
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าน า 

 แผนกลยุทธ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมประจ าปีการศึกษา  2565   ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางใน

การบริหารงานและการพัฒนางานและการพัฒนางาน  ด้านการเรียนการสอน  ด้านการด าเนินงานทั่วไป  การ

ประสานสัมพันธ์กับชุมชนกับโรงเรียน  เพื่อให้มองเห็นภาพของโรงเรียนในหลายๆ ด้าน  ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเป็นแนวทางในการปฏิบัติของการบริหารงาน 

 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  ได้มีการจัดประชุมวางแผนของคณะครู - อาจารย์ทุกท่าน  การจัดท า

แผนพัฒนาได้ยึดหลักกลยุทธ์ที่เป็นยุทธศาสตร์ในการวางแผน  นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีแนวทางการพัฒนา

งานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

สุโขทัย  เพ่ือเป็นกรอบในการวางแผนจัดท าแผนกลยุทธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้โรงเรียนมีการพัฒนาการไปสู่จุดหมายการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 แผนการพัฒนาดังกล่าว  ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือของคณะครู  อาจารย์ทุกท่าน  และความร่วมมือ

จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  โรงเรียนจะน าแผนปฏิบัติการนี้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

  

   ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

         คณะผู้จัดท า 

 

 

 

      

 

 

 

 



 

 

ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

  ข้าพเจ้าในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน เห็นด้วยกับสาระ 

และแนวทางในการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา(2565 – 2567) ของโรงเรียน

บ้านสวนวิทยาคม  ที่จัดท าข้ึน เพ่ือให้ทุกฝ่าย/งาน ในโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ให้มีมาตรฐาน บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 

 

 

 

                       นายปริญญา   จันทร์โพยม 

   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                     โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

 

   เรื่อง           หน้า 

 

ส่วนที่  1  ข้อมูลและสภาพทั่วไปของสถานศึกษา      1-14 

ส่วนที่  2  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน       15-17    

ส่วนที่  3  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา       18-21    

ส่วนที่  4  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและตัวชี้วัดความส าเร็จ    22-68 

ส่วนที่  5  การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน       69-70 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่  1 

ข้อมูลและสภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 

 ที่ก่อตั้ง   :    22  มีนาคม  2520 

สถานที่ตั้ง  :    85  หมู่ 2   ต าบลบ้านสวน  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย 

พื้นที่   :    38ไร่  1 งาน  89 ตารางวา 
อาณาเขต  :    ทิศเหนือ   ติดกับ   อ.ศรีส าโรง 
        ทิศใต้   ติดกับ   ต าบลบ้านหลุม 
    ทิศตะวันออกติดกับกับ ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 

    ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัย    

ขนาดโรงเรียน  :    โรงเรียนมัธยมประจ าต าบลขนาดเล็ก 

ชั้นที่เปิดสอน  :    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

   : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สังกัด   :    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

โทรศัพท์  :    0-5569-9403  โทรสาร 0-5569-9403 

website  :  www.bswst.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนท่ีแสดงทีต่ั้งของโรงเรียน 

บ้านสวนวิทยาคม 
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อาณาเขตต าบล :  

ทิศเหนือ   ติดกับ อ.ศรีส าโรง  จ.สุโขทัย 

          ทิศใต้    ติดกับ  ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย 

          ทิศตะวันออก   ติดกับ  ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 

          ทิศตะวันตก   ติดกับ ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัย    

 

 

 

แผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2565-2567 โรงเรียนบ้านวิทยาคม  3 



 

 

1.2 ข้อมูลนกัเรียน 

ข้อมูลนักเรียนในปีการศึกษา 2565 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

ม. 1/1 17 16 33 

ม. 1/2 16 18 34 

ม. 2/1 11 14 25 

ม. 2/2 14 7 21 

ม. 3/1 13 12 25 

ม. 3/2 13 9 22 

รวม ม.ต้น 84 76 160 

ม. 4/1 5 12 17 

ม. 4/2 6 8 14 

ม. 5/1 4 13 17 

ม. 5/2 10 6 16 

ม. 6/1 8 11 19 

ม. 6/2 14 8 22 

รวม ม.ปลาย 47 58 105 

รวมทั้งหมด 131 134 265 

      (ข้อมูล ณ วันที่  12 พฤษภาคม 2565 ) 
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1.3 ข้อมูลครูและบุคลากร 

  ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 

ที ่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
วัน เดือน  ปี                   

รับราชการ 

วัน เดือน ปี 

ที่มา ร.ร.นี้ 

1 นายเกียรติชัย      สังข์จันทร์ ผู้อ านวยการ 29 มิ.ย. 2541 29 ธ.ค. 2558 

2 นางสาวปนัดดา    ปานบุตร รองผู้อ านวยการ 17 เม.ย. 2556 28 มี.ค. 2565 

3 นายจิรภัทร         ณีศะนันท์ ครู ช านาญการพิเศษ 15 ส.ค. 2529 6  มิ.ย. 2538 

4 นายชยาพล         แป้นจันทร์ ครู ช านาญการพิเศษ 23 มิ.ย. 2530 30 ก.ย. 2538 

5 นายพิษณุ           สิงห์โสด ครู ช านาญการ 27 ส.ค. 2533 1  ก.ค. 2537 

6 นายประสพ         กระพันเขียว ครู ช านาญการพิเศษ 14 ม.ค. 2534 15 พ.ย. 2537 

7 นางสาวบุญมา      ไทยรี่ ครู ช านาญการพิเศษ 26 ก.ย.2539 10 มิ.ย. 2553 

8 นางสาวอุ่นเรือน    ชูยิ้ม ครู ช านาญการพิเศษ 29 มิ.ย. 2541 2 ก.พ.  2552 

9 นางเรณู              บุญอินทร์ ครู ช านาญการ 24 พ.ค. 2554 24 พ.ค. 2554 

10 นางปรางทิพย์   เต็มสวัสดิ์ คร ูช านาญการ 7 มิ.ย. 2556 7 มิ.ย. 2556 

11 นางสาวศุภร     ทาต่อย คร ูช านาญการ 1 ส.ค. 2557 11 เม.ย. 2562 

12 นายกรกช   อ่ าทิม คร ูช านาญการ 8 พ.ย. 2553 17 มี.ค. 2564 

13 นางสาวชมพูนุท    เรือนเครือ ครู 25 ต.ค. 2559 25 ต.ค. 2559 

14 นางสาวสุรีย์พรรณ   นาคกุล ครู 1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2561 

15 นางสาวมยุรฉัตร    ขวัญแย้ม ครู 1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2561 

16 นายอธิราช    จันแสนตอ ครู 13 ธ.ค. 2561 13 ธ.ค. 2561 

17 นางสาวปิยะชาติ    ปั้นหุ่น ครู 13 ธ.ค. 2561 13 ธ.ค. 2561 

18 นายวัชรพล  ฉุยฉาย ครู 13 ธ.ค. 2561 13 ธ.ค. 2561 

19 นางสาวศุภลักษณ์  มูลอุด ครูผู้ช่วย 1 ต.ค. 2563 1 ต.ค. 2563 

20 นางสาวภัทรสุดา  โมทิม ครูผู้ช่วย 1 ธ.ค. 2564 1 ธ.ค. 2564 

21 นางสาวพัชรินทร์   โสภิณ พนักงานราชการ 24 พ.ย. 2559 4 ม.ค. 2560 

22 นางสาวปิยวรรณ ตติยก้องเกียรติ์ พนักงานราชการ 10 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2564 

23 นายปาน   ไคร้ยะ พนักงานบริการ 18 มี.ค. 2529 18 มี.ค. 2529 
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1.4  สภาพชุมชนโดยรวม 

ประวัติโรงเรียน 

  โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ตั้งอยู่เลขท่ี 85 หมู่ 2 ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย 

ประกาศตั้งเมื่อวันที่  22 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2520 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยมีนาย

สมศักดิ์ เลาหภักดี  ซึ่งด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้ก่อตั้งคณะกรรมการ โดยมีพระครูวิมลกิจ

โกศล เป็นประธาน นายโนรี เรืองโต เป็นเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีกหลายท่าน  จัดหาเงินได้

จ านวน 250,000 บาท ซื้อที่ดินจ านวน 38 ไร่  1 งาน  89  ตารางวาได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 

3 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง  ท าพิธีเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่  4  เดือนมิถุนายน  พุทธศักราช 2520 โดยมีนาย

อัมพร  จันทร์วิจิตร  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  เปิดสอนปีแรก ในปีการศึกษา 2520   มี

นักเรียน  2  ห้องเรียน  จ านวน  76  คน  เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีครูจ านวนทั้งสิ้น 4 คน มีนาย

นริศ  วงศ์โชติรัตน์  ต าแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาการต าแหน่งครูใหญ่ และครูบรรจุใหม่

จ านวน 3 คน 

 

ท าเนียบผู้บริหาร 
ที ่ ชื่อ – สกุล ปี พ.ศ. ระยะเวลา ( ปี ) 

1 นายนริศ  วงศ์โชติรัตน์ 2520 - 2528 8 ปี 

2 นายละออง  โขนงนุช 2528 - 2534 6 ปี 

3 นายเยี่ยม  อ่ าทอง 2534 - 2543 9 ปี 

4 นายสมบัติ  ตันเจริญ 2543 - 2544 1 ปี 

5 นายอนสุนธิ์  ต้นประสงค์ 2544 - 2548 4 ปี 

6 นายนรัตน์  พ่วงสุวรรณ 2548 - 2549 1 ปี 

7 นายมานพ  บัวทอง 2549 - 2552 3 ปี 

8 นายภาณุพงศ์  ธนูสาร 2553 - 2559 6 ปี 

9 ดร.ศราวุธ  ค าแก้ว 2559 – 2563 4 ปี 

10  ดร.เกียรติชัย  สังข์จันทร์ 2563 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน 
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ตราประจ าโรงเรียน 
 

 
 

เป็นรูปวงกลมภายในประกอบด้วยอักษรย่อ บ.ส.ว. อยู่ใต้พระเกี้ยวมีรัศมี 

ด้านบนของวงกลมมีค าว่า “สุวิชาโน ภว โหต”ิ  แปลว่า “ผู้รู้ดี ย่อมเป็นผู้เจริญ” 
 

  

    พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน 
 

 

        สมเด็จพระพุทธรัตนสิทธิมุนีอัครมิ่งมหามงคล 

 

 
   

     สีประจ าโรงเรียน 
 

     

น้ าเงิน-ทอง 

น้ าเงิน หมายถึงความแข็งแกร่งพร้อมท่ีจะออกสู่โลกภายนอกเป็นพลเมืองดีของบ้านเมือง 

ทอง หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองทางการศึกษา 

 

                                      อักษรย่อโรงเรียน 
 

     

  บ.ส.ว. ( บ้านสวนวทิยาคม ) 
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ค าขวัญโรงเรียน 

 

เรียนเด่น  เล่นกีฬาดี  มีวนิัย  รับใช้สังคม 
 

ปรัชญาโรงเรียน 
 

รับผิดชอบต่อหน้าที่  มีความมานะบากบั่น  ยึดมั่นในคุณธรรม 

 

 

     คติพจน์ 
 

“ สุวิชาโน ภว โหติ ”  แปลว่า “ ผู้รู้ดี ย่อมเป็นผู้เจริญ ” 

 

วิสัยทัศน์  (Vision) 

 

นักเรียนมีความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ด ารงตนบนพื้นฐานของความสุข 

 

เอกลักษณ์โรงเรียน (Uniqueness) 

 

วินัยเด่น    เน้นคุณธรรม     น าความรู้ 

 

อัตลักษณ์โรงเรียน (Identity) 

 

รับผิดชอบ     ซื่อตรง 
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      กลยุทธ ์

 

พันธกิจ(Mission) 

     

1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 2. ส่งเสริมครูให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้  ICT อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตร 

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม ที่เน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

 

เป้าประสงค์ 

 

1. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 2.  ครูมีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบ ICT อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตร 

 3.  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม  

 

 

 

1.  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ ส่งเสริมทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัย บ้านสวนโมเดล (BANSUAN MODEL) 

2. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยน า ICT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาตามหลักสูตร 

3. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน้นความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษา 
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นโยบายของโรงเรียน 

1.  นโยบายเร่งด่วน (ด าเนินการภายใน 1 ปีการศึกษา 2565) 

          1. พัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ Active Leaning อย่างมีคุณภาพ (Smart 

Teacher) เชื่อมโยงกับ ว PA 

          2. ส่งเสริมการศึกษาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับนักเรียนตามความถนัดและสนใจ 1 คน 1 

อาชีพ 

          3. ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาในทุกด้าน 

          4. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับผู้ปกครองและชุมชน 

          5. เสริมสร้างวินัยนักเรียนและพฤติกรรมที่เหมาะสม 

2.  นโยบายทั่วไป (ด าเนินการภายใน 3 ปีการศึกษา 2567) 3 ด้าน ดังนี้ 

     2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

          6. ขับเคลื่อนการพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 3R8C  

          7. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบ ระดับชาติ (O-NET)  

          8. การเตรียมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในการศึกษาต่ออุดมศึกษา 

          9. ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

          10. การป้องกันและแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน (0 ร มส. คุณลักษณะ) 

      2.2 ด้านครูและบุคลากร 

  11. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนารอบด้าน แลกเปลี่ยน  เรียนรู้ และการศึกษาดูงาน 

          12. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ 

และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

     2.3 ด้านคุณภาพโรงเรียนและการบริหารจัดการ 

            13. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

            14. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่มีประสิทธิภาพ 

            15. สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรคุณภาพที่เชื่อมโยง แผนปฏิบัติการ 

            16. สร้างความร่วมมือจากองค์กร ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

            17. การจัดการขยะ โดยการปลูกจิตสานึกแก่ผู้เรียน ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ

และการก าจัดขยะที่ถูกต้อง 
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ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ในปีการศึกษา 2565 
 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 38 ไร่  1 งาน  98 ตารางวา  มีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้ 

 1. อาคารเรียนแบบ cs 213 B                      จ านวน  1  หลัง  

  2. อาคารเรียน แบบ 216 ค                       จ านวน  1  หลัง 

  3. อาคารโรงฝึกงาน     จ านวน  1  หลัง 

  4. อาคารหอประชุมแบบ 100/27    จ านวน  1  หลัง 

  5. บ้านพกัครูแบบ 202 ก    จ านวน  2  หลัง 

  6. บ้านพักครูแบบ 202 ก (ปรับปรุงใหม่ )   จ านวน  2  หลัง 

  7. บ้านพักครูแบบ 2 หน่วย    จ านวน  1  หลัง 

  8. บ้านพักครูแบบ 204     จ านวน  1  หลัง 

  9. ห้องน้ า - ห้องส้วม แบบ 7 ที่นั่ง   จ านวน  1  หลัง 

 10. ห้องน้ า - ห้องส้วม แบบ 6 ที่นั่ง   จ านวน  1  หลัง 

 11. ห้องน้ า - ห้องส้วม แบบ 6 ที่นั่ง/27   จ านวน  1  หลัง 

 12. อาคารเอนกประสงค์ ( โรงอาหาร )   จ านวน  1  หลัง 

 13. สนามฟุตบอล 11 คน     จ านวน  1  สนาม 

 14. ลานกีฬาเอนกประสงค์    จ านวน  1  ลาน 

 15. สนามบาสเกตบอล     จ านวน  1  สนาม 

 16. สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด    จ านวน  1  สนาม 

 17. ถังเก็บน้ าฝน ป.33     จ านวน  2  ชุด 

 18. โรงจอดรถจักรยาน และจักรยานยนต์นักเรียน  จ านวน  1  หลัง 

19. หอสมุดศาลยุติธรรม     จ านวน  1  หลัง 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  (Organization Chart)  
 

     

 

 
 

         

      

              

            

 

 

 

 

 

 

