
1 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ประวัติโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ก่อตั้งในป ีพ.ศ. 2515  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวนนักเรียน 
98 คน ครู 2 คน โดยอาศัยเรียนที่อาคารเรียนของ โรงเรียนชุมชนภูเวียง  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  
ได้ย้ายมาท าการสอนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เรียกบริเวณนี้ว่า “ ป่ากุดน้ าใส ”  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่า
การอ าเภอภูเวียง ติดกับถนนสายกุดฉิม-ภูเวียง ท่านศึกษาธิการอ าเภอและคณะกรรมการของอ าเภอภูเวียง
จัดหาไว้ให้  มีเนื้อที ่ 70 ไร่  

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2519 ได้ขยายพ้ืนที่เป็น 104 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา  และได้ขออนุญาตให้ทาง
ราชการอนุมัติเป็นที่ราชพัสดุ  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2521 
         พ.ศ. 2520 โรงเรียนเข้าโครงการมัธยมชนบท (ค.ม.ช.) รุ่นที่ 13 
         พ.ศ. 2522 โรงเรียนเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
         พ.ศ. 2527 โรงเรียนเป็นผู้น าการใช้หลักสูตร 
         พ.ศ. 2534  เปิดโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  (สาขาเวียงวงกต) 
 พ.ศ. 2537  เปิดโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  (สาขาเวียงนคร) 
 ปัจจุบันโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
กระทรวงศึกษาธิการ มีนายคมสันต์  ชุมอภัย เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรสถานศึกษา เปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  อ าเภอภูเวียง  จังหวัด
ขอนแก่น ได้แก่ 

1. บ้านเรือ  หมู่ 3 , 5 , 8   
2. หนองกุงธนสาร หมู่ 8 , 9 , 10 , 11 , 15   
3. ดินด า หมู่ 2 , 6   
4. ภูเวียง หมู่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 
5. นาชุมแสง หมู่ 7 , 8 

 
ที่ตั้งโรงเรียน 
 ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 300  บ้านภูเวียง  หมู่ 4  ต าบลภูเวียง  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  40150  
โทรศัพท์ 043-291360 โทรสาร 043-291203  Website www.pwwk.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื้อท่ี 104  ไร่  2  งาน  60 ตารางวา   
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ปรัชญาของโรงเรียน 
 พัฒนาบุคคลให้เป็นพลเมืองดีของชาติ 
 
ค าขวัญประจ าโรงเรียน      

วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ 
 

สุภาษิตประจ าโรงเรียน 

 ปญฺญฺา  โลกสฺมิo ปชฺโชโต  "ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก" 
 
อัตลักษณ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม      

อยู่อย่างพอเพียง 
 

เอกลักษณ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม    
สถานศึกษาพอเพียง 
 

สีประจ าโรงเรียน                   
  

    สีแสด – สีเขียว 
  
 

 สีแสด เกิดจากสีแดงผสมกับสีเหลือง 

 สีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญ ความเสียสละ 

 สีเหลือง หมายถึง  พระพุทธศาสนา 

 สีเขียว   หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์และความสดชื่น  
 
ตราประจ าโรงเรียน 
 
 

ศาลเจ้าจอมปากช่อง  ครอบด้วยเปลวไฟ   อยู่ภายในวงกลม 
 

ศาลเจ้าจอมปากช่อง เป็นสิ่งที่เคารพนับถือของชาวภูเวียง 
        เปลวไฟ             แสดงถึง  ความโชติช่วงชัชวาล  ความเจริญก้าวหน้า 
         วงกลม                คือ    ระเบียบวินัยอันเป็นปราการสร้างคนให้เป็นคน 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
1) ผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อ - สกุล  นายคมสันต์  ชุมอภัย 
 
2) รองผู้อ านวยการ 3 คน 

2.1 ชื่อ – สกุล  นางเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ   
          รับผิดชอบ กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ, กลุ่มบริหารงานบุคล 

2.2 ชื่อ – สกุล   นายวิชิต   เถาว์เมฆ 
           รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป 

2.3 ชื่อ – สกุล นายบัณฑิต  ฤทธิ์ศรี  
           รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ, กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  

3.1 นายเฉลิมศักดิ์  เสาวรัตนพงษ์   ประธานกรรมการ 

3.2 นายไชยา  ชยามฤต    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.3 นายสุวัฒน์  ป้องบ้านเรือ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.4  นายกิติ  ไกรศรีวรรธนะ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.5  นายศุภกิจ  สานุสัตย์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.6 นางพิจิตรา  บุญบ ารุง   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.7 นายปิติพัฒน์  คูสกุล    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.8  นางนภาพร  ดุมชัยภูมิ   ผู้แทนผู้ปกครอง 

3.9  นายกฤษฎาชัย  พิลาไชย   ผู้แทนศิษย์เก่า 

3.10   นางประเพียร  พรมพินิจ   ผู้แทนองค์กรชุมชน 

3.11 นายจรัส  แสงพันธ์    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.12   พระครูศรีชยานุวัตร   ผู้แทนองค์กรศาสนา 

3.13 นางสุนิสา  ส าราญวงษ์   ผู้แทนครู 

3..14 นายคมสันต์  ชุมอภัย   กรรมการและเลขานุการ 
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร   

ตารางท่ี 1 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามต าแหน่ง เพศและวุฒิ 
 

ต าแหน่ง 
เพศ วุฒิการศึกษา 

รวม 
ชาย หญิง 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี อนุปริญญา 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. สายผู้บริหาร 
- ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- รองผู้อ านวยการ 
โรงเรียน 
 

 
1 
2 

 
- 
1 

 
1 
- 

 
- 
- 

 
- 
2 

 
- 
1 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1 
3 

2. สายปฏิบัติการสอน 
    - ครู คศ.4 

 - ครู คศ.4(3) 
    - ครู คศ.3 
    - ครู คศ.2 
    - ครู คศ.1 
    - ครูผู้ช่วย 

 

 
- 
2 
20 
5 
9 
5 

 

 
- 
2 
39 
11 
14 
5 

 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
- 
- 
7 
3 
5 
1 

 
 

- 
1 
20 
5 
7 
- 

 

 
- 
2 
13 
2 
4 
4 

 

 
- 
1 
19 
6 
7 
5 

 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
- 
4 
59 
16 
23 
10 
 

3. พนักงานราชการ - 3 - - - 1 - 2 - - 3 

4. ครูอัตราจ้าง 4 10 - - - 1 4 9 - - 14 

5. ครูต่างชาติ 2 1 - - - - 2 1 - - 3 

6. เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ  - 1 - - - 1 - - - - 1 

รวมทั้งสิ้น 48 85 1 - 18 36 29 49 - - 136 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 

ที่มา : งานทะเบียนประวัติ สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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4.1 จ านวนครูและบุคลากร  
ตารางท่ี 2 จ านวนครูและบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครู 
อัตราจ้าง 

ครู
ต่างชาต ิ

รวม 

ปีการศึกษา 2563 4 112 3 14 3 136 

 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
ที่มา : งานทะเบียนประวัติ สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 

2.92%

81.75

2.19%
10.22%

2.19%

จ านวนครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2563

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

ครูต่างชาติ
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4.2 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงานสอน 
ตารางท่ี 3 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงานสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 

 ผู้บริหาร 4 

 คร ู 132 

1. ภาษาไทย 14 
2. คณิตศาสตร์ 17 
3. วิทยาศาสตร์ 23 
4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 17 
5. ศิลปะ 8 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 8 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 17 
8. ภาษาต่างประเทศ 21 
9. สนับสนุนการสอน 7 

รวม 136 
 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 

ที่มา : งานทะเบียนประวัติ สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2.92%
10.22%

12.41%

16.79%

12.41
5.84%

5.81%

12.41%

15.23

5.11%

ผู้บริหาร

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ศิลปะ

สุขศึกษาและพลศึกษา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

สนับสนุนการสอน

จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงานสอน 
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4.3 วิทยฐานะ 
ตารางท่ี 4 จ าแนกตามวิทยฐานะ 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู 
ครู 

ช านาญการ 
ครูช านาญ
การพิเศษ 

ครู
เชี่ยวชาญ 

ครูเชี่ยวชาญ
พิเศษ 

รวม 

ปีการศึกษา 
2563 

10 23 16 63  -  - 112 

 

