชบริการของ

หองสมุดเพื่อเปน

แหลงการเรียนรูใน

การพัฒนาตนเอง 

- ผูเรียนรอยละ 90 

มีความพึงพอใจใน

การใชบริการ 

หองสมุดของ

โรงเรียนมากข้ึน 

- ผูเรียนรอยละ 90 

มีนิสัยรักการอาน

มากขึ้น 

- ผูเรียนรอยละ 85 

มีความรูเพ่ิมเติม

จากบทเรียนมาก

ขึ้น 

 

อุดหนุน+

รายได  

= 10,000 

 

 

 

ครูสุริยาวุฒิ 

 

 

 

 

 



      

แผนงาน / โครงการ ดานบรหิารวิชาการ 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / เปาหมาย กิจกรรม / 

ระยะเวลา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ / 

ตัวชี้วัด 

งบ 

ประมาณ 

ผูรับ 

ผิดชอบ 

สืบสานภูมิ

ปญญาพืช

สมุนไพร

พื้นบานสู

โรงเรียนเพื่อ

สรางพฤกษ

เวชนอย 

2 3 ม1(1.1) 

ม2 

ม3 

 

2 

3 

5 

- เพื่อรวบรวมพันธุพืช

สมุนไพรพื้นบานที่หายาก 

- เพื่อใหนักเรียนนําสมุนไพร

พื้นบานไปใชใหเกิดประโยชน

ในชีวิตจริงผานการทํา

โครงงาน 

- เพื่อพัฒนาสมุนไพรเปน

ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพเชิง

พาณิชย 

เชิญวิทยากรให

ความรูเรื่อง

สมุนไพร/ ม.ค. 

2563 

จัดทําสวนสมุนไพร 

“พูดได” / ก.พ. – 

ม.ีค. 2563 

ไดผลิตภัณฑสมุนไพร

เพื่อสุขภาพสําหรับ

จําหนายในเชิงพาณิชย 

จํานวน 1 ผลิตภัณฑ 

อุดหนุน+

รายได  

= 7,000 

 

ครู

พลับพลึง 

สงเสริมการ

เรียนการ

สอนวิชา

ภาษาอังกฤ

ษและ

คณิตศาสตร 

2 

3 

 

3 ม1(1.1) 

ม2 

ม3 

 

3 -  เพื่อใหผูเรียนพูด  อานเขียน

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

ได 

-  เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถ

ในการคิดคํานวณได 

-  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร

ใหสูงขึ้น 

-  สรรหาครูอัตรา

จางวิชาเอก

ภาษาอังกฤษและ

คณิตศาสตร 

-  จัดการเรียนการ

สอน / ต.ค. 2562 

– ก.ย. 2563 

- ผูเรียนสามารถพูด

สื่อสาร  อานและเขียน

ดวยภาษาอังกฤษได

อยางถูกตอง  

คลองแคลว  รอยละ 70 

- ผูเรียนสามารถคิด

คํานวณไดอยางถูกตอง  

รอยละ 70 

อุดหนุน+

รายได  

200,000 

เงิน 15 ป 

140,000 

= 

340,000 

 

ครูนาฏยา 

 



      

แผนงาน / โครงการงาน ดานการบริหารโรงเรียน 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / เปาหมาย กิจกรรม / 

ระยะเวลา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ / 

ตัวชี้วัด 

งบ 

ประมาณ 

ผูรับ 

ผิดชอบ 

พัฒนางาน

ประกัน

คุณภาพ

ทาง

การศึกษา 

2 

3 

5 

 

3 ม1 

(1.1-1.2) 

ม2 

ม3 

 