 

 การพัฒนาหรือการด าเนินการ

เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา

สาระหลักสูตรท้องถิ่น 

 วางแผนงานด้านวิชาการ 

 การจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา 

 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

 การวัดผล การประเมินผล และ

การด าเนินการเทียบโอนผลการ

เรียน 

 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา 

 การวางแผนอัตราก าลัง 

 การจัดสรรอัตราก าลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

 การเปลี่ยนแปลงต าแน่งให้

สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 การด าเนินการเกี่ยวกับการ

เลื่อนขั้นเงินเดือน 

 การลาทุกประเภท 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

งานบรหิารงบประมาณ งานบรหิารบุคคล งานบรหิารทัว่ไป งานบรหิารวชิาการ 

ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

นายเกยีรตชิยั   สงัขจ์นัทร ์

ผูป้กครองนกัเรยีน คณะกรรมการสถานศกึษา 

แผนปฏบิตักิารโรงเรยีนบา้นสวนวทิยาคม ปีการศกึษา 25564 

 การจัดท าแผนงบประมาณและ

ค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 

 เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้

จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับจัดสรร

งบประมาณจากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โดยตรง 

การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร 

 ช่วยผู้บริหารโรงเรียนบริหารงาน

กลุ่มบริหารทั่วไปให้เป็นไปตาม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และวัตถุประสงค์

ที่ก าหนดไว้ให้ถูกต้องเรียบร้อย มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 วางแผน/ก ากับ/ดูแล/นิเทศ/

ติดตาม และแก้ไขปัญหา พัฒนา

คุณภาพงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ในด้านทรัพยากรการบริหาร และ

ขวัญก าลังใจ 

 วินิจฉัย สั่งการ ตามภาระงานที่

ได้รับมอบหมาย 

แผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2565-2567 โรงเรียนบ้านวิทยาคม  12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การพัฒนาและส่งเสริมให้มี

แหล่งเรียนรู้ 

 การนิเทศการศึกษา 

 การแนะแนว 

 การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและมาตรฐาน

การศึกษา 

 การส่งเสริมชุมชนให้มีความ

เข้มแข็งทางด้านวิชาการ 

 การประสานความร่วมมือในการ

พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ

องค์กรอ่ืน ๆ 

 การส่งเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการให้แก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร หน่วยงานและสถาน

ประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด

การศึกษา 

 การจัดท าระเบียบและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศึกษา 

 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน

 การด าเนินการทางวินัยและการ

ลงโทษ 

 การสั่งพักราชการและการสั่งให้

ออกราชการไว้ก่อนการรายงานการ

ด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

 การออกจากราชการการ

จัดระบบและการจัดท าทะเบียน

ประวัติ 

 การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้

ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 การส่งเสริมการประเมินวิทย

ฐานะข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 การส่งเสริมและยกย่องเชิญชู

เกียรติ 

 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ

จริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและ

การขอโอนและการขอ

เปลี่ยนแปลงงบ 

การรายงานผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ 

การตรวจสอบติดตามและ

รายงานการใช้งบประมาณ 

การตรวจสอบติดตามและ

รายงานการใช้ผลผลิตจาก

งบประมาณ 

 การระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา 

 การบริหาร และการจัดการ

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับ

มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือ

การศึกษา 

 การวางแผนพัสดุ 

 การพัฒนาระบบข้อมูลและ

สาระสนเทศเพ่ือการจัดท าและ

จัดหาพัสดุ 

 การจัดหาพัสดุ 

 ประเมินผล สรุปผล และรายงาน

ผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 

 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับ

มอบหมาย 

 การพัฒนาระบบและเครือข่าย

ข้อมูลสารสนเทศ 

 การประสานงานและพัฒนา

เครือข่ายการศึกษา 

 การวางแผนการบริหารงาน

การศึกษา 

 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและ

แผน 

 การจัดระบบการบริหารและ

พัฒนาองค์กร 

 การพัฒนามาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 

 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 การทัศนศึกษา 

 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

การจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิก

สถานศึกษา 
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 การรับนักเรียน  การริเริ่มส่งเสริมการขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 การพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 การด าเนินงานธุรการ 

 งานสวัสดิการและขวัญก าลังใจ 

 งานงานรักษาความปลอดภัย    

 งานเวรประจ าวัน   

 การก าหนดรูปแบบการรายงาน 

หรือลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 

หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ 

เพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แล้วแต่กรณี 

 การจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สิน 

 การเบิกเงินจากคลัง 

 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการจ่ายเงิน 

 การน าเงินส่งคลัง 

 การจัดท าบัญชีการเงิน 

 การจัดท ารายงานทางการเงิน 

และงบการเงิน 

 การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์

บัญชี ทะเบียนและรายงาน 

 การจัดระบบการควบคุมภายใน

หน่วยงาน 

 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 งานกิจการนักเรียน 

 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 

 การส่งเสริมสนับสนุนและประสาน

การจัดการศึกษาของบุคคลชุมชน

องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืน

ที่จัดการศึกษา 

 งานประสานราชการกับส่วน

ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 งานป้องกันและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมนักเรียน 

 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 งานโสตทัศนูปกรณ์ 

 งานสาธารณูปโภค 

 งานโภชนาการ 

 งานอนามัย 
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ส่วนที่  2 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. บุคลากรจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

และสูงกว่า 

2. ครูสอนตรงวิชาเอกและความถนัด 

3. สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

4. ครูมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่องและมีคุณภาพ 

5. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพ 

จิตดี 

6. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

โรงเรียนมีการตรวจสอบและ พัฒนาการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 

7.  

1. นักเรียนขาดจิตส านึกในการรักษาทรัพย์สมบัติของ

ส่วนรวม 

2. นักเรียนบางส่วนมีภาวะเสี่ยงเกี่ยวกับ 

ปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว 

3. ระบบอินเทอร์เน็ตยังไม่ดีพอ 

4. งบประมาณไม่เพียงพอ 

5.นักเรียนยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ

สื่อสาร เทคโนโลยี ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

6.นักเรียนขาดวินัยในตนเอง 

7. นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์  

 

ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. องค์กรต่าง ๆ และชุมชน  หน่วยงานอื่น ๆ ให้การ

สนับสนุนและร่วมมือดี 

2. โรงเรียนอยู่ในชุมชนและสะดวกต่อการคมนาคม 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความร่วมมือ

ในการด าเนินกิจการของโรงเรียนเป็นอย่างดี 

4. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเอาใจใส่ดูแลมีความเชื่อมั่น

ต่อการเรียนของบุตรหลานและสนับสนุนการจัด

กิจกรรมของโรงเรียน 

1. นักเรียนบางส่วนไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ท าให้ขาด

ความอบอุ่น ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร 

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง

ทั่วไป ท าให้มีรายได้น้อยไม่สามารถสนับสนุนโรงเรียนได้

อย่างเต็มที่ 

3. แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนไม่หลากหลายในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอ 

4. การเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนและชุมชนยังไม่เป็น

ระบบ 



 

 

การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

 

จุดแข็ง 

  โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ตั้งอยู่ในท าเลที่สะดวกต่อการคมนาคม  ท าให้นักเรียนในเขตบริการและ

นอกเขตบริการสะดวกต่อการเดินทาง ท้องถิ่นและโรงเรียนมีความเจริญด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้นักเรียนตื่นตัว

ในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มากขึ้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ความร่วมมือใน

การด าเนินกิจการของโรงเรียนเป็นอย่างดี ผู้น าชุมชน  ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในกิจการของโรงเรียน ท า

ให้โรงเรียนมีการปรับตัวในเรื่องการศึกษาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  มีการจัดท าแผนการพัฒนาการศึกษา  

ด าเนินงานตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่าง

หลากหลาย  และมีผลงานเชิงประจักษ์  มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลาย   มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 

และสนองความต้องการของชุมชน  มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย   ส่งผลให้การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  ประสบผลส าเร็จในการศึกษาต่อ และ

การประกอบอาชีพ   

 

  จุดอ่อน 

  การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไม่เป็นไปตามผลที่คาดหวัง  เนื่องจากผู้ปกครองของนักเรียน

ส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพเกษตรกร  รายได้น้อยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนได้อย่างเต็มที่  แต่

ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ท าให้แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้บ้าง  จุดอ่อนที่

เป็นประเด็นส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ  การพัฒนาจัดการศึกษาของโรงเรียนไม่สามารถพัฒนาสู่เป้า

หมายความเป็นเลิศในทุกด้าน ตามนโยบายยกระดับมาตรฐานการศึกษา   เนื่องจากนโยบายการจัดสรร

งบประมาณรายหัวของรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน ท าให้จ านวนนักเรียนต่อห้องมี

มากเป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้น้อย ท าให้

ขาดทักษะและประสบการณ์การสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพ 
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โอกาส 

  โรงเรียนได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน  

ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ  ผู้ปกครองมีความเชื่อม่ันในการจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการของโรงเรียน  หน่วยงานภายนอก เครือข่ายชุมชน รวมถึงศิษย์เก่าได้เข้ามาสนับสนุนทั้งบุคลากร

และงบประมาณ  ทั้งยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง   โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ของครูและ

นักเรียน   ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการในโรงเรียน  รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้

เกิดประโยชน์สูงสุด  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท าให้นักเรียน มีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตาม

ศักยภาพ  เป็นที่ยอมรับของชุมชน  สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างต่อเนื่อง  เป็นแบบอย่าง

ให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ได้    

 

  อุปสรรค 

  อุปสรรคที่ส าคัญคือ ประชากรในชุมชนบางส่วนเห็นว่ามีโรงเรียนอื่นที่มีคุณภาพดีกว่าโรงเรียนบ้าน

สวนวิทยาคม  ผู้ปกครองมีค่านิยมในการส่งนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนในตัวเมือง 

ส่งผลให้นักเรียนในชุมชนที่สมัครเข้าศึกษาต่อมีปริมาณไม่มากเท่าที่ควร  ครอบครัวมีการปรับเปลี่ยนการอบรม

เลี้ยงดูบุตร พ่อแม่ไปท างานต่างจังหวัด  ทิ้งบุตรอยู่กับญาติผู้ใหญ่ ส่งผลให้นักเรียนขาดความอบอุ่นขาดความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่  รวมถึงนักเรียนบางส่วนไม่เห็นคุณค่าและความส าคัญในการศึกษาต่อ 

 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมแล้วน า

ข้อมูลมาประเมินสถานภาพและการวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ ปรากฏว่าโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมมี

สภาพภายนอกเป็นโอกาส เอ้ือต่อการพัฒนาและจัดการศึกษา ส่วนปัจจัยภายในก็เป็นจุดแข็ง ที่ เอ้ือและ

สนับสนุนต่อการบริหารจัดการศึกษา ที่มีการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของบุคลากร จึงท าให้โรงเรียน

บ้านสวนวิทยาคม สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

วิสัยทัศน์ 

  นักเรียนมีความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ด ารงตนบนพื้นฐานของความสุข 

 

พันธกิจ 

 1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 2. ส่งเสริมครูให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้  ICT อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตร 

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม ที่เน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 2.  ครูมีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบ ICT อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตร 

 3.  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม  

 

กลยุทธ ์

1.  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ ส่งเสริมทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัย บ้านสวนโมเดล (BANSUAN MODEL) 

2. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยน า ICT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาตามหลักสูตร 

3. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน้นความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษา 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 

1 โครงการสาระคณิตศาสตร์ 15 โครงการลูกเสือ เนตรนารี 

2 โครงการสาระวิทยาศาสตร์ 16 โครงการเปิดบ้านวิชาการ/แนะแนวสัญจร 

3 โครงการสาระการงานอาชีพ 17 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4 โครงการสาระภาษาไทย 18 โครงการงานแนะแนว ปัจฉิม 

5 โครงการสาระภาษาอังกฤษ 19 โครงการนิเทศภายใน 

6 โครงการสาระสังคมศึกษา 20 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 12 ฐาน 

7 โครงการสาระสุขและพลศึกษา 21 
โครงการการจัดท าหลักสูตรและแผนการจัดการ

เรียนรู้ 

8 โครงการสาระศิลปะ 22 โครงการวัดประเมินผลคุณภาพผู้เรียนผู้สอน 

9 โครงการกีฬาสีภายใน 23 โครงการว่ายน้ าเพื่อชีวิต (LIVE SAVING) 

10 โครงการกีฬามัธยมจังหวัดสุโขทัย 24 โครงการแอโรบิกห่างไกลยาเสพติด 

11 โครงการทางวิชาการ(ศิลปหัตถกรรม) 24 โครงการปั้นดินสู่ดาวนาฏศิลป์ ดนตรีศิลปะ 

12 โครงการทัศนศึกษา 26 โคนการ รด จิตอาสาและจราจร 

13 โครงการค่ายวิชาการ 27 โครงการธุรการฝ่ายวิชาการ 

14 โครงการพัฒนาห้องสมุด   
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โครงการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

1 โครงการวันไหว้ครู 17 โครงการเลือกตั้งประธานนักเรียน 

2 โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา 18 โครงการสภานักเรียน 

3 โครงการวันเฉลิม ร.10 19 โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 

4 โครงการวันแม่แห่งชาติ 20 โครงการประชาสัมพันธ์ 

5 โครงการวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 21 โครงการจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์  

6 โครงการวันปิยมหาราช 22 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 

7 โครงการวันลอยกระทง 23 โครงการประชุมผู้ปกครอง 

8 โครงการวันพ่อแห่งชาติ 24 โครงการปรับสภาพนักเรียน ม.1 ม.4  

9 โครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 25 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

10 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 26 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

11 โครงการวันสถาปนาลูกเสือ(1 ก.ค.) 27 โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริการ 

12 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินี 28 โครงการสานสัมพันธ์(ภาคบ่ายวันครู) 

13 โครงการวันมหาธีรราชเจ้า(25 พ.ย.) 
29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อม 

14 โครงการวันประมุขลูกเสือ(28 ก.ค.) 30 ซ่อมบ ารุงรถโรงเรียน 

15 
โครงการพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือ –  

เนตรนารี 

31 โครงการธุรการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

16 โครงการ To be number one    
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โครงการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

1 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2 โครงการธุรการโรงเรียน 

3 พัฒนาระบบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

โครงการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากร 

2 โครงการสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 

3 จ้างบุคลากรทางการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนและลูกจ้างชั่วคราว 

4 ประชุมกรรมการสถานศึกษา 

5 โครงการธุรการฝ่ายบุคลากร 
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ส่วนที่ 4 
กลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
กลยุทธ์ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 

1.  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ ส่งเสริมทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัย บ้านสวนโมเดล (BANSUAN MODEL) 

2. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยน า ICT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาตามหลักสูตร 

3. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน้นความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

 

นโยบายของโรงเรียน 
1.  นโยบายเร่งด่วน (ด าเนินการภายใน 1 ปีการศึกษา 2565) 
          1. พัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ Active Leaning อย่างมีคุณภาพ (Smart 
Teacher) เชื่อมโยงกับ ว PA 
          2. ส่งเสริมการศึกษาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับนักเรียนตามความถนัดและสนใจ 1 คน 1 
อาชีพ 
          3. ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาในทุกด้าน 
          4. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับผู้ปกครองและชุมชน 
          5. เสริมสร้างวินัยนักเรียนและพฤติกรรมที่เหมาะสม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.  นโยบายทั่วไป (ด าเนินการภายใน 3 ปีการศึกษา 2567) 3 ด้าน ดังนี้ 
     2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
          6. ขับเคลื่อนการพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 3R8C  
          7. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบ ระดับชาติ (O-NET)  
          8. การเตรียมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในการศึกษาต่ออุดมศึกษา 
          9. ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
          10. การป้องกันและแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน (0 ร มส. คุณลักษณะ) 
 