 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
ที่มา : งานทะเบียนประวัติ สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 

ครูผู้ช่วย
9% ครู

21%

ครูช านาญการ
14%

ครูช านาญการพิเศษ
56%

จ านวนครูจ าแนกตามวิทยฐานะ
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5. ข้อมูลนักเรียน  
             จ านวนนักเรียนทั้งหมด  2,265  คน 

ตารางท่ี 4 จ านวนนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 
 

ชั้น 
จ านวนห้องเรียน 

(ห้อง) 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
หมายเหตุ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 415 
รวมห้องเรียนพิเศษ 2 ห้อง 
ห้องโครงการพิเศษ 1 ห้อง 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 424 
รวมห้องเรียนพิเศษ 2 ห้อง 
ห้องโครงการพิเศษ 1 ห้อง 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 397 
รวมห้องเรียนพิเศษ 2 ห้อง 
ห้องโครงการพิเศษ 1 ห้อง 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 34 1,236  

มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 373 
รวมห้องเรียนพิเศษ 1 ห้อง 
ห้องโครงการพิเศษ 1 ห้อง 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 337 
รวมห้องเรียนพิเศษ 1 ห้อง 
ห้องโครงการพิเศษ 1 ห้อง 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 319 
รวมห้องเรียนพิเศษ 1 ห้อง 
ห้องโครงการพิเศษ 1 ห้อง 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 33 1,029  
รวมทั้งสิ้น 67 2,265  

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 
ที่มา : งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

0

100

200

300

400

500

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น 
จ านวน (คน) 
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6. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  

1. อาคารเรียน / อาคารประกอบ 
อาคารเรียน  จ านวน 2 หลัง  อาคารเรียนชั่วคราว จ านวน 1 หลัง อาคารประชาสัมพันธ์และงาน

แนะแนว จ านวน 1 หลัง  อาคาร กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จ านวน 1 หลัง  อาคารผลิตน้ าดื่มตรา ภ.ว.ค 
จ านวน 1 หลัง  อาคารแสด-เขียว จ านวน 1 หลัง  อาคารเกษตร จ านวน 1 หลัง  อาคารอุตสาหกรรม 
จ านวน 2 หลัง  อาคารคหกรรม จ านวน 2 หลัง  บ้านพักครู จ านวน 15 หลัง  โรงเก็บวัสดุ จ านวน 1 หลัง  
โรงอาหารสานน้ าใจ จ านวน 1 หลัง  โรงจอดรถจักรยานยนต์ จ านวน 1 หลัง  โรงจอดรถยนต์ จ านวน 3 
หลัง  อาคารห้องประชุมสภานักเรียน จ านวน 1 หลัง  หอประชุม เอนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง  อาคารโสต
ทัศนศึกษา จ านวน 1 หลัง  หอ้งน้ านักเรียนชาย/หญิง จ านวน 10 หลัง   

2. ห้องปฏิบัติการ/ห้องศูนย์การเรียนรู้โรงเรียน  โดยจ าแนกได้ดังนี้ห้องศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 4 ห้อง  ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ห้อง  ห้องดนตรี-นาฏศิลป์ จ านวน 4 ห้อง  ห้องสื่อผสม 
multimedia จ านวน 9 ห้อง  ห้องเรียน + เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จ านวน 9 ห้อง  ห้องพยาบาล จ านวน 1 
ห้อง  ห้องสมุดระเบียงบรรณ จ านวน 1 ห้อง   
 
7. ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ์ และเครื่องอ านวยความสะดวก 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์  แบบตั้งโต๊ะ (PC) เพ่ือการเรียนการสอนจ านวน 168 เครื่อง  
แบบพกพา (Note book) เพ่ือการเรียนการสอน จ านวน 65 เครื่อง แบบพกพา (Note book) เพ่ือการ
บริหาร จ านวน 20 เครื่อง Tablet ipadเพ่ือการบริหาร จ านวน 5 เครื่อง Server  จ านวน 3 เครื่อง 
Wireless Access Point (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ) จ านวน 13 เครื่องเครื่องเล่น วีดิทัศน์/ซีดี จ านวน 16 
เครื่อง เครื่องโทรสาร จ านวน 1 เครื่องโทรทัศน์ จ านวน 10 เครื่อง วิทยุสื่อสารจ านวน 10 เครื่อง เครื่องฉาย 
Projector จ านวน 10 เครื่อง กระดาน Active Board จ านวน 4 เครื่อง เครื่องฉาย Visual จ านวน 4 
เครื่อง 

2. ข้อมูลการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียนสามารถ
ใช้ได้ทั้งระบบสายแลนและเครือข่าย WiFiครอบคลุมทั้งโรงเรียน 
  3. อุปกรณ์  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมได้จัดอุปกรณ์ทางการศึกษา ได้แก่ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หนังสือในห้องสมุด และห้องศูนย์การเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และอุปกรณ์กีฬาของศูนย์กีฬาโรงเรียน 

4. สิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ  ได้แก่ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Active Board)  เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ส าหรับการเรียนการสอน โปรเจคเตอร์และเครื่องฉายทึบแสงเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/ Note Book เครื่องอัดส าเนาดิจิตอล เครื่องถ่ายเอกสาร โทรทัศน์ เครื่องขยายเสียง 
เครื่องเล่นเทป CD DVD ห้องสมุด ห้องสืบค้น ซอฟแวร์บทเรียนส าเร็จรูปของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 



10 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



11 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  

1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   
  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)     
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
ดังนี้  
   วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ ว ด้วยการพัฒนา            
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   ความม่ันคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง     
ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก
บุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น 
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการ
ออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน 
   ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน   
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข 
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน  
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ 
ในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลก
และตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการ
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศ
ไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศ          
ในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน  
และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง 
การพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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   ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา  
และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ  
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค      
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม 
สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ     
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1. ยทุธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน ราชการ ภาคเอกชน
ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิ
บาล    เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้        
ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 
   2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนา       
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
    1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของประเทศในด้านอ่ืนๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบท     
ของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 
    2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ   
ในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล    
และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
    3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคน    
รุ่ น ใหม่  ร วมถึ ง  ปรั บรู ปแบบธุ รกิ จ  เ พ่ื อตอบสนองต่ อความต้ องการของตลาด  ผสมผสาน 
กับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม  
และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทาง
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การค้าและการลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคน
ชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย         
มีความพร้อมทั้ งกาย ใจ สติปัญญา มี พัฒนาการที่ ดี รอบด้านและมีสุขภาวะที่ ดี ในทุกช่ว งวั ย  
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง 
   4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมาย       
การพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน 
ท้ อ ง ถิ่ น  ม า ร่ ว มขั บ เ คลื่ อ น  โ ดยกา รสนั บ สนุ น ก า ร ร ว มตั ว ข อ งป ร ะช าช น  ใน กา ร ร่ ว มคิ ด 
ร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถิ่น การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึง
บริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
   5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการ บนพ้ืนฐานการ
เติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุล
ทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ           
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของ
รัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก     
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อม   
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม    
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เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็นมีความทันสมัย       
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ น าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลัก     
นิติธรรม 
 
2. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2575 แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 -26 
กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ก าหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมาหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
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2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืนๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถพ่ึงตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีปริ
สิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 

 
นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
3. กรอบทิศทางการบริหารจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นองค์กรชั้นน าในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถงึและเท่าเทียม 

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) 

6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมาหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืนๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถพ่ึงตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีปริ
สิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 

 

นโยบาย  
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
จุดเน้น 
 จุดเน้นที่ 1 ด้านการประกันคุณภาพ 

จุดเน้นที่ 2 ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
 จุดเน้นที ่3 ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 จุดเน้นที ่4 ด้านทักษะภาษา 
 จุดเน้นที ่5 ด้านเทคโนโลยี ดิจิตอล 
 จุดเน้นที ่6 ด้านทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

4. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  มุ่งพัฒนานักเรียน  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลด ารงวิถีไทย  
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. จัดกิจกรรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล  
2. ปลูกฝังนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ มีจิตส านึก ในความเป็นชาติไทย  มีความ

รับผิดชอบในฐานะพลโลกบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากลโดยการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่าย 
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4. จัดท าหลักสูตรและพัฒนาบริหารจัดการ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม สื่อเทคโนโลยี  
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  