7 - เพื่อดําเนินการประกัน

คุณภาพ  ประเมินตนเอง

และจัดทํารายงานผลการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประจําป 

- เพื่อพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพของสถานศึกษาได

อยางมีประสิทธิภาพ 

- วิเคราะหสภาพ

โรงเรียนและผลการ

ประเมินปที่ผานมา 

จัดทําแบบประเมิน 

รายงานการ

ประเมินตนเองให

ผูบริหารและ

หนวยงานที่

เกี่ยวของทราบ / 

ม.ีค. 2563 

- มีการจัดทําขอมูลสถานศึกษา 

เพื่อหาจุดเดน  จุดดอยและ

แนวทางในการพัฒนา 

- มี SAR ประจําปและ

รายงานใหผูเกี่ยวของทราบ 

- มีระบบประกันคุณภาพของ

สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

อุดหนุน

+รายได  

= 

10,000 

 

ครูทัศนีย 

พัฒนาครู

และ

บุคลากร

ทางการ

ศึกษา 

3 3 ม2 

ม3 

 

6 - เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ 

บุคลากรในหนวยงาน ใหมี

ขวัญและกําลังใจที่ดีในการ

ปฏิบัติงาน 

- สงเสริมใหบุคลากรในหนวย 

งานทํางานรวมกันเปนทีม 

- เพื่อสงเสริมใหบุคลากรใน

หนวยงานมีวินัย คุณธรรม

และจริยธรรม 

กิจกรรมทํางานเปน

ทีม,กิจกรรมขวัญ

กําลังใจ,กิจกรรม

สงเสริมวินัย

คุณธรรมบุคลากร 

 / ต.ค. 2562 – 

ก.ย. 2563 

- ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา รอยละ 90  มีขวัญและ

กําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 

- ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา รอยละ 90 ทํางาน

รวมกันเปนทีม 

- ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา รอยละ 90 มีวินัย 

คุณธรรมและจริยธรรม 

อุดหนุน

+รายได  

= 

50,000 

 

ครูนาฏยา 



      

แผนงาน / โครงการงาน ดานการบริหารโรงเรียน 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / เปาหมาย กิจกรรม / 

ระยะเวลา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ / 

ตัวชี้วัด 

งบ 

ประมาณ 

ผูรับ 

ผิดชอบ 

พัฒนางาน

งบประมาณ 

2 

3 

5 

3 ม2 

 

6 - เพื่อใหเจาหนาที่การเงินการ

บัญชีและพัสดุของโรงเรียน

จัดทําบัญชีไดถูกตองตาม

ระเบียบ  

เปนปจจุบันสามารถ 

ตรวจสอบได 

- เพื่อใหการเบิก-จายเงิน

เปนไปตามแผนปฏิบัติการ

ของโรงเรียน 

- เพื่อใหการบริหาร

งบประมาณมีการจัดเก็บเปน

ระบบ  สะดวกในการปฏิบัติ 

- เพื่อใหนักเรียนไดรับ

ประโยชนสูงสุดในการบริหาร

งบประมาณ 

- เพื่อใหมีความประหยัดและ

ใชทรัพยากรอยางคุมคาใน

โรงเรียน 

กิจกรรมจัดทํา

แผนการใช

งบประมาณ,จัดทํา

บัญชีการเงินใหเปน

ระบบ, กิจกรรมเขา

รับการอบรมของ

เจาหนาที่การเงิน  

การบัญชีและพัสด,ุ

จายคาสาธารณูปโภค

,ซอมบํารุงเครื่อง

คอมพิวเตอร,จัดซื้อ

วัสดุสํานักงาน / พ.ย. 

2562 – ก.ย. 2563 

- เจาหนาที่การเงินการ

บัญชีและพัสดุของ

โรงเรียนจัดทําบัญชีได

ถูกตอง  รอยละ  100  

- การเบิก-จายเงิน

เปนไปตามแผนปฏิบัติ

การของโรงเรียนรอย

ละ 100 

- การบริหาร

งบประมาณมีการ

จัดเก็บเปนระบบ  

ชัดเจน  รอยละ 100 

- เจาหนาที่การเงินการ

บัญชีเขารับการอบรม

อยางนอย ปละ  1  

ครั้ง 

อุดหนุน+

รายได  

= 8,000 

 

ครูอวยพร 

ครูอุบลรัตน 

ครูนาฏยา 

ครูพิชิต 

ครูธัญภัค 

 

 