 
    



 

 

   2.2 ด้านครูและบุคลากร 
  11. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนารอบด้าน แลกเปลี่ยน  เรียนรู้ และการศึกษาดูงาน 
          12. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ 
และ 
    ทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     2.3 ด้านคุณภาพโรงเรียนและการบริหารจัดการ 
            13. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
            14. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่มีประสิทธิภาพ 
            15. สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรคุณภาพที่เชื่อมโยง แผนปฏิบัติการ 
            16. สร้างความร่วมมือจากองค์กร ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
            17. การจัดการขยะ โดยการปลูกจิตสานึกแก่ผู้เรียน ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ
และการก าจัดขยะที่ถูกต้อง 
 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 

1.  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ ส่งเสริมทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัย บ้านสวนโมเดล (BANSUAN MODEL) 
(2,5,6,7,8,9,10) 
 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 

2. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยน า ICT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาตามหลักสูตร  (1,11,12) 
 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3  

3. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน้นความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา    (3,4 ,13,14,15,16,17)  
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แผนที่กลยุทธ์ โรงเรียนบา้นสวนวิทยาคม  (Strategy Map) 
 

 

 

 

กลยุทธ ์

ประเด็นกลยุทธ์ท่ี1 

พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ ส่งเสริมทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัย บ้านสวนโมเดล 

(BANSUAN MODEL) 

ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 2 

พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอน 

อย่างมีคุณภาพ โดยน า ICT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการ

พัฒนาตามหลักสูตร    

ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 3 

พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน้นความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

การจัดการศึกษา 

 

ประสิทธิภาพตาม

ยุทธศาสตร์ 

 

2)ส่งเสริมการศึกษาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับนักเรียนตามความถนัดและสนใจ 1 

คน 1 อาชีพ 

 4) โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับผู้ปกครองและชุมชน 

5) เสริมสร้างวินัยนักเรียนและพฤติกรรมที่เหมาะสม   

6) ขับเคลื่อนการพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 3R8C   

7) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบ ระดับชาติ (O-NET)   

8) การเตรียมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในการศึกษาต่ออุดมศึกษา   

9) ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ   

10) การป้องกันและแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน (0 ร มส. คุณลักษณะ)   

คุณภาพการ

ให้บริการ 

 

  3) ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาในทุกด้าน 

  13)พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  17) การจัดการขยะ โดยการปลูกจิตสานึกแก่ผู้เรียน ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ

และการก าจัดขยะที่ถูกต้อง 

ประสิทธิภาพของ

การปฏิบัติราชการ 

 

 1)พัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ Active Leaning อย่างมี

คุณภาพ (Smart Teacher) เชื่อมโยงกับ ว PA 

14)โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่มีประสิทธิภาพ 

 

 12)ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นผู้ที่มี

ความสามารถ และ 

ทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

การพัฒนาองค์กร 

 

 11) ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนารอบด้าน แลกเปลี่ยน  เรียนรู้ และการศึกษาดูงาน 15)สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรคุณภาพที่เชื่อมโยง แผนปฏิบัติการ 

  16) สร้างความร่วมมือจากองค์กร ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

วิสัยทัศน์   นักเรียนมีความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ด ารงตนบนพื้นฐานของความสุข 
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กลยุทธ์ข้อที่1 

พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ ส่งเสริมทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

โดยอาศัย บ้านสวนโมเดล (BANSUAN MODEL) 

1) กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี2567 

1.พัฒนาการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

1.นักเรียนจ านวนร้อยละ 60 
มีผลการเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานใน 
ระดับปานกลาง (มีคะแนน 
60-64)  ขึ้นไป  ทั้งสองภาค
เรียน 

1.นักเรียนจ านวนร้อยละ 60 
มีผลการเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานใน 
ระดับปานกลาง (มีคะแนน 
60-64)  ขึ้นไป  ทั้งสองภาค
เรียน 

1.นักเรียนจ านวนร้อยละ 60 
มีผลการเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานใน 
ระดับปานกลาง (มีคะแนน 
60-64)  ขึ้นไป  ทั้งสองภาค
เรียน 

1.นักเรียนจ านวนร้อยละ 65 
มีผลการเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานใน 
ระดับปานกลาง (มีคะแนน 
60-64)  ขึ้นไป  ทั้งสองภาค
เรียน 

4,700 นางสาวสุรีย์พรรณ 
นาคกุล 

2.ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 

2.ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 

2.ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 

2.ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 

  

2.โครงการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1.นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับ
การพัฒนาทักษะในการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  

1.นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับ
การพัฒนาทักษะในการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  

1.นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับ
การพัฒนาทักษะในการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  

1.นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับ
การพัฒนาทักษะในการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  
 

20,000 นางปรางทิพย์   
เต็มสวัสดิ์ 
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โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี2567 

2.นักเรียนร้อยละ 80  
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ 

2.นักเรียนร้อยละ 80  
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ 

2.นักเรียนร้อยละ 90  
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ 

2.นักเรียนร้อยละ 95  
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ 

  

3. นักเรียนได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนตาม
ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน  

3. นักเรียนได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนตาม
ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน  

3. นักเรียนได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนตาม
ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน  

3. นักเรียนได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนตาม
ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน  

  

3.พัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระ 
การงานอาชีพ 

1.นักเรียนจ านวน 
ร้อยละ 100 ได้รับ 
การส่งเสริมด้านการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ โดยใช้
กระบวนการเทคโนโลยีใน
การฝึกทักษะการท างาน 
และเกิดการพัฒนา เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพ 

1.นักเรียนจ านวน 
ร้อยละ 100 ได้รับ 
การส่งเสริมด้านการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ โดยใช้
กระบวนการเทคโนโลยีใน
การฝึกทักษะการท างาน 
และเกิดการพัฒนา เพื่อเป็น
พ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพ 

1.นักเรียนจ านวน 
ร้อยละ 100 ได้รับ 
การส่งเสริมด้านการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ โดยใช้
กระบวนการเทคโนโลยีใน
การฝึกทักษะการท างาน 
และเกิดการพัฒนา เพื่อเป็น
พ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพ 

1.นักเรียนจ านวน 
ร้อยละ 100 ได้รับ 
การส่งเสริมด้านการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ โดยใช้
กระบวนการเทคโนโลยีใน
การฝึกทักษะการท างาน 
และเกิดการพัฒนา เพื่อเป็น
พ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพ 

       18,100 นายประสพ   
กระพันเขียว 

2.ร้อยละ 80 ของนักเรียน
สามารถฝึกทักษะการท างาน      

2.ร้อยละ 80 ของนักเรียน
สามารถฝึกทักษะการท างาน      

2.ร้อยละ 85 ของนักเรียน
สามารถฝึกทักษะการท างาน      

2.ร้อยละ 90 ของนักเรียน
สามารถฝึกทักษะการท างาน 
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โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี2567 

3.กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีมีวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน
อย่างเพียงพอตรงตามความ
ต้องการของครูและนักเรียน 

3.กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีมีวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน
อย่างเพียงพอตรงตามความ
ต้องการของครูและนักเรียน 

3.กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีมีวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน
อย่างเพียงพอตรงตามความ
ต้องการของครูและนักเรียน 

3.กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีมีวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน
อย่างเพียงพอตรงตามความ
ต้องการของครูและนักเรียน 

  

4.พัฒนาปรับเปลี่ยนบทบาท
กระบวนการเรียนการสอน
ให้ไปในแนวทางส่งเสริม
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา 

4.พัฒนาปรับเปลี่ยนบทบาท
กระบวนการเรียนการสอน
ให้ไปในแนวทางส่งเสริม
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา 

4.พัฒนาปรับเปลี่ยนบทบาท
กระบวนการเรียนการสอน
ให้ไปในแนวทางส่งเสริม
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา 

4.พัฒนาปรับเปลี่ยนบทบาท
กระบวนการเรียนการสอน
ให้ไปในแนวทางส่งเสริม
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา 

  

4.สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม 10 – 20 % ของ
นักเรียนทั้งหมดที่มีความรู้
และความสามารถพิเศษ 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ให้โอกาสในการแสดง
ศักยภาพตามความสามารถ
ของตนเองอย่างเต็มที่ 

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม 10 – 20 % ของ
นักเรียนทั้งหมดที่มีความรู้
และความสามารถพิเศษ 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ให้โอกาสในการแสดง
ศักยภาพตามความสามารถ
ของตนเองอย่างเต็มที่ 

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม 10 – 20 % ของ
นักเรียนทั้งหมดที่มีความรู้
และความสามารถพิเศษ 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ให้โอกาสในการแสดง
ศักยภาพตามความสามารถ
ของตนเองอย่างเต็มที่ 

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม 10 – 20 % ของ
นักเรียนทั้งหมดที่มีความรู้
และความสามารถพิเศษ 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ให้โอกาสในการแสดง
ศักยภาพตามความสามารถ
ของตนเองอย่างเต็มที่ 
 

20,400 นางสาวปิยะชาติ  
ปั้นหุ่น 
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โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี2567 

2.นักเรียนทั้งหมดเข้าร่วม
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทย  
ร้อยละ 80 

2.นักเรียนทั้งหมดเข้าร่วม
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทย  
ร้อยละ 80 

2.นักเรียนทั้งหมดเข้าร่วม
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทย  
ร้อยละ 80 

2.นักเรียนทั้งหมดเข้าร่วม
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทย 
 ร้อยละ 85 

  

3.ครูเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

3.ครูเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

3.ครูเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

3.ครูเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

  

4.นักเรียนสืบสานวัฒนธรรม
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 

4.นักเรียนสืบสานวัฒนธรรม
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 

4.นักเรียนสืบสานวัฒนธรรม
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 

4.นักเรียนสืบสานวัฒนธรรม
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 

  

5.นักเรียนได้รับการส่งเสริม
และตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน 

5.นักเรียนได้รับการส่งเสริม
และตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน 

5.นักเรียนได้รับการส่งเสริม
และตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน 

5.นักเรียนได้รับการส่งเสริม
และตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน 

  

5.พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

1.นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาทักษะในการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

1.นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาทักษะในการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

1.นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาทักษะในการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

1.นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาทักษะในการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 
 

15,000 นายพิษณุ  สิงห์โสด 
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2.นักเรียนได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ให้นักเรียนมีศักยภาพ 

2.นักเรียนได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ให้นักเรียนมีศักยภาพ 

2.นักเรียนได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ให้นักเรียนมีศักยภาพ 

2.นักเรียนได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ให้นักเรียนมีศักยภาพ 

  

6.กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.ผู้เรียนร้อยละ 80% ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตรและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้ 

1.ผู้เรียนร้อยละ 80% ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตรและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้ 

1.ผู้เรียนร้อยละ 80% ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตรและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้ 

1.ผู้เรียนร้อยละ 85% ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตรและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้ 

7,000 นางสาวมยุรฉัตร  
ขวัญแย้ม 

2.นักเรียนได้รับความรู้และ
พัฒนาทักษะอย่างเต็ม
ศักยภาพตามความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน 

2.นักเรียนได้รับความรู้และ
พัฒนาทักษะอย่างเต็ม
ศักยภาพตามความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน 

2.นักเรียนได้รับความรู้และ
พัฒนาทักษะอย่างเต็ม
ศักยภาพตามความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน 

2.นักเรียนได้รับความรู้และ
พัฒนาทักษะอย่างเต็ม
ศักยภาพตามความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน 

  

7.พัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

1. มีอุปกรณ์ใช้ประกอบการ
เรียนการสอนพลานามัย
เพ่ิมข้ึน    

1. มีอุปกรณ์ใช้ประกอบการ
เรียนการสอนพลานามัย
เพ่ิมข้ึน   

1. มีอุปกรณ์ใช้ประกอบการ
เรียนการสอนพลานามัย
เพ่ิมข้ึน    

1. มีอุปกรณ์ใช้ประกอบการ
เรียนการสอนพลานามัย
เพ่ิมข้ึน     

     27,505 นายอธิราช   
จันแสนตอ 

2.นักเรียนร้อยละ 100  
มีความรู้และทักษะทางด้าน
กีฬาเพ่ิมมากข้ึน 

2.นักเรียนร้อยละ 100  
มีความรู้และทักษะทางด้าน
กีฬาเพ่ิมมากข้ึน 

2.นักเรียนร้อยละ 100  
มีความรู้และทักษะทางด้าน
กีฬาเพ่ิมมากข้ึน 

2.นักเรียนร้อยละ 100  
มีความรู้และทักษะทางด้าน
กีฬาเพ่ิมมากข้ึน 
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3.มีอุปกรณ์/สื่อการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 

3.มีอุปกรณ์/สื่อการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 

3.มีอุปกรณ์/สื่อการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 

3.มีอุปกรณ์/สื่อการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 

  

4.นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะทางด้านกีฬาเพ่ิมมาก
ขึ้นอย่างมรคุณภาพ 

4.นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะทางด้านกีฬาเพ่ิมมาก
ขึน้อย่างมรคุณภาพ 

4.นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะทางด้านกีฬาเพ่ิมมาก
ขึ้นอย่างมรคุณภาพ 

4.นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะทางด้านกีฬาเพ่ิมมาก
ขึ้นอย่างมรคุณภาพ 

  

8.พัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระ
ศิลปะ 

1.นักเรียนร้อยละ 85
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองต่อเนื่อง 

1.นักเรียนร้อยละ 85
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองต่อเนื่อง 

1.นักเรียนร้อยละ 90
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองต่อเนื่อง 

1.นักเรียนร้อยละ 95
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองต่อเนื่อง 

24,000 นายกรกช  อ่ าทิม 

2.นักเรียนร้อยละ 85 คิด
อย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล 

2.นักเรียนร้อยละ 85 คิด
อย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล 

2.นักเรียนร้อยละ 90 คิด
อย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล 

2.นักเรียนร้อยละ 95 คิด
อย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล 

  

3.นักเรียนร้อยละ 85 
ท างานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบเกิดทักษะการเรียนรู้
ด้านการวาด เขียน บรรเลง
ดนตรีทั้งไทยและสากล 

3.นักเรียนร้อยละ 85 
ท างานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบเกิดทักษะการเรียนรู้
ด้านการวาด เขียน บรรเลง
ดนตรีทั้งไทยและสากล 

3.นักเรียนร้อยละ 90 
ท างานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบเกิดทักษะการเรียนรู้
ด้านการวาด เขียน บรรเลง
ดนตรีทั้งไทยและสากล 

3.นักเรียนร้อยละ 95 
ท างานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบเกิดทักษะการเรียนรู้
ด้านการวาด เขียน บรรเลง
ดนตรีทั้งไทยและสากล 
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9.กีฬาสีภายในโรงเรียน
บ้านสวนวิทยาคม 

1.นักเรียนร้อยละ 100 ได้
แสดงออกซ่ึงความสามารถ
ด้านกีฬา 

1.นักเรียนร้อยละ 100 ได้
แสดงออกซ่ึงความสามารถ
ด้านกีฬา 

1.นักเรียนร้อยละ 100 ได้
แสดงออกซ่ึงความสามารถ
ด้านกีฬา 

1.นักเรียนร้อยละ 100 ได้
แสดงออกซ่ึงความสามารถ
ด้านกีฬา 

50,000 นางสาวพัชรินทร์  
โสภิณ 

 2.นักเรียน ได้แสดงออกซึ่ง
ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
รู้จักการใช้เวลาว่างให้ 
เกิดประโยชน์   รู้จักการ
ท างานเป็นหมู่คณะและเป็น
ตัวแทนของโรงเรียน เข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับสูง
ต่อไป 

2.นักเรียน ได้แสดงออกซึ่ง
ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
รู้จักการใช้เวลาว่างให้ 
เกิดประโยชน์   รู้จักการ
ท างานเป็นหมู่คณะและเป็น
ตัวแทนของโรงเรียน เข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับสูง
ต่อไป 