5. พัฒนาครูให้เป็นคนดี  มีความรู้ความสามารถ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและยึด
โยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  

 
เป้าประสงค์ (Goals) 

1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล มีศักยภาพเป็นพลโลก 

2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของ
ความพอเพียง 

3. ครูให้มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพเพ่ือเป็นแบบอย่างเป็นครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
สามารถจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
 4.  แหล่งการเรียนรู้และจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลก 

กลยุทธ์ (Strategy) 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยระบบคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล  

ตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาหลักสูตร อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและส่งเสริม

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอนได้

อย่างมีคุณภาพ 
 
ค่านิยม (Value) 

  “ I AM PWK “  
   I   = Information  สารสนเทศ 
   A  = Approach   การลงมือ / การด าเนินการ 
   M = Moris   การแสดงออกซ่ึงศีลธรรม 
   P  = Process   กระบวนการ 
   W = Wonder   ข้อค้นพบ/ข้อสงสัย 
   K  = Killer lope  การจัดการสู่ความส าเร็จสู่ผลลัพธ์ 
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อัตลักษณ์ผู้เรียน 
 อยู่อย่างพอเพียง 

เอกลักษณ์สถานศึกษา 
สถานศึกษาพอเพียง 
 

คุณลักษณะผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
1. เป็นเลิศวิชาการ  
2. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  
3. ล้ าหน้าทางความคิด  
4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

 
สมรรถนะพื้นฐาน 5 ประการ 

1. ความสามารถด้านการสื่อสาร 
2. ความสามารถด้านการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
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4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระเจ้าอยู่หัว รู้จัก

อดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
5. สรปุผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 
4-5 พฤศจิกายน 2562  
 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. 2559-2563) 
1. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
1 คุณภาพผู้เรียน ดีมาก 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเผ็นส าคัญ ดีมาก 

 

จุดเด่น 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเรียนรู้การสืบค้นข้อมูล เพ่ือใช้ในการน าเเสนอ 
ผลงานของตนเองได้ 

2. ครูมีการจัดบรรยากาศภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีแหล่ง 
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้    
ด้วยตนเองจากสื่อ ทีห่ลากหลาย 



22 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

3. ผู้เรียนมีความคิด สร้างสรรค ์มีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ได้ 
4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ีและมีสุนทรียภาพ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพึ่งประสงค์  

มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและรักการเรียนรู้ 
5. สถานศึกษามีหลัก สูตรที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ บริบทของท้องถิ่น 
6. ผู้เรยีนมีการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เช่น โครงงาน 

ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมคือการสร้างเครื่องกรองอากาศเพ่ือ ลดฝุ่น PM 2.5 การท าพวงกุญแจจากเครื่องยิง
เลเซอร์ ซึ่งท าจากแผ่นอะคริลิค แผ่นไม้บัลซ่า เป็นต้น 
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. สถานศึกษามีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหารทีส่ามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน 
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีการใช้เทคนิคการประชุมที่ 
หลากหลาย เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมี 
ส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทีช่  ัดเจน 

3. สถานศึกษามีการปรับแผนคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีทีส่อดคล้องกับ 
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา และความต้องการพัฒนา 

4. ครูมีการจัดการเรียนได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนิน การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงาน และการจัดท ารายงานผลการการจัดการศึกษา 

5. สถานศึกษามีการใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวาง 
แผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ทักษะ กระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อสอบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3. ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุง่มั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและ 
ความสามารถ 

4. ครูมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง 
อย่างต่อ เนื่อง 

5. ครูมีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม 
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ทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อ การเรียนรู้ 
6. ครูมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และได้ลงมือปฏิบัติจริง 

ด้วยวิธีการต่างๆ และจากแหล่งเรียนรู้ท  ี่หลากหลาย 
7. ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งครูทุกคนได้รับการตรวจประเมิน และได้รับค าแนะน าจาก 

คณะกรรมการวิจัย 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือ แบบอย่างดี 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

1. ครูควรมีการจัดบรรยากาศภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และมีแหล่ง 
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อหลากหลายเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะใน 
การท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน ได้ 

2. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยม ทีพึ่งประสงค์ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและรักการเรียนรู้สถานศึกษา 
มีหลักสูตรที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการบริหารจัด การอย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีการใช้เทคนิค 
การประชุมที่หลากหลาย เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม 
เพ่ือ ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน 

2. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และการจัดท ารายงานผลการการจัดการศึกษาและมีการใช้ 
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล มาใช้เป็นฐานในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. สถานศึกษาควรมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร 
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อสอบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบและจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอน เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด นักเรียนไดล้งมือปฏิบัติจริง 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้และกระตุ้นให้ครูมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสวงหา 
ความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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6. ระบบและกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรยีนภูเวียงวิทยาคม 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยวงจรคุณภาพPDCA และ PLC+ บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง หลักธรรมาภิบาลและสังคหวัตถุ 4 ในการบริการจัดการ 5 กลุ่มงาน จนเกิดเป็นนวัตกรรมโรงเรียน
ภูเวียงวิทยาคม  I AM PWK Model  
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   ประจ าปีการศึกษา 2563 
กลยุทธ์ระดับโรงเรียน  ด้านการพัฒนานักเรียน 
พัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ระดับแผนงานนักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา คือ มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มาตรฐานสากล ข้อ 1  คือผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ( World Citizen)   
ผู้รับผิดชอบ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ 
 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ความส าเร็จปี 63 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
- พัฒนาการเรียนการสอน 
- จัดสอนแทน สอนซ่อม สอนเสรมิ 
- คลินิกวิชาการ 
- ติว O-net ทุกกลุ่มสาระวิชาเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- เสริมแรงโดยใหเ้งินรางวัล 
- จัดสอบ Pre O-Net   
- จัดค่ายวิชาการทุกกลุม่สาระ 
- พัฒนาผู้เรียนโดยใช้ stem ศึกษา 
- ฝึกทักษะทางวิชาการ 
- พัฒนาผู้เรียน โดยใช้สื่อ ICT 
- พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
- จัดกิจการเรียนการสอนโดยเจ้าของภาษา 
- เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 
- จัดติวเข้ม และสอบ pre ภาษาอังกฤษ 
- จัดสอบภาษาอังกฤษของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

CEFR   

- ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา
ภาคบังคมและการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
- ร้อยละของคะแนนสอบเฉลี่ย O-Net 
สูงขึ้น จากปีที่แล้ว 
- ร้อยละของคะแนนสอบมาตรฐานกลาง 
สพฐ. สูงขึ้นจากครั้งที่ผา่นมา 
- ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ เฉลี่ย 
3.00 ขึ้นไป 
- ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะ การอ่าน คิด วิเคราะห์และสื่อ
ความ ระดับดีขึน้ไป  
- สถานศึกษามีมาตรการส่งเสรมิ
ความสามารถการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้าน
ภาษาอังกฤษ 
- ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
CEFR  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ไม่ต่ ากว่า
ระดับ A1 และระดบัมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่
ต่ ากว่าระดบั A2 
 

100 
 
3 
 
2 
 

75 
 

95 
 
 
 
 
 

100 
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ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   ประจ าปีการศึกษา 2563 
กลยุทธ์ระดับโรงเรียน  ด้านการพัฒนานักเรียน 
พัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
นักเรียนมีความสามารถในการคิดตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 
นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

นักเรียนมีทักษะการท างาน มีทักษะในการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
มาตรฐานสากล ข้อ 1  คือผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ( World Citizen)   
ผู้รับผิดชอบรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและหัวหน้างานห้องสมุด  
 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ความส าเร็จปี 63 
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศของ
ผู้เรียนและทักษะชีวิต 
- พัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  
- พัฒนาผู้เรียนโดยใช้ stem ศึกษา 
- ฝึกทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระ 
- เรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- กิจกรรม เปิดบ้าน แสดงผลงาน 
- พัฒนาห้องสมุด 3 D  
- ใช้ศูนย์การเรียน ICT พัฒนาความเป็นเลิศ 
- จัดกิจกรรมนักเรียน กีฬาภายใน ลูกเสือ บ าเพ็ญ
ประโยชน์ ฯลฯ 
- จัดกิจกรรมทัศนศึกษา  
- พัฒนาการเรียนการสอนการงานอาขีพ 
-ฝึกทักษะทางวิชาชีพ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมแนะแนว 
- ธนาคารโรงเรียน 
-  ศึกษาดูงาน SMEs และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
-  หนึ่งผลติภัณฑ์หนึ่งโรงเรียน 
-  ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
- จัดกิจกรรมลูกเสือ นักศึกษาวิชาหารสภานักเรียน  
-กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
- จัดกิจกรรมแนะแนว 

- ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 
- ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถใน
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่ าข้ึนไป 
- ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสืบค้นข้อมูล
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เกิด
องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมได้ 
- ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ได้รับ
รางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
- ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถใน
การร่วมปฏิบัติงานกับผู้อ่ืน 
 
 

95 
 
 

100 
 
 

100 
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98 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   ประจ าปีการศึกษา 2563 
กลยุทธ์ระดับโรงเรียน  ด้านการพัฒนานักเรียน 
พัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ระดับแผนงานนักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2คุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานสากล ข้อ 1  คือผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ( World Citizen)   
ผู้รับผิดชอบ      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
หัวหน้างานโภชนาการ  หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายความส าเร็จ

ปี 63 

3. โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
สุนทรียภาพของผู้เรียน 
- กิจกรรมอนามัยโรงเรียน/โภชนาการ/     
อย.น้อย   
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนและกิจกรรม
แข่งทักษะด้านสุขภาพ ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์  
- กิจกรรมกีฬาสี  
- กิจกรรมด้านสุขภาพ 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาระกับหน่วยงาน
ภายนอก 
- กิจกรรม To Be Number One  
- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและ
โรคติดต่อ 
- กิจกรรมวินัยจราจร 
- กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
 

-ร้อยละของนักเรียนที่มีความฉลาดทาง
สุขภาวะร่างกายแข็งแรง 
-ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขนิสัยสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 
-ร้อยละของนักเรียนปลอดจากสารเสพ
ติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
- ร้อยละของนักเรียนที่สามารถปฏิบัติ
ตามกฎจราจร 
-ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาและกิจกรรมทางกายที่โรงเรียนจัด 
-ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 

99 
 

99 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   ประจ าปีการศึกษา 2563 
กลยุทธ์ระดับโรงเรียน  ด้านการพัฒนานักเรียน 
พัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพ่ึงประสงค์ มีจิตส านึกในความเป็นชาติไทย  มีความ
รับผิดชอบในฐานะพลโลกบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝัง “อยู่อย่างพอเพียง” เป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียนและ“สถานศึกษา
พอเพียง”เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา คือ มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานสากล ข้อ 1  คือผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ( World Citizen)   
ผู้รับผิดชอบ      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้าระดับ 

 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายความส าเร็จ 

ปี 63 

4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
-กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม 
-กิจกรรมวินัยหน้าเสาธงวินัยจราจร 
-กิจกรรมสภานักเรียน 
-กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-กิจกรรมปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ 
-กิจกรรมวันไหว้ครู 
-กิจกรรมในวันส าคัญของชาติศาสนา 

-กิจกรรมบริจาคโลหิต 

-กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาดและ

รด. 

 

- ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะ  อันพึงประสงค์ระดับดี   
ขึ้นไป 
- ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ กิจกรรมบังคับตาม
หลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
 

95 
 
 

100 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายความส าเร็จ 

ปี 63 

- กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมของคน
ไทย 12 ประการ 
- กิจกรรมการเรียนการสอนที่
บูรณาการตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะความ
พอเพียงตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
- กิจกรรมการเรียนรู้จากฐานการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนและชุมชน 
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   ประจ าปีการศึกษา 2563 
กลยุทธ์ระดับโรงเรียน  ด้านการบริหารและการจัดการ 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยระบบคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล  ตามหลักธรรมาภิบาล  
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ระดับแผนงานผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา คือ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มาตรฐานสากล ข้อ 3  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(Quality System Manageement) คุณภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ      ผู้อ านวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
หัวหน้างาน 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายความส าเร็จ 

ปี 63 

5. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ 
- มีการแบ่งสายงานบริหารและก าหนด

หน้าที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน 

- นิเทศ ติดตาม ก ากับ ให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกกลุ่มงาน 
- เพ่ิมประสิทธิภาพทุกกลุ่มบริหาร 

- พัฒนาระบบการบริหารงานโดยหลัก 

ธรรมาภิบาล 

- มีมาตรการป้องกันความเสี่ยง
ครอบคลุมในทุกด้าน 
- มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 

-  สถานศึกษามีคู่มือ/ค าสั่งการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาครบทุกงาน 

- ร้อยละของความส าเร็จในการบริหาร
จัดการของทุกกลุ่มบริหาร 

- ร้อยละของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
ที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ต่อ
การบริหารจัดการ  

- สถานศึกษามีมาตรการเตรียมความ
พร้อมการป้องกันความเสี่ยง
ครอบคลุมในทุกด้าน 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   ประจ าปีการศึกษา 2563 
กลยุทธ์ระดับโรงเรียน  ด้านการบริหารและการจัดการด้านการบริหารและการจัดการ 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยระบบคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล  ตามหลักธรรมาภิบาล  
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ระดับแผนงานร่วมกับภาคีเครือข่าย คณะกรรมสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและที่ได้มาตรฐาน 
ด้านมาตรการส่งเสริมตัวบ่งชี้ที่ 20 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา)  
ด้านการบริหารและธรรมาภบิาลของสถานศึกษาตัวบ่งชี้ที่9 การด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา คือ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
มาตรฐานสากล ข้อ 3  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(Quality System Manageement) คุณภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ      คณะกรรมการสถานศึกษาอ านวยการรองผู้อ านวยการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 
8 กลุ่มสาระ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างานประสานชุมชน งานโสตทัศนูปกรณ์ 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายความส าเร็จ 

ปี 63 

6. โครงการส่งเสริมพัฒนาความ
ร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย
การศึกษา 
- การด าเนินงานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- การระดมทรัพย์จากผูป้กครอง
เพื่อพัฒนาการศึกษา 
- โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานของรัฐ 
ร่วมกันจัดการศึกษา 
- กิจกรรมประสานชุมชน 
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
 

- สถานศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา และสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง
และครูภูเวียงวิทยาคม  อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
- ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ี
เข้าใจและมีความรู้ความสามารถตาม
บทบาทหน้าที่ 
- ร้อยละความร่วมมือของผู้ปกครองที่ให้การ
สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
- ร้อยละของผู้ปกครองที่มีความพึงพอใจ ใน
ระดับดีข้ึนไป ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
สู่คุณภาพนักเรียน   
 

 
 
 
 

100 
 
 

100 
 

100 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายความส าเร็จ 

ปี 63 

- การด าเนินงานของสมาคมครูและ
ผู้ปกครองโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
มูลนิธิโรงเรียนภูเวียงวทิยาคม 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมบริจาคโลหิต 
-กิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด คุณแม่วัยใส ร่วมกับชุมชน
และหน่วยงานของรัฐ 
-กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 
- ให้บริการอาคารสถานที่ วงโยธ
วาทิต การแสดงต่างๆ แก่ชุมชน 
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ร่วมกับชุมชน 

- ร้อยละขององค์กรภายนอก ชุมชน 
หน่วยงานอื่น ที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้น
ไป ต่อการให้บริการด้านอาคารสถานที่ 
แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรต่างๆ ภายใน
โรงเรียน 
- สถานศึกษามีมาตรการเสริมสร้างจิตส านึก
ของผู้เรียนให้มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ 
- ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
 

100 
 
 
 
 
√ 
 

100 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   ประจ าปีการศึกษา 2563 
กลยุทธ์ระดับโรงเรียน  ด้านการบริหารและการจัดการด้านการบริหารและการจัดการ 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยระบบคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล  ตามหลักธรรมาภิบาล  
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ระดับแผนงานการใช้ระบบประกันคุณภาพ วางแผนพัฒนาการศึกษาและจัดท ามาตรการส่งเสริม 
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา คือ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษามาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
มาตรฐานสากล ข้อ 3  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(Quality SystemManageement) คุณภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ      อ านวยการรองผู้อ านวยการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ หัวหน้างาน 