      

แผนงาน / โครงการงาน ดานการบริหารโรงเรียน 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / เปาหมาย กิจกรรม / 

ระยะเวลา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

/ ตัวชี้วัด 

งบ 

ประมาณ 

ผูรับ 

ผิดชอบ 

เรียนฟรี เรียน

ดี  15  ป 

อยางมี

คุณภาพ 

2 

3 

5 

3 ม2 

 

6 - เพื่อกํากับ ติดตามและ

ควบคุมการดําเนินโครงการ

เรียนฟรี 15 ป 

- เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป

ที่มีคุณภาพโดยไมเสีย

คาใชจาย 

ประชุมผูปกครอง 

/ต.ค. 2562 

นักเรียนรับเงิน

เรียนฟรี / พ.ค.

2563 

เขาคายทักษะ

วิชาการ / ต.ค.

2562 

ทัศนศึกษา / ธ.ค. 

2563 

เขาคายลูกเสือ

เนตรนาร/ีก.พ.

2563 

- นักเรียนรอยละ 

100 ไดรับเงิน เรียน

ฟรี 15 ป 

 

- 

(เงิน 15 ป) 

ครูอวยพร 

ครอูุบลรัตน 

งาน

สาธารณูปโภค 

2 

3 

5 

3 ม2 

 

6 - เพื่อใหโรงเรียนปลอดหนี้

คาสาธารณูปโภคและ

สามารถชําระหนี้ไดตาม

กําหนดเวลา 

- เพื่อใหโรงเรียนดําเนินงาน

ตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จายคาไฟฟา คา

โทรศัพท คา

อินเตอรเน็ต / 

ต.ค. 2562 – 

ก.ย. 2563 

- โรงเรียนปลอดหนี้

คาสาธารณูปโภค 

- โรงเรียนดําเนินงาน

ตาง ๆ ไดอยางมี

คุณภาพ 

อุดหนุน+

รายได  

= 10,000 

 

ครูอวยพร 

ครอูุบลรัตน 



      

แผนงาน / โครงการงาน ดานการบริหารโรงเรียน 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / เปาหมาย กิจกรรม / 

ระยะเวลา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ / 

ตัวชี้วัด 

งบ 

ประมาณ 

ผูรับ 

ผิดชอบ 

พัฒนางาน

ธุรการ

และสาร

บรรณ 

5 3 

6 

ม2 

 

6 - เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณตาง ๆ 

ที่ใชในการดําเนินงาน 

- เพื่อใหงานสารบรรณมีระบบ

งายตอการสืบคน 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ 

จัดระบบเอกสารงาน

สารบรรณ / ต.ค. 

2562 – ก.ย. 2563 

- งานสารบรรณมีวัสดุ 

อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการ

ดําเนินงานเพียงพอ รอยละ 

100 

- งานสารบรรณมีระบบรอย

ละ 100 งายตอการสืบคน 

- รับ – สงหนังสือราชการ

ทันตามเวลา  รอยละ 100 

อุดหนุน+

รายได  

= 10,000 

 

ครูวารุณี 

พัฒนา

อาคาร

สถานที่ 

5 3 

5 

ม2 

 

2 - เพื่อใหโรงเรียนมีภูมิทัศนท่ีดี 

รมรื่น สะอาดและปลอดภัย 

- เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

ของโรงเรียนใหเกิดความ

คลองตัว 

- เพื่อปลูกจิตสํานึก ตระหนักถึง

ประโยชน มีสวนรวมรับผิดชอบ 

เห็นคุณคาทรัพยากรสิ่งแวดลอม 

- เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑใชใน

การปรับปรุงภูมิทัศน 

- กิจกรรมพัฒนา

อาคารสถานที่,ซอม

ครุภัณฑอาคาร

สถานที่,ปรับปรุงภูมิ

ทัศน ,รื้อบานพักครู

หลังเกา,ทําปายนิเทศ

,ซอมแซมเวที 

/ ต.ค. 2562 – ก.ย. 