2.นักเรียน ได้แสดงออกซึ่ง
ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
รู้จักการใช้เวลาว่างให้ 
เกิดประโยชน์   รู้จักการ
ท างานเป็นหมู่คณะและเป็น
ตัวแทนของโรงเรียน เข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับสูง
ต่อไป 

2.นักเรียน ได้แสดงออกซึ่ง
ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
รู้จักการใช้เวลาว่างให้ 
เกิดประโยชน์   รู้จักการ
ท างานเป็นหมู่คณะและเป็น
ตัวแทนของโรงเรียน เข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับสูง
ต่อไป 

  

10.กีฬามัธยมศึกษาและ
กีฬานักเรียน นักศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

1.นักกีฬาจ านวน  100 คน  
เป็นตัวแทนของโรงเรียนได้
แสดงออกทักษะด้านกีฬา 

1.นักกีฬาจ านวน  100 คน  
เป็นตัวแทนของโรงเรียนได้
แสดงออกทักษะด้านกีฬา 

1.นักกีฬาจ านวน  100 คน  
เป็นตัวแทนของโรงเรียนได้
แสดงออกทักษะด้านกีฬา 

1.นักกีฬาจ านวน  100 คน  
เป็นตัวแทนของโรงเรียนได้
แสดงออกทักษะด้านกีฬา 

30,000 นายอธิราช   
จันแสนตอ 

2.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม เป็นตัวแทนของ
โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาตาม 
หน่วยงานต่างๆที่จัดการ

2.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม เป็นตัวแทนของ
โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาตาม 
หน่วยงานต่างๆที่จัดการ

2.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม เป็นตัวแทนของ
โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาตาม 
หน่วยงานต่างๆที่จัดการ

2.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม เป็นตัวแทนของ
โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาตาม 
หน่วยงานต่างๆที่จัดการ
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แข่งขันขึ้น ได้แสดงออกซ่ึง
ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์   รู้จักการท างาน
เป็นหมู่คณะอย่างมีคุณภาพ 

แข่งขันขึ้น ได้แสดงออกซ่ึง
ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์   รู้จักการท างาน
เป็นหมู่คณะอย่างมีคุณภาพ 

แข่งขันขึ้น ได้แสดงออกซ่ึง
ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์   รู้จักการท างาน
เป็นหมู่คณะอย่างมีคุณภาพ 

แข่งขันขึ้น ได้แสดงออกซ่ึง
ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์   รู้จักการท างาน
เป็นหมู่คณะอย่างมีคุณภาพ 

11.พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

1.นักเรียนที่มีความรู้และ
ความสามารถพิเศษ ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้
โอกาสในการแสดงศักยภาพ
ตามความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มที่ 

1.นักเรียนที่มีความรู้และ
ความสามารถพิเศษ ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้
โอกาสในการแสดงศักยภาพ
ตามความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มที่ 

1.นักเรียนที่มีความรู้และ
ความสามารถพิเศษ ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้
โอกาสในการแสดงศักยภาพ
ตามความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มที่ 

1.นักเรียนที่มีความรู้และ
ความสามารถพิเศษ ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้
โอกาสในการแสดงศักยภาพ
ตามความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มที่ 

50,000 นางเรณู  บุญอินทร์ 

2.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้โอกาสในการ
แสดงศักยภาพตาม
ความสามารถของตนเอง
อย่างเต็มที่ 
ร้อยละ  50 

2.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้โอกาสในการ
แสดงศักยภาพตาม
ความสามารถของตนเอง
อย่างเต็มที่ 
ร้อยละ  50 

2.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้โอกาสในการ
แสดงศักยภาพตาม
ความสามารถของตนเอง
อย่างเต็มที่ 
ร้อยละ  50 

2.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้โอกาสในการ
แสดงศักยภาพตาม
ความสามารถของตนเอง
อย่างเต็มที่ 
รอ้ยละ  50 
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12.ทัศนศึกษา 1.นักเรียน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษา  100   

1.นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษา  100 % 

1.นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษา  100 % 

1.นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษา  100   

74,550 นางสาวอุ่นเรือน   
ชูยิ้ม และ 

นางสาวมยุรฉัตร  
ขวัญแย้ม 

2.นักเรียนร้อยละ 80   
มีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

2.นักเรียนร้อยละ 80   
มีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

2.นักเรียนร้อยละ 80   
มีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

2.นักเรียนร้อยละ 80   
มีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 

3.เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าความรู้
ที่ได้เรียนมาเรียนรู้
ประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

3.เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าความรู้
ที่ได้เรียนมาเรียนรู้
ประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

3.เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าความรู้
ที่ได้เรียนมาเรียนรู้
ประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

3.เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าความรู้
ที่ได้เรียนมาเรียนรู้
ประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

  

4.เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

4.เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

4.เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

4.เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

  

13.ค่ายวิชาการ 1.นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ 
100 %  

1.นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ 
100 %  

1.นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ 
100 %  

1.นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ 
100 %  

45,000 นางสาวชมพูนุท  
เรือนเครือ 

นางสาวสุรีย์พรรณ  
นาคกุล 

2.นักเรียนเกิดความพึงพอใจ
ในการท ากิจกรรม 

2.นักเรียนเกิดความพึงพอใจ
ในการท ากิจกรรม 

2.นักเรียนเกิดความพึงพอใจ
ในการท ากิจกรรม 

2.นักเรียนเกิดความพึงพอใจ
ในการท ากิจกรรม 
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14.พัฒนาห้องสมุด 1.มีแหล่งเรียนรู้ที่ก้าวหน้า
และทันสมัยยิ่งขึ้นร้อยละ50 

1.มีแหล่งเรียนรู้ที่ก้าวหน้า
และทันสมัยยิ่งขึ้นร้อยละ50 

1.มีแหล่งเรียนรู้ที่ก้าวหน้า
และทันสมัยยิ่งขึ้นร้อยละ50 

1.มีแหล่งเรียนรู้ที่ก้าวหน้า
และทันสมัยยิ่งขึ้นร้อยละ50 

50,000 นางเรณู  บุญอินทร์ 

2.นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด ร้อยละ 50    

2.นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด ร้อยละ 50    

2.นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด ร้อยละ 50    

2.นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด ร้อยละ 50    

  

3.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
การค้นคว้าแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ที่ก้าวหน้า
และทันสมัย 

3.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
การค้นคว้าแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ที่ก้าวหน้า
และทันสมัย 

3.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
การค้นคว้าแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ที่ก้าวหน้า
และทันสมัย 

3.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
การค้นคว้าแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ที่ก้าวหน้า
และทันสมัย 

  

4.โรงเรียนมีห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศ
เอ้ือต่อการเรียนรู้นักเรียน
และบุคลากร 

4.โรงเรียนมีห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศ
เอ้ือต่อการเรียนรู้นักเรียน
และบุคลากร 

4.โรงเรียนมีห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศ
เอ้ือต่อการเรียนรู้นักเรียน
และบุคลากร 

4.โรงเรียนมีห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศ
เอ้ือต่อการเรียนรู้นักเรียน
และบุคลากร 

  

15.อยู่ค่ายพักแรมและเดิน
ทางไกลของลูกเสือ- 
เนตรนารี 

1.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-
เนตรนารี  30 คน   ลูกเสือ-
เนตรนารี ร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการการอยู่
ค่ายพักแรมและเดินทางไกล
ของลูกเสือ-เนตรนารี  

1.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-
เนตรนารี  30 คน   ลูกเสือ-
เนตรนารี ร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการการอยู่
ค่ายพักแรมและเดินทางไกล
ของลูกเสือ-เนตรนารี  

1.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-
เนตรนารี  30 คน   ลูกเสือ-
เนตรนารี ร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการการอยู่
ค่ายพักแรมและเดินทางไกล
ของลูกเสือ-เนตรนารี  

1.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-
เนตรนารี  30 คน   ลูกเสือ-
เนตรนารี ร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการการอยู่
ค่ายพักแรมและเดินทางไกล
ของลูกเสือ-เนตรนารี  

60,000 นายอธิราช   
จันแสนตอ 

แผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2565-2567 โรงเรียนบ้านวิทยาคม  34 



 

 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี2567 

2.ลูกเสือ-เนตรนารี  
มีร่างกายแข็งแรง    
มีความอดทน   
มีระเบียบวินัย  
รู้จักการอยู่ร่วมกันกับ 
ผู้อื่น มีความรู้ 
ความสามารถด้านลูกเสือตาม
กระบวนการลูกเสือ 
มากยิ่งขึ้นอย่างมีคุณภาพ 

2.ลูกเสือ-เนตรนารี  
มีร่างกายแข็งแรง    
มีความอดทน   
มีระเบียบวินัย  
รู้จักการอยู่ร่วมกันกับ 
ผู้อื่น มีความรู้ 
ความสามารถด้านลูกเสือตาม
กระบวนการลูกเสือ 
มากยิ่งขึ้นอย่างมีคุณภาพ 

2.ลูกเสือ-เนตรนารี  
มีร่างกายแข็งแรง    
มีความอดทน   
มีระเบียบวินัย  
รู้จักการอยู่ร่วมกันกับ 
ผู้อื่น มีความรู้ 
ความสามารถด้านลูกเสือตาม
กระบวนการลูกเสือ 
มากยิ่งขึ้นอย่างมีคุณภาพ 

2.ลูกเสือ-เนตรนารี  
มีร่างกายแข็งแรง    
มีความอดทน   
มีระเบียบวินัย  
รู้จักการอยู่ร่วมกันกับ 
ผู้อื่น มีความรู้ 
ความสามารถด้านลูกเสือตาม
กระบวนการลูกเสือ 
มากยิ่งขึ้นอย่างมีคุณภาพ 

  

16. Open House  
เปิดบ้านวิชาการโรงเรียน
บ้านสวนวิทยาคม 

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม ร้อยละ 80 เข้า
ร่วมกิจกรรม 

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม ร้อยละ 80 เข้า
ร่วมกิจกรรม 

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม ร้อยละ 80 เข้า
ร่วมกิจกรรม 

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม ร้อยละ 80 เข้า
ร่วมกิจกรรม 

30,000 นางสาวอุ่นเรือน   
ชูยิ้ม 

2.คณะครูและนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนและ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ในเขตบริการและพ้ืนที่
ใกล้เคียง จ านวน 7 
โรงเรียน 

2.คณะครูและนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนและ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ในเขตบริการและพ้ืนที่
ใกล้เคียง จ านวน 7 
โรงเรียน 

2.คณะครูและนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนและ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ในเขตบริการและพ้ืนที่
ใกล้เคียง จ านวน 7 
โรงเรียน 

2.คณะครูและนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนและ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ในเขตบริการและพ้ืนที่
ใกล้เคียง จ านวน 7 
โรงเรียน 
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3.ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม 

3.ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม 

3.ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม 

3.ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม 

  

4.นักเรียนได้แสดง
ความสามารถ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์การท างานเป็น
หมู่คณะ โดย ผ่านการ 
น าเสนอด้วยโครงงาน 
การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ (IS) 
และผลงานจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้”  

4.นักเรียนได้แสดง
ความสามารถ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์การท างานเป็น
หมู่คณะ โดย ผ่านการ 
น าเสนอด้วยโครงงาน 
การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ (IS) 
และผลงานจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้”  

4.นักเรียนได้แสดง
ความสามารถ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์การท างานเป็น
หมู่คณะ โดย ผ่านการ 
น าเสนอด้วยโครงงาน 
การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ (IS) 
และผลงานจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้”  

4.นักเรียนได้แสดง
ความสามารถ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์การท างานเป็น
หมู่คณะ โดย ผ่านการ 
น าเสนอด้วยโครงงาน 
การศึกษาเพ่ือเรียนรู้ (IS) 
และผลงานจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้”  

  

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา และระหว่าง
สถานศึกษา ผู้ปกครอง  
ชุมชน องค์กรต่างๆที่
เกี่ยวข้อง อย่างมีคุณภาพ  

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา และระหว่าง
สถานศึกษา ผู้ปกครอง  
ชุมชน องค์กรต่างๆที่
เกี่ยวข้อง อย่างมีคุณภาพ  

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา และระหว่าง
สถานศึกษา ผู้ปกครอง  
ชุมชน องค์กรต่างๆที่
เกี่ยวข้อง อย่างมีคุณภาพ  

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา และระหว่าง
สถานศึกษา ผู้ปกครอง  
ชุมชน องค์กรต่างๆที่
เกี่ยวข้อง อย่างมีคุณภาพ  
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6.ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
และพ้ืนที่ใกล้เคียง สามารถ
ตัดสินใจเลือก 
สถานที่เรียนต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่4 ปี
การศึกษา 2565 ได ้ 

6.ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
และพ้ืนที่ใกล้เคียง สามารถ
ตัดสินใจเลือก 
สถานที่เรียนต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่4 ปี
การศึกษา 2565 ได ้ 

6.ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
และพ้ืนที่ใกล้เคียง สามารถ
ตัดสินใจเลือก 
สถานที่เรียนต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่4 ปี
การศึกษา 2565 ได ้ 

6.ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
และพ้ืนที่ใกล้เคียง สามารถ
ตัดสินใจเลือก 
สถานที่เรียนต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่4 ปี
การศึกษา 2565 ได ้ 

  

17.พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามสถานศึกษา
ก าหนดร้อยละ 80 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามสถานศึกษา
ก าหนดร้อยละ 80 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามสถานศึกษา
ก าหนดร้อยละ 80 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามสถานศึกษา
ก าหนดร้อยละ 80 

22,000 นางสาวปิยะชาติ  
ปั้นหุ่น และ 

นายธนภัทร  ชัยชนะ 

2.เพ่ือให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินตาม
สถานศึกษาก าหนด      

2.เพ่ือให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินตาม
สถานศึกษาก าหนด      

2.เพ่ือให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินตาม
สถานศึกษาก าหนด      

2.เพ่ือให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินตาม
สถานศึกษาก าหนด      

  

18.แนะแนวปัจฉิมนิเทศ 1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ส าเร็จการศึกษาประจ า 

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ส าเร็จการศึกษาประจ า 

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ส าเร็จการศึกษาประจ า 

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ส าเร็จการศึกษาประจ า 

25,000 นางสาวอุ่นเรือน   
ชูยิ้ม 
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โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี2567 

ปีการศึกษา 2565  
ร้อยละ 100 

ปีการศึกษา 2565  
ร้อยละ 100 

ปีการศึกษา 2565  
ร้อยละ 100 

ปีการศึกษา 2565  
ร้อยละ 100 

 2.ครูและบุคลากร  
เข้าร่วมกิจกรรมครบร้อยละ 
100 

2.ครูและบุคลากร  
เข้าร่วมกิจกรรมครบร้อยละ 
100 

2.ครูและบุคลากร  
เข้าร่วมกิจกรรมครบร้อยละ 
100 

2.ครูและบุคลากร  
เข้าร่วมกิจกรรมครบร้อยละ 
100 

  

 3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และ 6 เกิดความ
ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่า
ของการส าเร็จการศึกษา  

3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และ 6 เกิดความ
ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่า
ของการส าเร็จการศึกษา  

3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และ 6 เกิดความ
ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่า
ของการส าเร็จการศึกษา  

3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และ 6 เกิดความ
ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่า
ของการส าเร็จการศึกษา  

  