 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายความส าเร็จ 

ปี 63 

7 .โครงการวางแผนและพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพของ

สถานศึกษา 

- การด าเนินงานแผนงานโรงเรียน 

- การด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

- การด าเนินงานเตรียมรับการ
ประเมิน โรงเรียนมาตรฐานสากล 
- การด าเนินงานเตรียมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและองค์กร
ภายนอก 
 

- สถานศึกษามีและใช้ ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี 
และมีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากองค์กรภายนอกในระดับ ดี 
 

 
 

100 
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ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   ประจ าปีการศึกษา 2563 
กลยุทธ์ระดับโรงเรียน  ด้านอาคารสถานที่  ส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาหลักสูตร อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ระดับแผนงานสถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนที่ได้มาตรฐาน 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา คือ มาตรฐานที่2 (ข้อที่ 2) มาตรฐานที่3 (ข้อที่ 2) 
มาตรฐานสากลคือ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(Quality System Management) 
ผู้รับผิดชอบ      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายความส าเร็จ 

ปี 63 

8. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- พัฒนาการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
- พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
- พัฒนาและผลิตสื่อ นวัตกรรมของทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- การวิจัยในชั้นเรียน 
- ประชุม นิเทศ การจัดท าหลักสูตร 
- กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 -กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากวิทยากร
ท้องถิ่น 
-กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่น 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 

- โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ได้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
- ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถวิเคราะห์
หลักสูตรสู่การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้
อย่างมีคุณภาพ 

- ครูมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
และสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น  
บูรณาการงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
การจัดการเรียนรู้และบูรณาการ 
STEM ศึกษา 
 

 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
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ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   ประจ าปีการศึกษา 2563 
กลยุทธ์ระดับโรงเรียน  ด้านอาคารสถานที่  ส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาหลักสูตร อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ระดับแผนงานสถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา คือ มาตรฐานที่ 2 (ข้อที่ 2)  
มาตรฐานสากลคือ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(Quality System Management) ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบ      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไปรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการและหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ หัวหน้างานห้องสมุด หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ หัวหน้างานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายความส าเร็จ 

ปี 63 

9. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่ง
เรียนรู้และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ของทุกกลุ่มงาน 
- การปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องประชุม 
และจัดหาโต๊ะเก้าอ้ี  
- พัฒนา แหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่าง ๆ  
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดสภาพแวดล้อม 
- สร้างแหล่งเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- พัฒนาโรงอาหาร ห้องพยาบาล ห้องสุขา 
-กิจกรรม 5ส, Big Cleaning day 

- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่ม
รื่นปลอดภัยเหมาะสม 
- ร้อยละของครู นักเรียน มีความพึง
พอใจที่ได้รับประโยชน์  ความสะดวก
จากการใช้อาคารสถานที่ ระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็น 
- ร้อยละของผู้เรียนและชุมชนที่มี
ความพึงพอใจ ระดับดีขึ้นไป ในการใช้
แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

100 
 

96 
 
 
 

100 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   ประจ าปีการศึกษา 2563 
กลยุทธ์ระดับโรงเรียน  ด้านอาคารสถานที่  ส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาหลักสูตร อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ระดับแผนงานสถานศึกษามีการส่งเสริมสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา คือ มาตรฐานที่  2 (ข้อที่ 3) มาตรฐานที่ 3 (ข้อที่ 2) 
มาตรฐานสากลคือบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(Quality System Management) ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบ      รองผู้อ านวยการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะฯ หัวหน้ากิจกรรม และหัวหน้างานประสานชุมชน 
 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายความส าเร็จ

ปี 63 

10. โครงการส่งเสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
- กิจกรรมท าบุญวันขึ้นปีใหม่ 
- กิจกรรมท าบุญวันเกิด
โรงเรียน 
- กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 
- กิจกรรมวันส าคัญของชาติ 
- กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมนานาชาติ 
- กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริม
ความสามารถด้านดนตรี 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
 

- ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม 
สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม  อย่างน้อยภาค
เรียนละ 3 ครั้ง 
- ร้อยละของผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความพึง
พอใจระดับดีขึ้นไปต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริม สืบ
สานประเพณีศิลปวัฒนธรรมโรงเรียน 

100 
 
 

100 
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แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   ประจ าปีการศึกษา 2563 
กลยุทธ์ระดับโรงเรียน  ด้านอาคารสถานที่  ส่ือ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาหลักสูตร อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ระดับแผนงานมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษาและบริหารจัดการที่ทันสมัยก้าวสู่ยุค
ดิจิตอล4.0 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1 (ข้อที่ 3) มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (ข้อที่ 2) 
มาตรฐานสากลคือ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(Quality System Management) ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบ      อ านวยการรองผู้อ านวยการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายความส าเร็จ

ปี 63 

11. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการบริหารงาน 
- พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
- อบรมการพัฒนาสื่อโดยใช้ ICT 
- อบรมและส่งเสริมการใช้สื่อด้าน ICT 
ส าหรับนักเรียนและครูเพ่ือการเรียนการสอน 
- พัฒนาห้องเรียนพิเศษ ห้องสมุด ICTและ
แหล่งเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
- พัฒนาห้องประชุมและโสตทัศนศึกษา 
- จัดค่าย จัดการแข่งขันทักษะด้าน ICT 
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ICT เพ่ือการ
บริหารจัดการ 
- จัดท าระบบสารสนเทศและเวปไซต์ทุก
หน่วยงานเป็นปัจจุบัน 
 

- ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้  
- ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสร้าง
ชิ้นงาน / สื่อ /นวัตกรรม ที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
- สัดส่วนของสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
ต่อความต้องการของผู้เรียน เกินเกณฑ์
มาตรฐาน ( 1 ต่อ 15) 
- ร้อยละของนักเรียนและครู ทีม่ีความพึง
พอใจในระดับดีขึ้นไปต่อการใชร้ะบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในการ
จัดกิจกรรมการเรียน   การสอน และการ
บริหารจัดการ 
- ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนที่มีการจัดการองค์ความรู้ใน
ระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพเปน็ปัจจบุัน
และสามารถน ามาใชป้ระกอบการท างาน 
 

100 
 

100 
 
 

100 

 
98 
 
 

 
90 
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ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   ประจ าปีการศึกษา 2563 
กลยุทธ์ระดับโรงเรียน  ด้านครูและบุคลากร 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

ครูและบุคลากรเป็นคนดี มีความสามารถในวิชาชีพ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและยึด
โยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความสามารถ น ามาสร้างสรรค์ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ผลงานที่มีประโยชน์
ในการพัฒนาผู้เรียน 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา คือ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อที่ 1-3 มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2 (2) 
มาตรฐานสากล ข้อ 2   คือ การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐาน ด้านคุณภาพครู 
ผู้รับผิดชอบ      ผู้อ านวยการรองผู้อ านวยการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายความส าเร็จ

ปี 63 

12. โครงการส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
- จัดจ้างครูและบุคลากรใน
สาขาที่ขาดแคลน 
- จัดอบรมจรรยาบรรณครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- พัฒนาครูในการจัดแผน ผลิต
สื่อ และงานวิจัย 
- ส่งเสริม นิเทศก ากับติดตาม
การจัดการเรียนการสอนของครู 
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของครูภายในโรงเรียนและ
โรงเรียนเครือข่าย 
-ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู
และบุคลากร 

- ร้อยละของครูที่สอนตรงสาขาและเพียงพอในการ
จัดการสอน 
- ร้อยละของครูและบุคลากรที่แสดงออกซึ่งศีลธรรม
ขณะปฏิบัติงาน 
- ร้อยละของครูและบุคลากรทีป่ระพฤติปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  ไม่ถูกแต่งตั้ง
กรรมการสอบสวนวินัย 
-ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีทักษะ
ทางวชิาชีพ สามารถออกแบบจดักิจกรรมการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- ร้อยละของครูที่ผ่านการพฒันาเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์เปน็ครูมืออาชีพ บริหารจัดการชัน้
เรียนและแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
- ร้อยละของครูที่มีผลงานทางวชิาการที่เปน็ประโยชน์
ต่อตนเองและต่อเพื่อนผู้ร่วมวิชาชีพ 
 

100 
 

100 
 

100 
 
 

100 
 

 
100 

 
 