2563 

- โรงเรียนมีภูมิทัศนที่ดี รม

รื่น สะอาดและปลอดภัย 

รอยละ 100 

- บุคลากร นักเรียนรอยละ 

100 มีจิตสํานึก ตระหนักถึง

คุณคาสิ่งแวดลอม  

- โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑใช

ในการปรับปรุงภูมิทัศน

เพียงพอการดําเนินงานเกิด

ความคลองตัวมากขึ้น รอย

ละ 100 

อุดหนุน+

รายได  

= 60,000 

 

 

 

 

 

 

 

ครูพิชิต 

 

 

 

 

 

 

 



      

แผนงาน / โครงการงาน ดานการบริหารโรงเรียน 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / 

เปาหมาย 

กิจกรรม / ระยะเวลา ผลที่คาดวาจะไดรับ / 

ตัวชี้วัด 

งบ 

ประมาณ 

ผูรับ 

ผิดชอบ 

พัฒนา

สารสนเทศ

โรงเรียน 

5 3 

6 

ม2 

 

5 - เพื่อจัดระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศ

ของโรงเรียน 

- เพื่อใหมีขอมูล

สารสนเทศของ

โรงเรียนที่งายแกการ

สืบคน 

- เพื่อเผยแพรขอมูล

ขาวสาร

ประชาสัมพันธ

กิจกรรมตาง ๆ  ใน

โรงเรียนตอชุมชน

ผานเครือขายสังคม

ออนไลน 

- จัดระบบฐานขอมูล

สารสนเทศลงในโปรแกรม 

data  center  เมื่อ สพฐ. 

เปดระบบ/ม.ิย – ก.ค. 

2563 

- จัดซื้อเครื่องเสียงและ

ปรับปรุงหองสารสนเทศ/

เม.ย.2563 

- จัดทําเอกสารสารสนเทศ

เปนรูปเลม/พ.ค.-ม.ิย. 2563 

- เผยแพรขาวสารผาน

เครือขายสังคมออนไลน/

ต.ค.2562 - ก.ย. 2563 

- มุมสืบคนทางอินเตอรเน็ต/

ต.ค.2562 - ก.ย. 2563 

- เผยแพรผลงานของ

โรงเรียนดวย ICT/ต.ค.2562 

- ก.ย. 2563 

-โรงเรียนจัดระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศ

ของโรงเรียน  ป

การศึกษาละ  2  ครั้ง 

- โรงเรียนมีเอกสาร

สารสนเทศของ

โรงเรียน  จํานวน  8  

เลม 

- ชุมชนรอยละ  90  

ทราบขอมูลขาวสาร 

การประชาสัมพันธ

กิจกรรมตาง ๆ  ใน

โรงเรียนผานเครือขาย

สังคมออนไลน 

- 

 

ครูนาฏยา 

 



      

แผนงาน / โครงการงาน ดานการบริหารโรงเรียน 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / เปาหมาย กิจกรรม / 

ระยะเวลา 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ / ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

โครงการ

ประชาสัมพันธ  

5 3 

6 

ม2 

 

6 - เพื่อเผยแพรขาวสาร

ตลอดจนกิจกรรมตางๆ

ของโรงเรียนใหผูปกครอง

และชุมชนทราบอยาง

ตอเนื่อง 

- เพื่อสงเสริมความเขาใจ

อันดีระหวางผูปกครอง

และชุมชน 

- เพื่อแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นตลอดจน

ขอเสนอแนะจาก

ผูปกครองเพื่อนํามาพัฒนา

งานของโรงเรียนในทุกๆ

ดาน 

เว็ปไซตโรงเรียน 

ปายประชาสัมพันธ 

ไวนิลตางๆ 

วารสาร

ประชาสัมพันธ/ ต.ค. 