19.นิเทศภายใน
สถานศึกษา   

1.มีการประชุมก่อนเปิดและ
ปิดเรียนภาคเรียน 
ทุกภาคเรียน 

1.มีการประชุมก่อนเปิดและ
ปิดเรียนภาคเรียน 
ทุกภาคเรียน 

1.มีการประชุมก่อนเปิดและ
ปิดเรียนภาคเรียน 
ทุกภาคเรียน 

1.มีการประชุมก่อนเปิดและ
ปิดเรียนภาคเรียน 
ทุกภาคเรียน 

5,000 นางเรณู  บุญอินทร์ 

2. สังเกตการสอนครูผู้สอน  
1 ครั้ง /คน /ภาคเรียน 

2. สังเกตการสอนครูผู้สอน  
1 ครั้ง /คน /ภาคเรียน 

2. สังเกตการสอนครูผู้สอน  
1 ครั้ง /คน /ภาคเรียน 

2. สังเกตการสอนครูผู้สอน  
1 ครั้ง /คน /ภาคเรียน 

  

3.ครูมีความรู ความเข้าใจ 
และทักษะเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนรูที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และน าไปใช้
ปรับปรุง พัฒนาการจัด

3.ครูมีความรู ความเข้าใจ 
และทักษะเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนรูที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และน าไปใช้
ปรับปรุง พัฒนาการจัด

3.ครูมีความรู ความเข้าใจ 
และทักษะเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนรูที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และน าไปใช้
ปรับปรุง พัฒนาการจัด

3.ครูมีความรู ความเข้าใจ 
และทักษะเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนรูที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และน าไปใช้
ปรับปรุง พัฒนาการจัด
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โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี2567 

กระบวนการเรียนการสอน  
ได้แลกเปลี่ยนรู้รู้ผ่าน
กระบวนการ PLC  คิดเป็น
ร้อยละ  75  ขึ้นไป  ของ
คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอน  
ได้แลกเปลี่ยนรู้รู้ผ่าน
กระบวนการ PLC  คิดเป็น
ร้อยละ  75  ขึ้นไป  ของ
คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอน  
ได้แลกเปลี่ยนรู้รู้ผ่าน
กระบวนการ PLC  คิดเป็น
ร้อยละ  75  ขึ้นไป  ของ
คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กระบวนการเรียนการสอน  
ได้แลกเปลี่ยนรู้รู้ผ่าน
กระบวนการ PLC  คิดเป็น
ร้อยละ  75  ขึ้นไป  ของ
คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

20.พัฒนาทักษะอาชีพ 1.ผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียน
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  
ร้อยละ 100 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียน
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  
ร้อยละ 100 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียน
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  
ร้อยละ 100 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการนักเรียน
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  
ร้อยละ 100 

61,000 นางสาวศุภลักษณ์  
มูลอุด 

2.ผู้นักเรียนได้รับความรู้ 
และมีทักษะในการประกอบ
อาชีพ เกิดกระบวนการคิด
ในการท างาน ร่วมกับผู้อ่ืน 
สามารถสร้างงาน สร้าง
อาชีพให้กับนักเรียนได้ 

2.ผู้นักเรียนได้รับความรู้ 
และมีทักษะในการประกอบ
อาชีพ เกิดกระบวนการคิด
ในการท างาน ร่วมกับผู้อ่ืน 
สามารถสร้างงาน สร้าง
อาชีพให้กับนักเรียนได้ 

2.ผู้นักเรียนได้รับความรู้ 
และมีทักษะในการประกอบ
อาชีพ เกิดกระบวนการคิด
ในการท างาน ร่วมกับผู้อ่ืน 
สามารถสร้างงาน สร้าง
อาชีพให้กับนักเรียนได้ 

2.ผู้นักเรียนได้รับความรู้ 
และมีทักษะในการประกอบ
อาชีพ เกิดกระบวนการคิด
ในการท างาน ร่วมกับผู้อ่ืน 
สามารถสร้างงาน สร้าง
อาชีพให้กับนักเรียนได้ 

  

21.การจัดท าหลักสูตรและ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

1.โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
มีหลักสูตรสถานศึกษาที่
ถูกต้องและสมบูรณ์ครบทุก
ช่วงชั้น รวมไปถึงครูใช้

1.โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
มีหลักสูตรสถานศึกษาที่
ถูกต้องและสมบูรณ์ครบทุก
ช่วงชั้น รวมไปถึงครูใช้

1.โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
มีหลักสูตรสถานศึกษาที่
ถูกต้องและสมบูรณ์ครบทุก
ช่วงชั้น รวมไปถึงครูใช้

1.โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
มีหลักสูตรสถานศึกษาที่
ถูกต้องและสมบูรณ์ครบทุก
ช่วงชั้น รวมไปถึงครูใช้

5,000 นางสาวศุภลักษณ์  
มูลอุด 
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โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี2567 

หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เกิดผลดีต่อ
ผู้เรียนและสถานศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เกิดผลดีต่อ
ผู้เรียนและสถานศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เกิดผลดีต่อ
ผู้เรียนและสถานศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เกิดผลดีต่อ
ผู้เรียนและสถานศึกษา 

2.ครูโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม ร้อยละ  100  ได้
ใช้หลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ถูกต้องและสมบูรณ์ครบทุก
ช่วงชั้น เกิดผลดีต่อผู้เรียน
และสถานศึกษา      

2.ครูโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม ร้อยละ  100  ได้
ใช้หลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ถูกต้องและสมบูรณ์ครบทุก
ช่วงชั้น เกิดผลดีต่อผู้เรียน
และสถานศึกษา      

2.ครูโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม ร้อยละ  100  ได้
ใช้หลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ถูกต้องและสมบูรณ์ครบทุก
ช่วงชั้น เกิดผลดีต่อผู้เรียน
และสถานศึกษา      

2.ครูโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม ร้อยละ  100  ได้
ใช้หลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ถูกต้องและสมบูรณ์ครบทุก
ช่วงชั้น เกิดผลดีต่อผู้เรียน
และสถานศึกษา      

  

22.โครงการว่ายน้ าเพื่อ
ชีวิต (LIFE SAVEVING) 

1.ร้อยละ  95  ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถมี
ทักษะการออกก าลังกายโดย
การว่ายน้ าได้อย่างปลอดภัย 

1.ร้อยละ  95  ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถมี
ทักษะการออกก าลังกายโดย
การว่ายน้ าได้อย่างปลอดภัย 

1.ร้อยละ  95  ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถมี
ทักษะการออกก าลังกายโดย
การว่ายน้ าได้อย่างปลอดภัย 

1.ร้อยละ  95  ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถมี
ทักษะการออกก าลังกายโดย
การว่ายน้ าได้อย่างปลอดภัย 

34,550 นายอธิราช   
จันแสนตอ 

2.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
มีทักษะการออกก าลังกาย
โดยการว่ายน้ าได้อย่าง
ปลอดภัย และมีความรู้
สามารถเอาชีวิตรอดจาก
การประสบอุบัติเหตุทางน้ า 

2.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
มีทักษะการออกก าลังกาย
โดยการว่ายน้ าได้อย่าง
ปลอดภัย และมีความรู้
สามารถเอาชีวิตรอดจาก
การประสบอุบัติเหตุทางน้ า 

2.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
มีทักษะการออกก าลังกาย
โดยการว่ายน้ าได้อย่าง
ปลอดภัย และมีความรู้
สามารถเอาชีวิตรอดจาก
การประสบอุบัติเหตุทางน้ า 

2.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
มีทักษะการออกก าลังกาย
โดยการว่ายน้ าได้อย่าง
ปลอดภัย และมีความรู้
สามารถเอาชีวิตรอดจาก
การประสบอุบัติเหตุทางน้ า 
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สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบ
อุบัติเหตุทางน้ าได้อย่าง
ถูกต้อง มีนิสัยรักการออก
ก าลังกายและเห็นคุณค่า
ของการเล่นกีฬา รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลยาเสพติด 

สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบ
อุบัติเหตุทางน้ าได้อย่าง
ถูกต้อง มีนิสัยรักการออก
ก าลังกายและเห็นคุณค่า
ของการเล่นกีฬา รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลยาเสพติด 

สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบ
อุบัติเหตุทางน้ าได้อย่าง
ถูกต้อง มีนิสัยรักการออก
ก าลังกายและเห็นคุณค่า
ของการเล่นกีฬา รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลยาเสพติด 

สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบ
อุบัติเหตุทางน้ าได้อย่าง
ถูกต้อง มีนิสัยรักการออก
ก าลังกายและเห็นคุณค่า
ของการเล่นกีฬา รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลยาเสพติด 

23.แอโรบิกเพ่ือสุขภาพ 1.นักเรียนร้อยละ 
100  และครูโรงเรียนบ้าน
สวนวิทยาคม   

1.นักเรียนร้อยละ 
100  และครูโรงเรียนบ้าน
สวนวิทยาคม   

1.นักเรียนร้อยละ 
100  และครูโรงเรียนบ้าน
สวนวิทยาคม   

1.นักเรียนร้อยละ 
100  และครูโรงเรียนบ้าน
สวนวิทยาคม   

5,145 นางสาวพัชรินทร์  
โสภิณ 

2.ครู นักเรียน ชุมชน  
มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  
และสุขภาพจิตที่ด ีลด ละ 
เลิก อบายมุขและห่างไกล
ยาเสพติด 

2.ครู นักเรียน ชุมชน  
มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  
และสุขภาพจิตที่ดี ลด ละ 
เลิก อบายมุขและห่างไกล
ยาเสพติด 

2.ครู นักเรียน ชุมชน  
มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  
และสุขภาพจิตที่ดี ลด ละ 
เลิก อบายมุขและห่างไกล
ยาเสพติด 

2.ครู นักเรียน ชุมชน  
มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  
และสุขภาพจิตที่ด ีลด ละ 
เลิก อบายมุขและห่างไกล
ยาเสพติด 

  

24.ปั้นดินสู่ดาว ดนตรี 
ศิลปะ 

1.นักเรียนร้อยละ 85 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองต่อเนื่อง 

1.นักเรียนร้อยละ 85 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองต่อเนื่อง 

1.นักเรียนร้อยละ 85 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองต่อเนื่อง 

1.นักเรียนร้อยละ 85 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองต่อเนื่อง 

10,000 นายกรกช  อ่ าทิม 
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2.นักเรียนร้อยละ 85 คิด
อย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล 

2.นักเรียนร้อยละ 85 คิด
อย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล 

2.นักเรียนร้อยละ 85 คิด
อย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล 

2.นักเรียนร้อยละ 85 คิด
อย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล 

  

3.นักเรียนร้อยละ 85 
ท างานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบเกิดทักษะการเรียนรู้
ด้านการวาด เขียน บรรเลง
ดนตรีทั้งไทยและสากล 

3.นักเรียนร้อยละ 85 
ท างานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบเกิดทักษะการเรียนรู้
ด้านการวาด เขียน บรรเลง
ดนตรีทั้งไทยและสากล 

3.นักเรียนร้อยละ 85 
ท างานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบเกิดทักษะการเรียนรู้
ด้านการวาด เขียน บรรเลง
ดนตรีทั้งไทยและสากล 

3.นักเรียนร้อยละ 85 
ท างานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบเกิดทักษะการเรียนรู้
ด้านการวาด เขียน บรรเลง
ดนตรีทั้งไทยและสากล 

  

25.รด จิตอาสา และอาสา
จราจร โรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม 

1.นักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
ท าหน้าที่อาสาจราจรได้ครบ
ทุกวันตามตารางการปฏิบัติ 

1.นักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
ท าหน้าที่อาสาจราจรได้ครบ
ทุกวันตามตารางการปฏิบัติ 

1.นักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
ท าหน้าที่อาสาจราจรได้ครบ
ทุกวันตามตารางการปฏิบัติ 

1.นักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
ท าหน้าที่อาสาจราจรได้ครบ
ทุกวันตามตารางการปฏิบัติ 

9,700 นางสาวอุ่นเรือน   
ชูยิ้ม 

2.นักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
เข้าร่วมกิจกรรมที่ครู
ผู้รับผิดชอบชุมนุมนักศึกษา
วิชาทหารจัดขึ้นครบทุก
กิจกรรม 

2.นักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
เข้าร่วมกิจกรรมที่ครู
ผู้รับผิดชอบชุมนุมนักศึกษา
วิชาทหารจัดขึ้นครบทุก
กิจกรรม 

2.นักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
เข้าร่วมกิจกรรมที่ครู
ผู้รับผิดชอบชุมนุมนักศึกษา
วิชาทหารจัดขึ้นครบทุก
กิจกรรม 

2.นักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
เข้าร่วมกิจกรรมที่ครู
ผู้รับผิดชอบชุมนุมนักศึกษา
วิชาทหารจัดขึ้นครบทุก
กิจกรรม 
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3.นักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมมี
จิตสาธารณะ มีน้ าใจ
ช่วยเหลืองานส่วนรวมทั้งใน
โรงเรียนและชุมชน 

3.นักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมมี
จิตสาธารณะ มีน้ าใจ
ช่วยเหลืองานส่วนรวมทั้งใน
โรงเรียนและชุมชน 

3.นักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมมี
จิตสาธารณะ มีน้ าใจ
ช่วยเหลืองานส่วนรวมทั้งใน
โรงเรียนและชุมชน 

3.นักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมมี
จิตสาธารณะ มีน้ าใจ
ช่วยเหลืองานส่วนรวมทั้งใน
โรงเรียนและชุมชน 

  

4.นักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
เข้าร่วมกิจกรรมที่ครู
ผู้รับผิดชอบชุมนุมนักศึกษา
วิชาทหารหรือที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้นด้วยความเต็ม
ใจและภาคภูมิใจ 

4.นักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
เข้าร่วมกิจกรรมที่ครู
ผู้รับผิดชอบชุมนุมนักศึกษา
วิชาทหารหรือที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้นด้วยความเต็ม
ใจและภาคภูมิใจ 

4.นักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
เข้าร่วมกิจกรรมที่ครู
ผู้รับผิดชอบชุมนุมนักศึกษา
วิชาทหารหรือที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้นด้วยความเต็ม
ใจและภาคภูมิใจ 

4.นักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
เข้าร่วมกิจกรรมที่ครู
ผู้รับผิดชอบชุมนุมนักศึกษา
วิชาทหารหรือที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้นด้วยความเต็ม
ใจและภาคภูมิใจ 
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2) กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
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1.วันไหว้ครู 1.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม ร้อยละ 100  ได้
เข้าร่วมกิจกรรม 

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม ร้อยละ 100  ได้
เข้าร่วมกิจกรรม 

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม ร้อยละ 100  ได้
เข้าร่วมกิจกรรม 

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม ร้อยละ 100  ได้
เข้าร่วมกิจกรรม 

4,500 นางสาวสุรีย์พรรณ  
นาคกุล และ 

นางสาวชมพูนุท  
เรือนเครือ 2.นักเรยีนโรงเรียนบ้านสวน

วิทยาคมได้ร าลึกถึงครู
อาจารย์ รู้จัก
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของคนไทย และท างานเป็น
หมู่คณะ 

2.นักเรยีนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคมได้ร าลึกถึงครู
อาจารย์ รู้จัก
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของคนไทย และท างานเป็น
หมู่คณะ 

2.นักเรยีนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคมได้ร าลึกถึงครู
อาจารย์ รู้จัก
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของคนไทย และท างานเป็น
หมู่คณะ 

2.นักเรยีนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคมได้ร าลึกถึงครู
อาจารย์ รู้จัก
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของคนไทย และท างานเป็น
หมู่คณะ 

 

2.แห่เทียนจ าน าพรรษา 1.นักเรียนร้อยละ 100 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณีวัฒนธรรมของคน
ไทยสมัยโบราณ 

1.นักเรียนร้อยละ 100ได้
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณีวัฒนธรรมของคน
ไทยสมัยโบราณ 

1.นักเรียนร้อยละ 100ได้
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณีวัฒนธรรมของคน
ไทยสมัยโบราณ 

1.นักเรียนร้อยละ 100  ได้
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณีวัฒนธรรมของคน
ไทยสมัยโบราณ 