100 
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ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   ประจ าปีการศึกษา 2563 
กลยุทธ์ระดับโรงเรียน  ด้านการพัฒนานักเรียน 
พัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ระดับแผนงานนักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ 
ด้านคุณภาพศิษย์ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรด้านมาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี้ที่ 
19 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา) 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา คือ มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
มาตรฐานสากล ข้อ 1  คือผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ( World Citizen)   
ผู้รับผิดชอบ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ 
 

 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายความส าเร็จ

ปี 63 

13. โครงการส่งเสริม อัตลักษณ์ 

เอกลักษณ์ โรงเรียนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมฐานพอเพียง 

- การจัดการเรียนรู้บูรณาการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

- ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมที่เข้าใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมที่สามารถจัดการเรียน
การสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ V3.3 
- ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมฐานการ
เรียนรู้  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ร้อยละของนักเรียนที่มีองค์ความรู้ สามารถ
ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามภาระงานที่ครูมอบหมาย 
- ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมตามอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน 
 

100 
 
 

100 
 
 
 

100 
 

100 
 
 

100 
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8. โครงการสู่ความส าเร็จโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
 

โครงการสู่ความส าเร็จโรงเรยีนภูเวียงวิทยาคม 

 

ชื่อโครงการ  :  1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

เป้าประสงค์   :  นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  : พัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1 
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ข้อ 1  คือ ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ( World Citizen)   
ลักษณะโครงการ      ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระฯ 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

สถานศึกษามีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
พัฒนาสื่อ  นวัตกรรม – พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพมีการวัดผลประเมินผล
ผู้เรียนเป็นระยะ  ให้เกิดการพัฒนาของผู้เรียน  ด้านความสามารถ  ความรู้ทักษะต่างๆ  ผู้เรียนสามารถ
ค้นหาความถนัดของตนเองได้  และช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความสามารถรอบด้าน  เพ่ือ
การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  และเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ให้ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่าง
เป็นสุข  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 และมาตร 25  ระบุให้สถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวก
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งต่าง ๆ ท าได้ คิดเป็น รักการอ่าน  เกิดการใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ  ในสภาพปัจจุบันของโรงเรียนยังพบว่า  จ านวนนักเรียนที่ติด  0  ร  มส  
ลดลง  ค่าเฉลี่ยรายวิชา  สูงขึ้น  มีทักษะในการท างานได้ส าเร็จ มีประสิทธิภาพ  แต่ทักษะการคิดยังพัฒนา
ได้น้อย  ต้องจัดหาวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมในการฝึกและจัดการเรียนรู้  ผลการสอบ Las  และ  O-
Net   ยังต่ ากว่า  ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ดังนั้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ซึ่งส่งผลให้ผู้ เรียน
พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ฝ่าย
การบริหารวิชาการได้ด าเนินโครงการ  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการจัดการศึกษา  ทั้งด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีเกรดเฉลี่ยรายบุคคล ร้อยละของผล
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การทดสอบระดับชาติและจ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตรที่เพ่ิมขึ้น จึงได้ศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหาของ
โรงเรียน  ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา  ก าหนดโครงการ  จัดการเรียนรู้พัฒนาแหล่งเรียนรู้  พัฒนาวิธีการวัดผล
ประเมินผลและอ่ืนๆจึงจัดท าโครงการหลัก  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น  

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้นักเรียนที่จบหลักสูตรของสถานศึกษามีจ านวนเพิ่มขึ้น 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีข้ึนไป 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึน 

 
3. เป้าหมาย  

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนทุกคนจบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3.1.2 นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินคุณลักษณะ การอ่าน คิด วิเคราะห์และสื่อความหมาย ใน

ระดับดีข้ึนไป 
 3.1.3 ผลการสอบเฉลี่ยระดับชาติ O-Net เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 จากปีที่แล้ว 

3.1.4 ผลการสอบมาตรฐานกลาง สพฐ. สูงขึ้น ร้อยละ 3 จากครั้งที่ผ่านมา 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรชั้นพื้นฐาน 
 3.2.2 นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และสื่อความหมาย ในระดับดี 

3.2.3 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการเรียน มีคะแนนการสอบ O-Net เพ่ิมข้ึน 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4.1 ร้อยละ 100 ของจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับและขั้นพ้ืนฐาน 
4.2 ร้อยละ 3 ของคะแนนสอบเฉลี่ย O-Net สูงขึ้น จากปีท่ีผ่านมา 
4.3 ร้อยละ 2 ของคะแนนสอบมาตรฐานกลาง สพฐ. สูงขึ้นจากครั้งที่ผ่านมา 
4.4 ร้อยละ 75 ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป 
4.5 ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ การอ่าน คิด วิเคราะห์และสื่อความ 

ระดับดขีึ้นไป 
4.6 สถานศึกษามีมาตรการส่งเสริมความสามารถการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านภาษาอังกฤษ 
4.7 ร้อยละ 100 ของนักเรียน ที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของสถานศึกษาตามมาตรฐาน CEFR  

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ไม่ต่ ากว่าระดับ A1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ ากว่าระดับ A2 
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โครงการสู่ความส าเร็จโรงเรยีนภูเวียงวิทยาคม 

ชื่อโครงการ  :  2. โครงการส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนและทักษะชีวิต  

เป้าประสงค์   :  นักเรียนมีความสามารถในการคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะการท างาน มีทักษะใน
การด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  : พัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1-1.2 
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ข้อ 1  คือ ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ( World Citizen)   
ลักษณะโครงการ      ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และหัวหน้างาน
ห้องสมุด 

 
1. หลักการและเหตุผล 
       หลักสูตรสถานศึกษามุ่งให้นักเรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 1)  ความสามารถในการ
สื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความ
เข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง 
ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการ
สื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 2) ความสามารถในการคิด เป็น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม  3) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ 
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็น
ความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและ
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ผู้อื่น  และ 5)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง 
ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิตสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โรงเรียนภูเวียง
วิทยาคมจึงได้จัดท าส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนและทักษะชีวิต ขึ้นเพ่ือเป็นการขับเคลื่อน
กระบวนการด าเนินงานไปสู่เป้าหมายของโรงเรียนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล 
2.2 เพ่ือให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการท างาน มีทักษะในการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และเสนอผลงาน 
2.5 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูง 

 
3. เป้าหมาย  

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนร้อยละ 95  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 
 3.1.2 นักเรียนร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนใน

ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าข้ึนไป 

 3.1.3 นักเรียนร้อยละ 100  ของนักเรียนที่สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย เกิดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมได้ 

3.1.4 นักเรียนร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

3.1.5 นักเรียนร้อยละ 98 ของนักเรียนที่มีความสามารถในการร่วมปฏิบัติงานกับผู้อ่ืน 
 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 3.2.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะตามท่ีหลักสูตรก าหนดอย่างมีคุณภาพ 
 3.2.2 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ในการคิด ในการแก้ปัญหา ในการใช้ทักษะชีวิตและ

สามารถใช้เทคโนโลยีในการด าเนินชีวิต 
3.2.3 ครู บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจในผลงานของนักเรียนในด้านต่างๆ   

 



44 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.1 ร้อยละ 95  ของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ

แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 

 4.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่าน

เกณฑ์ข้ันต่ าขึ้นไป 

 4.3 ร้อยละ 100  ของนักเรียนที่สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เกิด
องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมได้ 
 4.4 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

4.5 ร้อยละ 98 ของนักเรียนที่มีความสามารถในการร่วมปฏิบัติงานกับผู้อ่ืน 
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โครงการสู่ความส าเร็จโรงเรยีนภูเวียงวิทยาคม 

 

ชื่อโครงการ  :  3. โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพของผู้เรียน  

เป้าประสงค์   :  นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  : พัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 4 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ตัวบ่งชี้ที่ 16  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1-1.2 
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ข้อ 1  คือ ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ( World Citizen)   
ลักษณะโครงการ      ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ หัวหน้างาน
อนามัยโรงเรียน หัวหน้างานโภชนาการ  หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ถือเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ประการแรกของคนไทย  
แต่ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและการสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาวะที่ไม่ถูกต้องของบุคคลตลอดจนปัญหา
สภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งนับวันแนวโน้มของปัญหาเหล่านี้มีความรุนแรงขึ้น     
ดังนั้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ซึ่งเป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็งด้วย
การเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่มเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและ
สภาวการณ์ที่คุกคามต่อสุขภาพได้โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพดีขึ้นเพ่ือมุ่งเน้นให้แสดงออกที่เหมาะสมของตนเพ่ือหลีกเลี่ยงในสถานการณ์  ที่ไม่พึงประสงค์
โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อผู้เรียน เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของบุคคลใน
ครอบครัวรวมทั้งความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ  ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการมีสุขภาวะ  ที่
ดีและมีสุนทรียภาพ 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
2.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