2562 – ก.ย. 2563 

- บุคลากร

สถานศึกษา 

นักเรียน 

ผูปกครองและ

ชุมชนรอยละ 80 

ไดรับขาวสารจาก

ทางโรงเรียน 

- สถานศึกษารอย

ละ 90 ไดรับ

ความรวมมือ 

สนับสนุนจากทุก

ฝายดวยดี 

อุดหนุน+

รายได  

= 3,200 

 

ครูสุริยาวุฒิ 

 

 

 

 

 



      

แผนงาน / โครงการงาน ดานการบริหารโรงเรียน 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / 

เปาหมาย 

กิจกรรม / 

ระยะเวลา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

/ ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

บริหารแบบ

มีสวนรวม 

5 3 

6 

ม2 

 

1 

6 

- เพื่อสงเสริมให

ชุมชนมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการ

โรงเรียน 

- เพื่อสราง

ความสัมพันธอันดี

ระหวางชุมชนและ

โรงเรียน 

 

แตงตั้ง

คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน, 

แตงตั้งท่ีปรึกษา

คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน, 

แตงตั้ง

คณะกรรมการภาคี 

4 ฝาย/ต.ค. 2562 

– ก.ย. 2563 

 

- ชุมชนมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการ

โรงเรียน  รอยละ 

100  

- โรงเรียนกับชุมชน

ความสัมพันธอันดี 

รอยละ 100 

- ครูพิชิต 

 

 

 

 

 

 



      

แผนงาน / โครงการงาน ดานการบริหารโรงเรียน 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / เปาหมาย กิจกรรม / 

ระยะเวลา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ / 

ตัวชี้วัด 

งบ 

ประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 

โครงการ

ระดมทุน

เพื่อพัฒนา

การศึกษา 

 

5 3 

6 

ม2 

 

1 

2 

3 

5 

6 

- เพื่อสงเสริมและบริหารจัด

การศึกษาของโรงเรียนใหมี

ประสิทธิภาพ 

- เพื่อสนับสนุนในการจัดกระบวน 

การเรียนการสอนของครูและนักเรียน

ใหมีความกาวหนามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเปนที่นาพอใจ 

- เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียน

การสอนที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

สามารถนําไปใชในกิจกรรมการเรียน

การสอนไดเปนอยางดี 

- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูได

เต็มศักยภาพ 

- เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

ใหไดตามเกณฑมาตรฐานของ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน      

- เพื่อสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวน

รวมในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น 

กิจกรรมผาปา

เพื่อการศึกษา 

กิจกรรมขอรับ

การสนับสนุน

จากผูปกครอง

นักเรียน/ต.ค. 

2562 – ก.ย. 

2563 

 

- โรงเรียนสามารถ

บริหารจัดการศึกษาเกิด

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

รอยละ 90 

- โรงเรียนสามารถ

พัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียน เปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานของ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

รอยละ 85      

- ชุมชนเขามามีสวนรวม

ในการจัดการศึกษา  

รอยละ  100 

 

- ครูพิชิต 

 



      

แผนงาน / โครงการงาน ดานการบริหารโรงเรียน 

โครงการ นโยบาย 

สพฐ. 

กลยุทธ 

สพม 23 

มาตรฐาน 

สพฐ./

โรงเรียน 

กลยุทธ

โรงเรียน 

จุดประสงค / เปาหมาย กิจกรรม / 

ระยะเวลา 

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ / ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

พัฒนางานโสต

ทัศนศึกษา 

2 

3 

5 

3 ม2 

 

5 - เพื่อปรับปรุงและ

บํารุงรักษาอุปกรณโสตฯ

ใหพรอมสําหรับใชงาน 

- โรงเรียนมีระบบกระจาย

เสียงที่ใชงานไดทั่วถึง 

-  มีระบบเสียงพรอมใช

งานในกิจกรรมตาง ๆ  

ของโรงเรียน 

จัดซอมบํารุงเครื่อง

เสียงชํารุด / ต.ค. 