2,000 นายวัชรพล  ฉุยฉาย 

2.นักเรียนร้อยละ 100  รู้จัก
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ประเพณีของคนไทยและ
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณี
ของไทย 

2.นักเรียนร้อยละ 100รู้จัก
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ประเพณีของคนไทยและ
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณี
ของไทย 

2.นักเรียนร้อยละ 100  รู้จัก
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ประเพณีของคนไทยและ
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณี
ของไทย 

2.นักเรียนร้อยละ 100  รู้จัก
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ประเพณีของคนไทยและ
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณี
ของไทย 
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3.วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 

1.นักเรียนร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรม 

1.นักเรียนร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรม 

1.นักเรียนร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรม 

1.นักเรียนร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรม 

1,000 นางสาวมยุรฉัตร  
ขวัญแย้ม 

2.ประดับตกแต่งธงตรา
สัญลักษณ์ (สีเหลือง) ธงชาติ
ไทย ผ้าสีเหลือง   
สีขาว บริเวณรั้วด้านหน้า
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  

2.ประดับตกแต่งธงตรา
สัญลักษณ์ (สีเหลือง) ธงชาติ
ไทย ผ้าสีเหลือง   
สีขาว บริเวณรั้วด้านหน้า
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  

2.ประดับตกแต่งธงตรา
สัญลักษณ์ (สีเหลือง) ธงชาติ
ไทย ผ้าสีเหลือง   
สีขาว บริเวณรั้วด้านหน้า
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  

2.ประดับตกแต่งธงตรา
สัญลักษณ์ (สีเหลือง) ธงชาติ
ไทย ผ้าสีเหลือง   
สีขาว บริเวณรั้วด้านหน้า
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  

  

ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ร.10  บริเวณหน้า
โรงเรียน 

ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ร.10  บริเวณหน้า
โรงเรียน 

ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ร.10  บริเวณหน้า
โรงเรียน 

ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ร.10  บริเวณหน้า
โรงเรียน 

  

4.วันแม่แห่งชาติ 1.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคมร้อยละ 100 ได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อพระองค์  

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคมร้อยละ 100 ได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อพระองค์  

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคมร้อยละ 100 ได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อพระองค์  

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคมร้อยละ 100 ได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อพระองค์  

1,000 นางสาวชมพูนุท  
เรือนเครือ 

2.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม ได้แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ได้เข้าร่วม

2.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม ได้แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ได้เข้าร่วม

2.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม ได้แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ได้เข้าร่วม

2.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม ได้แสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ได้เข้าร่วม
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กิจกรรมกับชุมชนและฝึก
การท างานกันเป็นหมู่คณะ   

กิจกรรมกับชุมชนและฝึก
การท างานกันเป็นหมู่คณะ   

กิจกรรมกับชุมชนและฝึก
การท างานกันเป็นหมู่คณะ   

กิจกรรมกับชุมชนและฝึก
การท างานกันเป็นหมู่คณะ   

5.วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 1.คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
ทุกคนได้ท าพิธี
เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 

1.คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
ทุกคนได้ท าพิธี
เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 

1.คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
ทุกคนได้ท าพิธี
เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 

1.คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
ทุกคนได้ท าพิธี
เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 

500 นางสาวมยุรฉัตร  
ขวัญแย้ม 

2.คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 
ได้น้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ 9 และกระท า
พิธีเทิดพระเกียรติพระองค์ 

2.คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 
ได้น้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ 9 และกระท า
พิธีเทิดพระเกียรติพระองค์ 

2.คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 
ได้น้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ 9 และกระท า
พิธีเทิดพระเกียรติพระองค์ 

2.คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 
ได้น้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ 9 และกระท า
พิธีเทิดพระเกียรติพระองค์ 

  

6.วันปิยมหาราช 1.นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

1.นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

1.นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

1.นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

500 นางสาวมยุรฉัตร  
ขวัญแย้ม 

2.นักเรียนร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ

2.นักเรียนร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ

2.นักเรียนร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ

2.นักเรียนร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
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จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
7.วันลอยกระทง 1.นักเรียนร้อยละ 100  ได้

เข้าร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณีวัฒนธรรมของคน
ไทยสมัยเก่า 

1.นักเรียนร้อยละ 100  ได้
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณีวัฒนธรรมของคน
ไทยสมัยเก่า 

1.นักเรียนร้อยละ 100  ได้
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณีวัฒนธรรมของคน
ไทยสมัยเก่า 

1.นักเรียนร้อยละ 100  ได้
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณีวัฒนธรรมของคน
ไทยสมัยเก่า 

1,000 นายกรกช  อ่ าทิม 

2.นักเรียนรู้จัก
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ประเพณีของคนไทย รู้จัก
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณี 
ของไทย 

2.นักเรียนรู้จัก
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ประเพณีของคนไทย รู้จัก
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณี 
ของไทย 

2.นักเรียนรู้จัก
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ประเพณีของคนไทย รู้จัก
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณี 
ของไทย 

2.นักเรียนรู้จัก
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ประเพณีของคนไทย รู้จัก
หวงแหนวัฒนธรรมประเพณี 
ของไทย 

  

8.วันพ่อแห่งชาติ 1.นักเรียนร้อยละ 100  ได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อพระองค์ 

1.นักเรียนร้อยละ 100  ได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อพระองค์ 

1.นักเรียนร้อยละ 100  ได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อพระองค์ 

1.นักเรียนร้อยละ 100  ได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อพระองค์ 

1,500 นางเรณู  บุญอินทร์ 

2. นักเรียนแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อพระองค์  
ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ 

2. นักเรียนแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อพระองค์  
ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ 

2. นักเรียนแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อพระองค์  
ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ 

2. นักเรียนแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อพระองค์  
ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะ 

  

9.วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ 

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม 100 % เข้าร่วม

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม 100 % เข้าร่วม

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม 100 % เข้าร่วม

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม 100 % เข้าร่วม

5,000 นางสาวสุรีย์พรรณ  
นาคกุล 
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กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม นางสาวชมพูนุท  
เรือนเครือ 2.นักเรียนมีความพึงพอใจ

ในการเข้าร่วมกิจกรรม มี
ความรู้ความเข้าใจใน 
การปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและเกิดความ
สนุกสนาน 

2.นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม มี
ความรู้ความเข้าใจใน 
การปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและเกิดความ
สนุกสนาน 

2.นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม มี
ความรู้ความเข้าใจใน 
การปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและเกิดความ
สนุกสนาน 

2.นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม มี
ความรู้ความเข้าใจใน 
การปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและเกิดความ
สนุกสนาน 

 

10. วันเด็กแห่งชาติ 1.ร้อยละ 100  ของนักเรียน
มีความตระหนักรู้บทบาท
หน้าที่ของตนเอง 

1.ร้อยละ 100  ของนักเรียน
มีความตระหนักรู้บทบาท
หน้าที่ของตนเอง 

1.ร้อยละ 100  ของนักเรียน
มีความตระหนักรู้บทบาท
หน้าที่ของตนเอง 

1.ร้อยละ 100  ของนักเรียน
มีความตระหนักรู้บทบาท
หน้าที่ของตนเอง 

1,000 นายกรกช  อ่ าทิม 

2.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคมทุกคน ได้ร่วม
กิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียน 
จัดขึ้น 

2.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคมทุกคน ได้ร่วม
กิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียน 
จัดขึ้น 

2.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคมทุกคน ได้ร่วม
กิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียน 
จัดขึ้น 

2.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคมทุกคน ได้ร่วม
กิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียน 
จัดขึ้น 

  

11. วันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

1.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-
เนตรนารี โรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม จ านวน  10  คน 
ลูกเสือ-เนตรนารี จ านวน  

1.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-
เนตรนารี โรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม จ านวน  10  คน 
ลูกเสือ-เนตรนารี จ านวน  

1.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-
เนตรนารี โรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม จ านวน  10  คน 
ลูกเสือ-เนตรนารี จ านวน  

1.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-
เนตรนารี โรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม จ านวน  10  คน 
ลูกเสือ-เนตรนารี จ านวน  

3,000 นายอธิราช   
จันแสนตอ 
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80  คน 80  คน 80  คน 80  คน 
2.ลูกเสือได้น้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทบทวนค า
ปฏิญาณและเดินสวนสนาม 

2.ลูกเสือได้น้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทบทวนค า
ปฏิญาณและเดินสวนสนาม 

2.ลูกเสือได้น้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทบทวนค า
ปฏิญาณและเดินสวนสนาม 

2.ลูกเสือได้น้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทบทวนค า
ปฏิญาณและเดินสวนสนาม 

  

12.วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้า พระบรมราชินี 

1.นักเรียนจ านวนร้อยละ 
100  ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีสมเด็จพระนาง
นางเจ้า  
พระบรมราชินี 

1.นักเรียนจ านวนร้อยละ 
100  ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีสมเด็จพระนาง
นางเจ้า  
พระบรมราชินี 

1.นักเรียนจ านวนร้อยละ 
100  ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีสมเด็จพระนาง
นางเจ้า  
พระบรมราชินี 

1.นักเรียนจ านวนร้อยละ 
100  ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีสมเด็จพระนาง
นางเจ้า  
พระบรมราชินี 

500 นางสาวมยุรฉัตร  
ขวัญแย้ม 

2.นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางนางเจ้าพระบรม
ราชินี โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมลงนามถวายพระพร 
เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรม
ราชินี 

2.นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางนางเจ้าพระบรม
ราชินี โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมลงนามถวายพระพร 
เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรม
ราชินี 

2.นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางนางเจ้าพระบรม
ราชินี โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมลงนามถวายพระพร 
เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรม
ราชินี 

2.นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางนางเจ้าพระบรม
ราชินี โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมลงนามถวายพระพร 
เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรม
ราชินี 
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13.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวประมุขของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

1.ลูกเสือ เนตรนารี จ านวน  
1  กอง  ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี น้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ประมุขของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

1.ลูกเสือ เนตรนารี จ านวน  
1  กอง  ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี น้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ประมุขของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

1.ลูกเสือ เนตรนารี จ านวน  
1  กอง  ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี น้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ประมุขของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

1.ลูกเสือ เนตรนารี จ านวน  
1  กอง  ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี น้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ประมุขของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

3,000 นางสาวพัชรินทร์  
โสภิณ 

 2.ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียน
บ้านสวนวิทยาคม  ได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 
ประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมถวายพระพรชัย
มงคลและทบทวนค า

2.ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียน
บ้านสวนวิทยาคม  ได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 
ประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมถวายพระพรชัย
มงคลและทบทวนค า

2.ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียน
บ้านสวนวิทยาคม  ได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 
ประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมถวายพระพรชัย
มงคลและทบทวนค า

2.ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียน
บ้านสวนวิทยาคม  ได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 
ประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมถวายพระพรชัย
มงคลและทบทวนค า
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ปฏิญาณและสวนสนามของ
ลูกเสือ และท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์  

ปฏิญาณและสวนสนามของ
ลูกเสือ และท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์  

ปฏิญาณและสวนสนามของ
ลูกเสือ และท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์  

ปฏิญาณและสวนสนามของ
ลูกเสือ และท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์  

14.พิธีเข้าประจ ากอง
ลูกเสือเนตรนารี 

1.ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ 
รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรม 
พิธีเข้าประจ ากอง 

1.ลูกเสือ – เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรม 
พิธีเข้าประจ ากอง 

1.ลูกเสือ – เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรม 
พิธีเข้าประจ ากอง 

1.ลูกเสือ – เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรม 
พิธีเข้าประจ ากอง 

3,000 นายอธิราช  
 จันแสนตอ 

2.ลูกเสือ – เนตรนารีได้รู้จัก
ถึงบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองที่มีต่อกองลูกเสือใน
ประเภทนั้น ๆ อย่างมี
คุณภาพ 

2.ลูกเสือ – เนตรนารีได้รู้จัก
ถึงบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองที่มีต่อกองลูกเสือใน
ประเภทนั้น ๆ อย่างมี
คุณภาพ 

2.ลูกเสือ – เนตรนารีได้รู้จัก
ถึงบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองที่มีต่อกองลูกเสือใน
ประเภทนั้น ๆ อย่างมี
คุณภาพ 

2.ลูกเสือ – เนตรนารีได้รู้จัก
ถึงบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองที่มีต่อกองลูกเสือใน
ประเภทนั้น ๆ อย่างมี
คุณภาพ 

  

15. To Be Number 
One โรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม 

1. นักเรียน 100 % ปลอด
จากสารเสพติด 
ทุกชนิด   

1. นักเรียน 100 % ปลอด
จากสารเสพติดทุกชนิด 
  

1. นักเรียน 100 % ปลอด
จากสารเสพติด 
ทุกชนิด   

1. นักเรียน 100 % ปลอด
จากสารเสพติด 
ทุกชนิด   

1,000 นางสาวอุ่นเรือน   
ชูยิ้ม 

2. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 

2. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 

2. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 

2. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 
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3.นักเรียนรูจักปองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงตอความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
และปญหาทางเพศ  

3.นักเรียน 
รูจักปองกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต
อความรุนแรง โรคภัย
อุบัติเหตุ และปญหาทาง
เพศ 

3.นักเรียนรูจักปองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงตอ 
ความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปญหาทาง
เพศ  

3.นักเรียนรูจักปองกัน
ตนเองจากสิ่งเสพตดิใหโทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงตอความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
และปญหาทางเพศ  

  

4.นักเรียนเห็นคุณคาใน
ตนเอง มีความมั่นใจ  
กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม  
รจูักใชเวลาวางใหเกิด 
ประโยชน      

4.นักเรียนเห็นคุณคาใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กลา
แสดงออกอยางเหมาะสม  
รูจักใชเวลาวางใหเกิด 
ประโยชน      

4.นักเรียนเห็นคุณคาใน
ตนเอง มีความมั่นใจ  
กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม  
รจูักใชเวลาวางใหเกิด 
ประโยชน      

4.นักเรียนเห็นคุณคาใน
ตนเอง มีความมั่นใจ  
กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม  
รจูักใชเวลาวางใหเกิด 
ประโยชน      

  

16.เลือกตั้งประธาน
นักเรียน 

1.นักเรียนร้อยละ 100 ได้
ปฏิบัติตามกระบวนการ 
เลือกตั้งจริง 

1.นักเรียนร้อยละ 100 ได้
ปฏิบัติตามกระบวนการ 
เลือกตั้งจริง 

1.นักเรียนร้อยละ 100 ได้
ปฏิบัติตามกระบวนการ 
เลือกตั้งจริง 

1.นักเรียนร้อยละ 100 ได้
ปฏิบัติตามกระบวนการ 
เลือกตั้งจริง 

1,000 นายวัชรพล  ฉุยฉาย 

2.นักเรียนสามารถน าความรู้
ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้ใน
อนาคตอย่างถูกต้องตาม

2.นักเรียนสามารถน าความรู้
ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้ใน
อนาคตอย่างถูกต้องตาม

2.นักเรียนสามารถน าความรู้
ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้ใน
อนาคตอย่างถูกต้องตาม

2.นักเรียนสามารถน าความรู้
ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้ใน
อนาคตอย่างถูกต้องตาม
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หลักประชาธิปไตย หลักประชาธิปไตย หลักประชาธิปไตย หลักประชาธิปไตย 
17.สภานักเรียน 1.ทีมงานสภานักเรียน  100 

% มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม 

1.ทีมงานสภานักเรียน  100 
% มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม 

1.ทีมงานสภานักเรียน  100 
% มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม 

1.ทีมงานสภานักเรียน  100 
% มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม 

6,000 นายวัชรพล  ฉุยฉาย 

2.ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ของสภานักเรียนมี
ประสิทธิภาพ และโรงเรียน 
นักเรียนมีการพัฒนามากยิ่ง
ข้น นักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน
ไปใช้ในอนาคตอย่างถูกต้อง
ตามหลักประชาธิปไตย 