    2.6 เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/ 
     นันทนาการตามจินตนาการ 

 
3. เป้าหมาย  

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 นักเรียนร้อยละ 99 มีความฉลาดทางสุขภาวะร่างกายแข็งแรง 

3.1.2 นักเรียนร้อยละ 99 ของนักเรียนที่มีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

3.1.3 นักเรียนร้อยละ 98  ปลอดจากสารเสพติดและโรคติดต่อ และปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ 

3.1.4 นักเรียนร้อยละ 96 ปฏิบัติตามกฎจราจร 

3.1.5 นักเรียนร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมทางกายที่โรงเรียนจัด 

3.1.6 นักเรียนร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

           ผู้เรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่น  รวมทั้งสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์   กีฬา/นันทนาการ 
ตามจินตนาการ 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4.1 ร้อยละ 99 ของนักเรียนที่มีความฉลาดทางสุขภาวะร่างกายแข็งแรง 

4.2 ร้อยละ 99 ของนักเรียนที่มีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

4.3 ร้อยละ 98 ของนักเรียนปลอดจากสารเสพติดและโรคติดต่อ และปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ 

4.4 ร้อยละ 96 ของนักเรียนที่มีปฏิบัติตามกฎจราจร 

4.5 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมทางกายท่ีโรงเรียนจัด 

4.6 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา 
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โครงการสู่ความส าเร็จโรงเรยีนภูเวียงวิทยาคม 

 

ชื่อโครงการ  :  4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 

เป้าประสงค์   :  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ มีจิตส านึกในความเป็นชาติไทย  

มีความรับผิดชอบในฐานะพลโลก บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการปลูกฝัง“อยู่

อย่างพอเพียง” เป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน “สถานศึกษาพอเพียง”เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  : พัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน :  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 1.2 
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ข้อ 1  คือ ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ( World Citizen)   
ลักษณะโครงการ      ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร
วิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้าระดับ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545  ได้
ก าหนดความมุ่งหมายการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตและอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  โดยก าหนดจุดหมาย
เพ่ือให้เกิดกับผู้เรียนด้านคุณธรรมดังนี้คือ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่า
ของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่น
ในวิถีชีวิตและ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท า
ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข    โดยผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ขั้นพ้ืนฐานที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อาทิ  รักชาติ   ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน   รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ รวมทั้งทางโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมได้ก าหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียนว่า “อยู่อย่างพอเพียง”และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาว่า “สถานศึกษาพอเพียง” โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จึงจัดท าโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ขึ้น เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม 
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จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถน าไปปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยในชีวิตประจ าวัน บรรลุตาม
เป้าหมายการจัดการศึกษาของชาติ รู้จักวิธีการด าเนินชีวิต ห่างไกลจากอบายมุข มีความรักสามัคคี  มีวินัย 
เป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวที  ซื่อสัตย์  สุจริต มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยม  12  ประการ ตาม
หลักพระพุทธศาสนา  ตระหนักและส านึกรักในความเป็นชาติไทย  มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  อันจะน ามาซึ่งความเจริญและมั่นคงแห่งสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์สืบไป 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น     
2.2 เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรม และพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
3. เป้าหมาย  

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนร้อยละ 95 ของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดี
ขึ้นไป  

    3.1.2 นักเรียนร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมบังคับ
ตามหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
 
   3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนและสังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
3.2.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
3.2.3 นักเรียนมีอัตลักษณ์อยู่อย่างพอเพียง สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
 3.2.4 นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค ์
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4.1  ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
4.2  ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร 

และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
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โครงการสู่ความส าเร็จโรงเรยีนภูเวียงวิทยาคม 

 

ชื่อโครงการ  :  5. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์   :  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยระบบคุณภาพ มุ่ งสู่

มาตรฐานสากล  ตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ

จัดการศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ข้อ 3  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(Quality System Management) 
คุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ      ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ผู้อ านวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และหัวหน้างาน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นั้น  มีความมุ่งหมายที่จะจัดการ
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข    
โดยกระทรวงศึกษาธิการก าหนดเงื่อนไขและหลักการในการปฏิรูปโดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการ
ตัดสินใจ  ให้บุคคลหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจการบริหารจัดการด้าน
วิชาการ  งบประมาณ บริหารงานบุคคล  และบริหารทั่วไป จะยึดหลักการบริหารเชิงระบบ ซึ่ง
ประกอบด้วย การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การประเมิน และตรวจสอบ และการประเมินผล เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาปรับปรุงให้เกิดผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพและการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพจะตอ้งได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
โรงเรียนจึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา  ใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์ที่
มีผู้บริจาคให้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และต้องจัดท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา  รายงานสาธารณชนทุกสิ้นปีการศึกษา  ด้วยเหตุดังกล่าวโรงเรียนจึงต้องปรับกล
ยุทธ์ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ เน้นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(SBM)  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา   พัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงาน  การใช้เทคโนโลยี 
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง  ท าการบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  จัด
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บรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น
ส าคญั 
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1  ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.2  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของทุกกลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
 

3. เป้าหมาย  
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 ร้อยละ 95 ของความส าเร็จในการบริหารจัดการของทุกกลุ่มบริหารงาน 

 3.1.2 ร้อยละ 98 ของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ที่มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม 

  
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   3.2.1 ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ                    

มีคุณธรรมมีภาวะผู้น า 

   3.2.2 สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4.1 สถานศึกษามีคู่มือ/ค าสั่งการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครบทุกงาน 

4.2 ร้อยละ 95 ของความส าเร็จในการบริหารจัดการของทุกกลุ่มบริหาร 

4.3 ร้อยละ 98 ของนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ต่อการบริหาร
จัดการ  

 4.4 สถานศึกษามีมาตรการเตรียมความพร้อมการป้องกัน การก ากับ ติดตามประเมินผล ความ
เสี่ยงครอบคลุมในทุกด้านและรายงานต่อคณะกรรมการ 
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โครงการสู่ความส าเร็จโรงเรยีนภูเวียงวิทยาคม 

 

ชื่อโครงการ  :  6. โครงการส่งเสริม พัฒนาความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายการศึกษา 
เป้าประสงค์   :  ร่วมกับภาคีเครือข่าย คณะกรรมสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพและที่ได้มาตรฐาน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยระบบคุณภาพมุ่ งสู่

มาตรฐานสากล  ตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ

จัดการศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน :  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ

จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ข้อ 3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(Quality System Management) 

คุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน 

ลักษณะโครงการ      ใหม่      ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน หัวหน้างานประสานชุมชน งาน

โสตทัศนูปกรณ ์

 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  มีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตราที่ 29 ให้ สถานศึกษา

ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  

สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัด  

กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล

ข่าวสารและ รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา

และความต้องการ รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างโรงเรียน

กับชุมชน เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา จึงได้จัดท า

โครงการนี้ขึ้น 

 

 



52 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ มีข้อตกลง (MOU) กับเครือข่าย ในการพัฒนาบุคลากร/นักเรียนทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา  

 2.2 เพ่ือส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
2.3 เพ่ือระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 2.4 เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรม
ต่างๆ  
 2.5 เพ่ือให้บริการชุมชนในทุกๆ ด้าน 
 
3. เป้าหมาย  

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

     3.1.1 สถานศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง
และครูภูเวียงวิทยาคม  อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

3.1.2 ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้าใจและมีความรู้ความสามารถตาม 
บทบาทหน้าที่ 

 3.1.3 ร้อยละ 100 ความร่วมมือของผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือพัฒนา
การศึกษา 

  3.1.4 ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองที่มีความพึงพอใจ ในระดับดีขึ้นไป ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรสู่คุณภาพนักเรียน 

3.1.5 ร้อยละ 100 ขององค์กรภายนอก ชุมชน หน่วยงานอ่ืน ที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้น
ไป ต่อการให้บริการด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรต่างๆ ภายในโรงเรียน 