2562 – ก.ย. 2563 

นักเรียน รอยละ 

100 ไดรับขาวสาร  

มีความรู  มี

วิสัยทัศนกวางไกล

ขึ้น 

อดุหนุน+

รายได  

= 10,000 

 

ครูทรงยศ 

 

 

 หมายเหตุ งบการบริหารรวม 752,030 บาท  งบสํารอง 83,670   บาท  รวมท้ังสิ้น 836,700 บาท 

 

 

 

 

 



      

คําสั่งโรงเรียนวาริชวิทยา 

ที่  109  / 2562 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการโรงเรียนวาริชวิทยา ประจําปงบประมาณ  2563 

…………………………………………… 

              ดวยโรงเรียนวาริชวิทยา  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2563  เพื่อสนองนโยบายแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาและตามนโยบายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  โรงเรียนวาริชวิทยาจึงขอแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่  ดังตอไปนี้ 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 1. นายเมืองไทย     ผลาจันทร  ประธานกรรมการ 

 2. นายพิชิต     ไตรยขันธ   รองประธานกรรมการ 

 3. นายสุพจน    สัตถาผล   กรรมการ 

 4. นายบัญชา      คุณทรัพย  กรรมการ 

 5. นางอวยพร          เจริญไชย  กรรมการและเลขานุการ 

 6. นางนาฏยา        สิทธิหาญ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาที่    ใหคําปรึกษาหารือ  อํานวยความสะดวก  ตลอดดวยแกปญหาตาง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน 

 

1. คณะกรรมการดําเนินการ 

 1. นางอวยพร       เจริญไชย  ประธานกรรมการ 

 2. นายพิชิต      ไตรยขันธ  กรรมการ 

 



      

 3. นายสุพจน     สัตถาผล  กรรมการ 

 4. นายบัญชา      คุณทรัพย  กรรมการ 

 5. นางสุทธิพร     ออนประทุม  กรรมการ 

         6. นางพลับพลึง       พรหมจักร  กรรมการ 

          7. นางสาวธัญภัค     โอนสูงเนิน  กรรมการ 

           8. นายดาบศึก       เหมะธุลิน  กรรมการ 

           9. นายศราวุธ          โคตะมา  กรรมการ 

           10. นายทรงยศ        คุณทรัพย  กรรมการ 

           11. นางอุบลรัตน        วุฒิญาโน  กรรมการ  

           12. นางสาววารุณี      ผาสีดา  กรรมการ  

                                13. นายสุริยาวุฒิ     นาสวาง  กรรมการ 

             14. นางสาวประภาศรี    โคตะมา           กรรมการ 

             15. นายจักริน    ฤทธิธรรม        กรรมการ 

           16. นางนาฏยา    สทิธิหาญ  กรรมการและเลขานุการ 

           17. นางสาวทัศนีย    บุญรักษา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาที่     จัดทํา-เขียนโครงการประจําปงบประมาณ  2563   เพื่อสงคณะกรรมการจัดทํารูปเลม 

   

2. คณะกรรมการจัดทํารูปเลม 

1. นางนาฏยา     สิทธิหาญ  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวทัศนีย   วาร ี   กรรมการ 

หนาที่     จัดทํารูปเลมของแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจําปงบประมาณ  2563 

 ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ  จนเกิดผลดีตอทางราชการ 



      

       ทั้งนี้ตั้งแตวันที่   25   ธันวาคม    2562  เปนตนไป 

 

 

(นายเมืองไทย     ผลาจันทร) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวาริชวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

คณะที่ปรึกษา 

 

 

  1. นายเมืองไทย     ผลาจันทร  กรรมการที่ปรึกษา 

  2. นายพิชิต     ไตรยขันธ   กรรมการที่ปรึกษา 

  3. นางอวยพร    เจริญไชย  กรรมการที่ปรึกษา 

  4. นายสุพจน      สัตถาผล  กรรมการที่ปรึกษา 

  5. นายบัญชา      คุณทรัพย  กรรมการที่ปรึกษา 

  6. คณะกรรมการสถานศึกษาทุกทาน กรรมการที่ปรึกษา 

 

 

คณะผูจัดทํา 

 

 

  1. นางนาฏยา     สิทธิหาญ  ประธานกรรมการ 

  2. นางสาวทัศนีย     บุญรักษา  กรรมการและเลขานุการ 
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