2.ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ของสภานักเรียนมี
ประสิทธิภาพ และโรงเรียน 
นักเรียนมีการพัฒนามากยิ่ง
ข้น นักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน
ไปใช้ในอนาคตอย่างถูกต้อง
ตามหลักประชาธิปไตย 

2.ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ของสภานักเรียนมี
ประสิทธิภาพ และโรงเรียน 
นักเรียนมีการพัฒนามากยิ่ง
ข้น นักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน
ไปใช้ในอนาคตอย่างถูกต้อง
ตามหลักประชาธิปไตย 

2.ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ของสภานักเรียนมี
ประสิทธิภาพ และโรงเรียน 
นักเรียนมีการพัฒนามากยิ่ง
ข้น นักเรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน
ไปใช้ในอนาคตอย่างถูกต้อง
ตามหลักประชาธิปไตย 

  

18.ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน 

1.นักเรียนร้อยละ 100 
ห่างไกลยาเสพติด 

1.นักเรียนร้อยละ 100 
ห่างไกลยาเสพติด 

1.นักเรียนร้อยละ 100 
ห่างไกลยาเสพติด 

1.นักเรียนร้อยละ 100 
ห่างไกลยาเสพติด 

23,600 นายอธิราช   
จันแสนตอ และ 
นางสาวอุ่นเรือน  

 ชูยิ้ม 
2.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม  มีพฤติกรรมที่
เหมาะสม ห่างไกล และ
ปลอดจากยาเสพติด 

2.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม  มีพฤติกรรมที่
เหมาะสม ห่างไกล และ
ปลอดจากยาเสพติด 

2.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม  มีพฤติกรรมที่
เหมาะสม ห่างไกล และ
ปลอดจากยาเสพติด 

2.นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม  มีพฤติกรรมที่
เหมาะสม ห่างไกล และ
ปลอดจากยาเสพติด 
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19.โครงการปรับสภาพ
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4   

1.นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าใจและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนที่
ก าหนดไว้ เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพของตัวนักเรียน 

1.นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าใจและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนที่
ก าหนดไว้ เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพของตัวนักเรียน 

1.นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าใจและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนที่
ก าหนดไว้ เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพของตัวนักเรียน 

1.นักเรียนร้อยละ 100 
เข้าใจและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนที่
ก าหนดไว้ เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพของตัวนักเรียน 

2,000 นายวัชรพล  ฉุยฉาย 

2.นักเรียนทุกคนรับทราบ
กติกาการบริหารงานของ
โรงเรียน 

2.นักเรียนทุกคนรับทราบ
กติกาการบริหารงานของ
โรงเรียน 

2.นักเรียนทุกคนรับทราบ
กติกาการบริหารงานของ
โรงเรียน 

2.นักเรียนทุกคนรับทราบ
กติกาการบริหารงานของ
โรงเรียน 

  

3.นักเรียนและครูมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

3.นักเรียนและครูมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

3.นักเรียนและครูมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

3.นักเรียนและครูมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

  

20.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียน 

1.นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนเกินร้อยละ  80      

1.นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนเกินร้อยละ  80      

1.นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนเกินร้อยละ  80      

1.นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนเกินร้อยละ  80      

10,000 นายวัชรพล  ฉุยฉาย 

2.นักเรียนทุกคน 
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เหมาะสมเกิน  
ร้อยละ  80 

2.นักเรียนทุกคน 
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เหมาะสมเกิน  
ร้อยละ  80 

2.นักเรียนทุกคน 
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เหมาะสมเกิน  
ร้อยละ  80 

2.นักเรียนทุกคน 
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เหมาะสมเกิน  
ร้อยละ  80 

  

3.นักเรียนมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นพฤติกรรม 

3.นักเรียนมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นพฤติกรรม 

3.นักเรียนมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นพฤติกรรม 

3.นักเรียนมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นพฤติกรรม 
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อันพึงประสงค์ อันพึงประสงค์ อันพึงประสงค์ อันพึงประสงค์ 
 

4.โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 
มีการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ให้พัฒนายิ่งขึ้น 

4.โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 
มีการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ให้พัฒนายิ่งขึ้น 

4.โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 
มีการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ให้พัฒนายิ่งขึ้น 

4.โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 
มีการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ให้พัฒนายิ่งขึ้น 

  

21.โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1.นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการการดูแลตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1.นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการการดูแลตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1.นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการการดูแลตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1.นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการการดูแลตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1,000 นางสาวบุญมา  ไทยรี่ 
นางสาวมยุรฉัตร  

ขวัญแย้ม 
2.การมีส่วนร่วมด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนจากทุกภาคส่วน  

2.การมีส่วนร่วมด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนจากทุกภาคส่วน  

2.การมีส่วนร่วมด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนจากทุกภาคส่วน  

2.การมีส่วนร่วมด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนจากทุกภาคส่วน  

  

3.สถานศึกษามีคุณภาพของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามมาตรฐาน 

3.สถานศึกษามีคุณภาพของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามมาตรฐาน 

3.สถานศึกษามีคุณภาพของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามมาตรฐาน 

3.สถานศึกษามีคุณภาพของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามมาตรฐาน 

  

22.พัฒนาเขตพ้ืนที่บริการ 1.นักเรียนจ านวนร้อยละ 80 
ตระหนักถึงการรักษา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
และชุมชน  

1.นักเรียนจ านวนร้อยละ 80 
ตระหนักถึงการรักษา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
และชุมชน  

1.นักเรียนจ านวนร้อยละ 80 
ตระหนักถึงการรักษา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
และชุมชน  

1.นักเรียนจ านวนร้อยละ 80 
ตระหนักถึงการรักษา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
และชุมชน  
 

17,650 นางสาวศุภร   
ทาต่อย และ 

นางสาวชมพูนุท  
เรือนเครือ 
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2.มีการจัดการ การตรวจ
สภาพ ดูแล รักษา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

2.มีการจัดการ การตรวจ
สภาพ ดูแล รักษา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

2.มีการจัดการ การตรวจ
สภาพ ดูแล รักษา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

2.มีการจัดการ การตรวจ
สภาพ ดูแล รักษา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

  

23.สานสัมพันธ์ 1.นักเรียนร้อยละ  100    
มีความรักสมัครสมาน
สามัคคีกันในหมู่คณะ 

1.นักเรียนร้อยละ  100    
มีความรักสมัครสมาน
สามัคคีกันในหมู่คณะ 

1.นักเรียนร้อยละ  100    
มีความรักสมัครสมาน
สามัคคีกันในหมู่คณะ 

1.นักเรียนร้อยละ  100    
มีความรักสมัครสมาน
สามัคคีกันในหมู่คณะ 

3,000 นายกรกช  อ่ าทิม 

2.สถานศึกษามี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน อยู่ในระดับดี 

2.สถานศึกษามี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน อยู่ในระดับดี 

2.สถานศึกษามี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน อยู่ในระดับดี 

2.สถานศึกษามี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
หนว่ยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน อยู่ในระดับดี 

  

3.สถานศึกษาให้การ
ช่วยเหลือทั้งหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

3.สถานศึกษาให้การ
ช่วยเหลือทั้งหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

3.สถานศึกษาให้การ
ช่วยเหลือทั้งหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

3.สถานศึกษาให้การ
ช่วยเหลือทั้งหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
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กลยุทธ์ข้อที่2 

พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยน า ICT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาตามหลักสูตร 

1) กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี2567 

1.พัฒนาส่งเสริม
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากร 

1.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ร้อย
ละ 95 ได้เข้ารับการอบรม 
สัมมนาและศึกษาดูงาน  

1.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ร้อย
ละ 95 ได้เข้ารับการอบรม 
สัมมนาและศึกษาดูงาน  

1.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ร้อย
ละ 95 ได้เข้ารับการอบรม 
สัมมนาและศึกษาดูงาน  

1.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ร้อย
ละ 100 ได้เข้ารับการอบรม 
สัมมนาและศึกษาดูงาน  

 65,330 นางปรางทิพย์  
 เต็มสวัสดิ์ และ 
นางสาวภัทรสุดา  

โมทิม 
2.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

2.ระดมทรัพยากรเก็บเงิน
บ ารุงการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 

1.ผู้เรียนทุกคนได้เรียน
ภาษาต่างประเทศกับครู
ต่างประเทศภายในหนึ่งปี
การศึกษา 

1.ผู้เรียนทุกคนได้เรียน
ภาษาต่างประเทศกับครู
ต่างประเทศภายในหนึ่งปี
การศึกษา 

1.ผู้เรียนทุกคนได้เรียน
ภาษาต่างประเทศกับครู
ต่างประเทศภายในหนึ่งปี
การศึกษา 

1.ผู้เรียนทุกคนได้เรียน
ภาษาต่างประเทศกับครู
ต่างประเทศภายในหนึ่งปี
การศึกษา 

339,000 นางปรางทิพย์  
เต็มสวัสดิ์ และ 

นางสาวมยุรฉัตร 
ขวัญแย้ม 

2.จ านวนครูและบุคลากร
เพียงพอเหมาะสม ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.จ านวนครูและบุคลากร
เพียงพอเหมาะสม ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.จ านวนครูและบุคลากร
เพียงพอเหมาะสม ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.จ านวนครูและบุคลากร
เพียงพอเหมาะสม ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี2567 

3.ผู้เรียนร้อยละ 80 กล้า
แสดงออกและสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 

3.ผู้เรียนร้อยละ 80 กล้า
แสดงออกและสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 

3.ผู้เรียนร้อยละ 80 กล้า
แสดงออกและสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 

3.ผู้เรียนร้อยละ 80 กล้า
แสดงออกและสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 

  

4.ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
จากการสอนของครูและ
และการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในระดับดีขึ้นไป 

4.ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
จากการสอนของครูและ
และการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในระดับดีขึ้นไป 

4.ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
จากการสอนของครูและ
และการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในระดับดีขึ้นไป 

4.ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
จากการสอนของครูและ
และการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในระดับดีขึ้นไป 
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กลยุทธ์ข้อที่ 3 

พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน้นความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

1)กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี2567 

1.วัดผลและประเมินผล
คุณภาพผู้เรียน 

เพ่ือจัดท าเอกสารหลักฐาน 
ระเบียนแสดงผลการเรียน  
(ปพ.1) ประกาศนียบัตร 
(ปพ.2)   และแบบรายงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
ส าหรับผู้เรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาภาคบังคับและ
หลักสูตรแกนกลาง      ขั้น
พ้ืนฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ครบถ้วน ร้อยละ 100 

เพ่ือจัดท าเอกสารหลักฐาน 
ระเบียนแสดงผลการเรียน  
(ปพ.1) ประกาศนียบัตร 
(ปพ.2)   และแบบรายงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
ส าหรับผู้เรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาภาคบังคับและ
หลักสูตรแกนกลาง      ขัน้
พ้ืนฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ครบถ้วน ร้อยละ 100 

เพ่ือจัดท าเอกสารหลักฐาน 
ระเบียนแสดงผลการเรียน  
(ปพ.1) ประกาศนียบัตร 
(ปพ.2)   และแบบรายงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
ส าหรับผู้เรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาภาคบังคับและ
หลักสูตรแกนกลาง      ขัน้
พ้ืนฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ครบถ้วน ร้อยละ 100 

เพ่ือจัดท าเอกสารหลักฐาน 
ระเบียนแสดงผลการเรียน  
(ปพ.1) ประกาศนียบัตร 
(ปพ.2)   และแบบรายงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
ส าหรับผู้เรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาภาคบังคับและ
หลักสูตรแกนกลาง      ขัน้
พ้ืนฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ครบถ้วน ร้อยละ 100 

10,000 นางสาวปิยะชาติ  
ปั้นหุ่น 
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2)กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี2567 

1.ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 1.โรงเรียนสามารถ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมผ่าน
ทางเว็บไซต์โรงเรียน 
วารสารแผ่นพับและป้าย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนใน
โอกาสต่าง ๆ ในระดับดี 

1.โรงเรียนสามารถ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมผ่าน
ทางเว็บไซต์โรงเรียน 
วารสารแผ่นพับและป้าย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนใน
โอกาสต่าง ๆ ในระดับดี 

1.โรงเรียนสามารถ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมผ่าน
ทางเว็บไซต์โรงเรียน 
วารสารแผ่นพับและป้าย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนใน
โอกาสต่าง ๆ ในระดับดี 

1.โรงเรียนสามารถ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมผ่าน
ทางเว็บไซต์โรงเรียน 
วารสารแผ่นพับและป้าย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนใน
โอกาสต่าง ๆ ในระดับดี 

5,000 นางสาวชมพูนุท  
เรือนเครือ 

2.โรงเรียนมีเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรม
โรงเรียนที่ทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน 
ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธ์
ที่หลากหลายสามารถ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ 

2.โรงเรียนมีเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรม
โรงเรียนที่ทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน 
ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธ์
ที่หลากหลายสามารถ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ 

2.โรงเรียนมีเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรม
โรงเรียนที่ทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน 
ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธ์
ที่หลากหลายสามารถ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ 

2.โรงเรียนมีเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรม
โรงเรียนที่ทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน 
ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธ์
ที่หลากหลายสามารถ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ 
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โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี2567 

2.จัดซื้ออุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 

1.ครูและบุคลากร นักเรียน 100% 

ได้ใช้โสตทัศนูปกรณ ์

1.ครูและบุคลากร นักเรียน 100% 

ได้ใช้โสตทัศนูปกรณ ์

1.ครูและบุคลากร นักเรียน 100% 

ได้ใช้โสตทัศนูปกรณ ์

1.ครูและบุคลากร นักเรียน 100% 

ได้ใช้โสตทัศนูปกรณ ์

10,000 นายกรกช  อ่ าทิม 

2.โรงเรียนสามารถพัฒนาระบบ
เสียง ส าหรับการจัดกิจกรรม
เสรมิหลักสูตรในรูปแบบตา่งๆให้
มีประสิทธิภาพ 

2.โรงเรียนสามารถพัฒนาระบบ
เสียง ส าหรับการจัดกิจกรรม
เสรมิหลักสูตรในรูปแบบตา่งๆให้
มีประสิทธิภาพ 

2.โรงเรียนสามารถพัฒนาระบบ
เสียง ส าหรับการจัดกิจกรรม
เสรมิหลักสูตรในรูปแบบตา่งๆให้
มีประสิทธิภาพ 

2.โรงเรียนสามารถพัฒนาระบบ
เสียง ส าหรับการจัดกิจกรรม
เสรมิหลักสูตรในรูปแบบตา่งๆให้
มีประสิทธิภาพ 

  

3.โรงเรียนสามารถเพิ่มศักยภาพ
ในการให้บริการด้าน
โสตทัศนูปกรณ ์

3.โรงเรียนสามารถเพิ่มศักยภาพ
ในการให้บริการด้าน
โสตทัศนูปกรณ ์

3.โรงเรียนสามารถเพิ่มศักยภาพ
ในการให้บริการด้าน
โสตทัศนูปกรณ ์

3.โรงเรียนสามารถเพิ่มศักยภาพ
ในการให้บริการด้าน
โสตทัศนูปกรณ ์

  

3.ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

1.มีการประชุมผู้ปกครอง
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้งในปีการศึกษา 2564 

1.มีการประชุมผู้ปกครอง
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้งในปีการศึกษา 2564 

1.มีการประชุมผู้ปกครอง
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้งในปีการศึกษา 2564 

1.มีการประชุมผู้ปกครอง
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้งในปีการศึกษา 2564 

3,000 นายชยาพล   
แป้นจันทร์ 

2.ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคมเข้าร่วมประชุม 

2.ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคมเข้าร่วมประชุม 

2.ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคมเข้าร่วมประชุม 

2.ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคมเข้าร่วมประชุม 

  

3.เพ่ือให้สร้างสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครู  นักเรียนและ
ผู้ปกครอง   แลกเปลี่ยน
มุมมองความคิดเก่ียวกับ 
เด็กร่วมกัน  

3.เพ่ือให้สร้างสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครู  นักเรียนและ
ผู้ปกครอง   แลกเปลี่ยน
มุมมองความคิดเก่ียวกับ 
เด็กร่วมกัน  

3.เพ่ือให้สร้างสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครู  นักเรียนและ
ผู้ปกครอง   แลกเปลี่ยน
มุมมองความคิดเก่ียวกับ 
เด็กร่วมกัน 

3.เพ่ือให้สร้างสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครู  นักเรียนและ
ผู้ปกครอง   แลกเปลี่ยน
มุมมองความคิดเก่ียวกับ 
เด็กร่วมกัน 
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4.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

สถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
1.ร้อยละ 100 อาคาร
สถานที่และสถานที่ใน
โรงเรียนได้ให้การบริการแก่
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

1.ร้อยละ 100 อาคาร
สถานที่และสถานที่ใน
โรงเรียนได้ให้การบริการแก่
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

1.ร้อยละ 100 อาคาร
สถานที่และสถานที่ใน
โรงเรียนได้ให้การบริการแก่
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

1.ร้อยละ 100 อาคาร
สถานที่และสถานที่ใน
โรงเรียนได้ให้การบริการแก่
นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

90,575 นายวัชรพล  
ฉุยฉาย และ 
นายประสพ  
กระพันเขียว 

2.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
ที่สวยงาม น่าอยู่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ สะอาดและปลอดภัย 

2.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
ที่สวยงาม น่าอยู่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ สะอาดและปลอดภัย 

2.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
ที่สวยงาม น่าอยู่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ สะอาดและปลอดภัย 

2.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
ที่สวยงาม น่าอยู่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ สะอาดและปลอดภัย 

  

5.โครงการซ่อมบ ารุงรถ
โรงเรียน 

1.รถโรงเรียนสามารถใช้งาน
ได้ดีมีความปลอดภัย 95%  

1.รถโรงเรียนสามารถใช้งาน
ได้ดีมีความปลอดภัย 95%  

1.รถโรงเรียนสามารถใช้งาน
ได้ดีมีความปลอดภัย 95%  

1.รถโรงเรียนสามารถใช้งาน
ได้ดีมีความปลอดภัย 95%  

40,000 นายชยาพล   
แป้นจันทร์ 

2.โรงเรียนมีเชื้อเพลิงและ
ยานพาหนะที่สามารถใช้งาน
ได้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

2.โรงเรียนมีเชื้อเพลิงและ
ยานพาหนะที่สามารถใช้งาน
ได้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

2.โรงเรียนมีเชื้อเพลิงและ
ยานพาหนะที่สามารถใช้งาน
ได้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

2.โรงเรียนมีเชื้อเพลิงและ
ยานพาหนะที่สามารถใช้งาน
ได้อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

  

3.โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการยานพาหนะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 

3.โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการยานพาหนะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 

3.โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการยานพาหนะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 

3.โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการยานพาหนะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
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6.จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
ใช้ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

1.บุคลากรในกลุ่มงานมีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ 100% 

1.บุคลากรในกลุ่มงานมีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ 100% 

1.บุคลากรในกลุ่มงานมีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ 100% 

1.บุคลากรในกลุ่มงานมีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ 100% 

2,000 นายจิรภัทร  
ณีศะนันท์ 

2.สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายส าเร็จ 

2.สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายส าเร็จ 

2.สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายส าเร็จ 

2.สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายส าเร็จ 
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3)กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 
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1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา   

1.จัดท าเล่มรายงานสรุป
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2564 
ภาคเรียนที่ 2 ตาม
ปีงบประมาณ 2565  
จ านวน 1 เล่ม 

1.จัดท าเล่มรายงานสรุป
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2564 
ภาคเรียนที่ 2 ตาม
ปีงบประมาณ 2565  
จ านวน 1 เล่ม 

1.จัดท าเล่มรายงานสรุป
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2565 
ภาคเรียนที่ 2 ตาม
ปีงบประมาณ 2566  
จ านวน 1 เล่ม 

1.จัดท าเล่มรายงานสรุป
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2566 
ภาคเรียนที่ 2 ตาม
ปีงบประมาณ 2567  
จ านวน 1 เล่ม 

3,200 นางสาวสุรีย์พรรณ  
นาคกุล และ 
นางสาวศุภร   

ทาต่อย 

2.จัดท าเล่มแผนกลยุทธ์
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมปี
การศึกษา 2565-2567  
จ านวน 2 เล่ม 

2.จัดท าเล่มแผนกลยุทธ์
โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมปี
การศึกษา 2565-2567  
จ านวน 2 เล่ม 

- -   

3.จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา 
2565 จ านวน 5 เล่ม    

3.จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา 
2565 จ านวน 5 เล่ม    

3.จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา 
2566 จ านวน 5 เล่ม    

3.จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา 
2566 จ านวน 5 เล่ม    

  

4.จัดท าเล่มรายงานสรุป
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2565 
ภาคเรียนที่ 1 ตาม
ปีงบประมาณ 2565  

4.จัดท าเล่มรายงานสรุป
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2565 
ภาคเรียนที่ 1 ตาม
ปีงบประมาณ 2565  

4.จัดท าเล่มรายงานสรุป
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2566 
ภาคเรียนที่ 1 ตาม
ปีงบประมาณ 2566  

4.จัดท าเล่มรายงานสรุป
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2567 
ภาคเรียนที่ 1 ตาม
ปีงบประมาณ 2567  
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จ านวน 1 เล่ม จ านวน 1 เล่ม จ านวน 1 เล่ม จ านวน 1 เล่ม 
5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2566 
โดยมีครูและบุคลากรร่วม
ประชุมครบ 100%  

5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2566 
โดยมีครูและบุคลากรร่วม
ประชุมครบ 100%  

5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2567 
โดยมีครูและบุคลากรร่วม
ประชุมครบ 100%  

5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2568 
โดยมีครูและบุคลากรร่วม
ประชุมครบ 100%  

  

6.โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  
มีการสรุปการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2564 ที่สอดคล้องกับ
ปีงบประมาณและมี
แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2566  เป็น
เครื่องมือในการบริหาร 
จัดการศึกษา  ได้สอดคล้อง
กับความต้องการของพ้ืนที่
และนโยบายของหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6.โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  
มีการสรุปการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2564 ที่สอดคล้องกับ
ปีงบประมาณและมี
แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2566  เป็น
เครื่องมือในการบริหาร 
จัดการศึกษา  ได้สอดคล้อง
กับความต้องการของพ้ืนที่
และนโยบายของหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  
มีการสรุปการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2565 ที่สอดคล้องกับ
ปีงบประมาณและมี
แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2566  เป็น
เครื่องมือในการบริหาร 
จัดการศึกษา  ได้สอดคล้อง
กับความต้องการของพ้ืนที่
และนโยบายของหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภา 

6.โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  
มีการสรุปการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2566 ที่สอดคล้องกับ
ปีงบประมาณและมี
แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2567  เป็น
เครื่องมือในการบริหาร 
จัดการศึกษา  ได้สอดคล้อง
กับความต้องการของพ้ืนที่
และนโยบายของหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.ธุรการโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม 

1.งานธุรการมีวัสดุอุปกรณ์
ในการด าเนินงานอย่าง
เพียงพอ 100% 

1.งานธุรการมีวัสดุอุปกรณ์
ในการด าเนินงานอย่าง
เพียงพอ 100% 

1.งานธุรการมีวัสดุอุปกรณ์
ในการด าเนินงานอย่าง
เพียงพอ 100% 

1.งานธุรการมีวัสดุอุปกรณ์
ในการด าเนินงานอย่าง
เพียงพอ 100% 

144,360 นางสาวภัทรสุดา  
โมทิม 

2.งานธุรการด าเนินไปอย่าง
เรียบร้อยทันก าหนดการ  
และมีประสิทธิภาพ 

2.งานธุรการด าเนินไปอย่าง
เรียบร้อยทันก าหนดการ  
และมีประสิทธิภาพ 

2.งานธุรการด าเนินไปอย่าง
เรียบร้อยทันก าหนดการ  
และมีประสิทธิภาพ 

2.งานธุรการด าเนินไปอย่าง
เรียบร้อยทันก าหนดการ  
และมีประสิทธิภาพ 

  

3.พัฒนาระบบงานการเงิน 
บัญชี และพัสดุ 

1.บุคลากรในระบบงาน
การเงิน  การบัญชี และพัสดุ 
มีวัสดุอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก 100%  

1.บุคลากรในระบบงาน
การเงิน  การบัญชี และพัสดุ 
มีวัสดุอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก 100%  

1.บุคลากรในระบบงาน
การเงิน  การบัญชี และพัสดุ 
มีวัสดุอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก 100%  

1.บุคลากรในระบบงาน
การเงิน  การบัญชี และพัสดุ 
มีวัสดุอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก 100%  

3,100 นางสาวสุรีย์พรรณ  
นาคกุล 

2.โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
มีระบบงานการเงิน  การ
บัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ 
และสามารถตรวจสอบได้ 

2.โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
มีระบบงานการเงิน  การ
บัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ 
และสามารถตรวจสอบได้ 

2.โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
มีระบบงานการเงิน  การ
บัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ 
และสามารถตรวจสอบได้ 

2.โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
มีระบบงานการเงิน  การ
บัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ 
และสามารถตรวจสอบได้ 
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4) กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี2567 

1.สร้างขวัญและก าลังใจ
บุคลากร 

1.ร้อยละ 100 ครูและ
บุคลากรทุกคนได้รับขวัญ
และก าลังใจ 

1.ร้อยละ 100 ครูและ
บุคลากรทุกคนได้รับขวัญ
และก าลังใจ 

1.ร้อยละ 100 ครูและ
บุคลากรทุกคนได้รับขวัญ
และก าลังใจ 

1.ร้อยละ 100 ครูและ
บุคลากรทุกคนได้รับขวัญ
และก าลังใจ 

5,000 นางปรางทิพย์  
เต็มสวัสดิ์ และ 

นางสาวภัทรสุดา  
โมทิม 2.ครูและบุคลากรมีเจตคติท่ี

ดีและมีความตั้งใจในการ
พัฒนาด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

2.ครูและบุคลากรมีเจตคติท่ี
ดีและมีความตั้งใจในการ
พัฒนาด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

2.ครูและบุคลากรมีเจตคติท่ี
ดีและมีความตั้งใจในการ
พัฒนาด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

2.ครูและบุคลากรมีเจตคติท่ี
ดีและมีความตั้งใจในการ
พัฒนาด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

 

2.ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.มีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษาละ  
2 ครั้ง 

1.มีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษาละ  
2 ครั้ง 

1.มีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษาละ  
2 ครั้ง 

1.มีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษาละ 
2 ครั้ง 

- นางปรางทิพย์ 
เต็มสวัสดิ์  และ 
นางสาวภัทรสุดา  

โมทิม 
2.การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เป็นไปตามระเบียบการ
ประชุมและมีการบันทึกการ
ประชุมทุกครั้ง 

2.การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เป็นไปตามระเบียบการ
ประชุมและมีการบันทึกการ
ประชุมทุกครั้ง 

2.การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เป็นไปตามระเบียบการ
ประชุมและมีการบันทึกการ
ประชุมทุกครั้ง 

2.การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เป็นไปตามระเบียบการ
ประชุมและมีการบันทึกการ
ประชุมทุกครั้ง 

  

3.พัฒนาระบบงาน
บุคลากร 

1.บุคลากรของโรงเรียนบ้าน
สวนวิทยาคม ได้รับความ

1.บุคลากรของโรงเรียนบ้าน
สวนวิทยาคม ได้รับความ

1.บุคลากรของโรงเรียนบ้าน
สวนวิทยาคม ได้รับความ

1.บุคลากรของโรงเรียนบ้าน
สวนวิทยาคม ได้รับความ

5,000 นางปรางทิพย์  
เต็มสวัสดิ์ 
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โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2565 ปี 2566 ปี2567 

สะดวกในการรับบริการจาก
งานบุคลากร ร้อยละ 95  

สะดวกในการรับบริการจาก
งานบุคลากร ร้อยละ 95  

สะดวกในการรับบริการจาก
งานบุคลากร ร้อยละ 95  

สะดวกในการรับบริการจาก
งานบุคลากร ร้อยละ 95  

2.การบริหารกลุ่ม
บริหารงานบุคคลเกิดความ
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
ร้อยละ 95 

2.การบริหารกลุ่ม
บริหารงานบุคคลเกิดความ
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
ร้อยละ 95 

2.การบริหารกลุ่ม
บริหารงานบุคคลเกิดความ
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
ร้อยละ 95 

2.การบริหารกลุ่ม
บริหารงานบุคคลเกิดความ
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
ร้อยละ 95 

  

3.บุคลากรของโรงเรียนบ้าน
สวนวิทยาคมปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.บุคลากรของโรงเรียนบ้าน
สวนวิทยาคมปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.บุคลากรของโรงเรียนบ้าน
สวนวิทยาคมปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.บุคลากรของโรงเรียนบ้าน
สวนวิทยาคมปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

4.มีระบบการบริหารงาน
ของกลุ่มบริหารงานบุคคลที่
สมบูรณ์ 

4.มีระบบการบริหารงาน
ของกลุ่มบริหารงานบุคคลที่
สมบูรณ์ 

4.มีระบบการบริหารงาน
ของกลุ่มบริหารงานบุคคลที่
สมบูรณ์ 

4.มีระบบการบริหารงาน
ของกลุ่มบริหารงานบุคคลที่
สมบูรณ์ 

  

5.วัสดุพร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5.วัสดุพร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5.วัสดุพร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5.วัสดุพร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ส่วนที่ 5 

แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล 

 เพ่ือให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ควรมีการ
สร้างเครื่องมือ กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตามวัดและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1 การจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาในการร่าง

และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ 

  2. การจัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่าง ๆ ภายในแผน มีการก าหนด 

บุคคลหรือคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ 

  3. การสร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดท าแผน 

การด าเนินงานตามแผนและการประเมินตนเองพร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ     

ให้คณะครู 

  4. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระส าคัญอย่าง 

ของแผน ตลอดทั้งภาพแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 

  5. การจัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ 

ปรับปรุงกิจกรรม โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าคัญ ให้สอดคล้องและทันกับสภาพที่มี

อยู่แล้วจริง 

  6. มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

  7. มีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยที่มีการน าและเปิดโอกาสให้มีการพูดคุย และแลกเปลี่ยน

ข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงานตามแผน 

           8. มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องรายปีเสมอ 

9. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด และมีความเป็นผู้น า

ที่จะน าโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ การคิดริเริ่มตัวอย่างงาน

หรือวิธีการท างานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ 

  10. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทั้งส่วนของผู้บริหารและคณะครูตามที่

ก าหนดไว้ในแผน 

  11. มีความพยายามหรือมีการชักจูง ก ากับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในแผน 



 

 

  12. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลงในการ

ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอ่ืน ตามที่ก าหนดไว้ในแผน 

  13. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 

ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึง

ผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด อันจะน าไปสู่การทบทวนปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและ

กลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

 

  (1) การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง 1 ปีการศึกษาแรกของแผน คือ 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2565 เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย หรือเพ่ือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2566 

  (2) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3  ปี เมื่อสิ้นสุดปี

การศึกษา 2567 เพ่ือสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่เกิดข้ึนตลอดช่วงเวลา 

3 ปีการศึกษา และเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ในครั้งต่อไป 

  2. การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ า               

ปีการศึกษา 
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