3.1.6 ร้อยละ 100 ของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

      3.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษา มีความรู้ความสามารถในการร่วมจัดการศึกษาของโรงเรียน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

    3.2.2 สถานศึกษา ผู้ปกครอง  ชุมชน และหน่วยงานของรัฐ ร่วมกันจัดการศึกษา ทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ 

 3.2.3 สถานศึกษามีมาตรการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยการบริหารจัดการของนักเรียนทุก

ห้องเรียน 
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4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4.1 สถานศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูภู
เวียงวิทยาคม  อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 4.2 ร้อยละ100 ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้าใจและมีความรู้ความสามารถตามบทบาท
หนา้ที ่

4.3 ร้อยละ 100 ความร่วมมือของผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือพัฒนาการศึกษา
4.4 ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองที่มีความพึงพอใจ ในระดับดีข้ึนไป ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

สู่คุณภาพนักเรียน 
4.5 ร้อยละ 100 ขององค์กรภายนอก ชุมชน หน่วยงานอื่น ที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ต่อ

การให้บริการด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรต่างๆ ภายในโรงเรียน 
 4.6 สถานศึกษามีมาตรการเสริมสร้างจิตส านึกของนักเรียนให้มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ 
4.7 ร้อยละ 100 ของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
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โครงการสู่ความส าเร็จโรงเรยีนภูเวียงวิทยาคม 

         

ชื่อโครงการ  :  7. โครงการวางแผนและพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
เป้าประสงค์   :  การใช้ระบบประกันคุณภาพ วางแผนพัฒนาการศึกษาและจัดท ามาตรการส่งเสริม 

ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยระบบคุณภาพ มุ่ งสู่

มาตรฐานสากล  ตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ

จัดการศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ

จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ข้อ 3  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(Quality System Management) 

คุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน 

ลักษณะโครงการ      ใหม่      ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้างานประกันคุณภาพ หัวหน้างานแผนงาน 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และทุกหน่วยงาน 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การวางแผนและพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จะยึด
หลักการบริหารเชิงระบบ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การประเมิน และตรวจสอบ 
และการประเมินผล เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงให้เกิดผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
และการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ดังนั้นโรงเรี ยนจึงถือว่า 
การประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ดังนี้ คือ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี การด า เนินงานตามแผน 
การตรวจสอบและทบทวน การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี การ
ผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดังนั้นโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จึงได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง โดยจัดท าโครงการพัฒนาโรงเรียนการสู่การประกันคุณภาพไว้ครอบคลุมการบริหารงานทั้ง 5 

งาน เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก 
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2. วัตถุประสงค์  

               2.1 เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น และผ่านการ

ประเมินภายใน ภายนอกและระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล OBECQA 

 2.2  เพ่ือส่งเสริมให้มีการด าเนินงานแผนงานตามมาตรฐานการศึกษา 
 

3. เป้าหมาย  

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 โรงเรียนมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ในการขับเคลื่อนคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 100 

  3.1.2 บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    3.2.1  สถานศึกษามีและใช้ระบบประกันคุณภาพ แผนการพัฒนาการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการประจ าปี ในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

 3.2.2  สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษา

จากองค์กรภายนอกในระดับ ดีขึ้นไป 
 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4.1 สถานศึกษามีและใช้ ระบบประกันคุณภาพ แผนการพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.2 สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี และมีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา เป็นเครื่องมือ
ขับเคลื่อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 100 

4.3 สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาจากองค์กร

ภายนอกในระดับ ดีขึ้นไป 

 

 

 



56 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

  โครงการสู่ความส าเร็จโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

        

ชื่อโครงการ  :  8. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เป้าประสงค์   :  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ที่ได้มาตรฐาน   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  : พัฒนาหลักสูตร อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม  
และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มาตรฐานที ่2 (ข้อที่ 2) มาตรฐานที่ 3  
(ข้อที่ 2) 
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ข้อ 3  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 

ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

ลักษณะโครงการ      ใหม่      ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   
คณะกรรมการสถานศึกษา 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนมีทั้ง
ความรู้  ความคิด  ทักษะความสามารถ  ความรู้สึกที่ดี  มีคุณธรรม เพ่ือเป็นการส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง สถานศึกษาต้องมีการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและคุณภาพของนักเรียน  สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ต้องอาศัยการพัฒนา
หลักสูตรควบคู่กันไป  ปัจจุบันโรงเรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกัน
ปรับปรุงหลักสูตร  วิเคราะห์เนื้อหา  วิธีการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  ร่วมกัน
ก าหนดรายวิชาต่างๆจัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ก าหนดรายละเอียดของค าอธิบายรายวิชา  และเปิดรายวิชาเพ่ิมเติมให้หลากหลาย  ตาม
ความต้องการของผู้เรียน  และชุมชน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการน ารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรที่ดีต้องมี
เนื้อหาสาระที่เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ  เป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต  และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง  มีกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้  และเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  ให้ผู้เรียน
มีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ศิลปะ วัฒนธรรมในท้องถิ่นของตน และเป็นหลักสูตร
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ที่ยืดหยุ่นได้  ให้ครูผู้สอนได้มีวิธีการออกแบบ  สร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  และ
สภาพของผู้เรียนยิ่งขึ้น  ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้  และน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
 ดังนั้นโรงเรียน  จึงจัดท าโครงการหลักนี้ขึ้น  ให้ครูมีบทบาทในการปรับปรุงหลักสูตร  พัฒนาการ
จัดท าแผนการเรียนรู้  พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพ  สามารถเพ่ิมศักยภาพ  คุณภาพ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
2. วัตถุประสงค์  

     2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 2.2  เพ่ือให้ครูร่วมกันพัฒนาหลักสูตร  พัฒนาการจัดการเรียนรู้  พัฒนาแผนการจัด  
การเรียนรู้  พัฒนาสื่อ-นวัตกรรม  ในการเพ่ิมคุณภาพนักเรียนให้ได้มาตรฐาน 
 

3. เป้าหมาย  

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

    3.1.1 โรงเรียนที่จัดหลักสูตรที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 สามารถวิเคราะห์หลักสูตรสู่การจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้อย่างมีคุณภาพ 

3.1.3 ครู ร้อยละ 100 มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น  

บูรณาการงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน  บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้และบูรณาการ 

STEM ศึกษา 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   3.2.1  สถานศึกษามีและใช้ระบบประกันคุณภาพ แผนการพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติ

การประจ าปี ในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอก 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4.1 โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

4.2 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถวิเคราะห์หลักสูตรสู่การจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้อย่างมีคุณภาพ 

4.3 ร้อยละ100 ของครูมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น  

บูรณาการงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน  บูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้และบูรณาการ 

STEM ศึกษา 
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โครงการสู่ความส าเร็จโรงเรยีนภูเวียงวิทยาคม 

 

ชื่อโครงการ  :  9 . โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
เป้าประสงค์   :  สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้

ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  : พัฒนาหลักสูตร อาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและ

ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน  

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ข้อ 3  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 

ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

ลักษณะโครงการ      ใหม่      ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป หัวหน้างานอาคารสถานที่  หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้  คณะกรรมการสถานศึกษา 

 
1. หลักการและเหตุผล 

สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอก

ห้องเรียนโดยมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  มี

กิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศที่เ อ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และการ

ปฏิบัติงาน  โดยให้ครู  นักเรียน  และชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  โดยน้อมน าหลัก

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 

โรงเรียนได้ด าเนินงาน ด้านนี้ มาตลอดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยก าหนดเป็นโครงการหลักของกลุ่ม
งานอ านวยการ และส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มสาระ ได้ร่วมพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
เสนอแนวคิด ลงมือปฏิบัติ และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ พ้ืนที่ในโรงเรียน ดูแลห้องเรียน 
และทรัพย์สมบัติของโรงเรียน ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภายในโรงเรียน ดังนั้น
ทางโรงเรียนจึงจัดท าโครงการ พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนทุกปี 

 

2. วัตถุประสงค์  

     2.1 เพ่ือให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม  สิ่งอ านวยความสะดวกของ 

โรงเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของ

บุคลากรในโรงเรียน 
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       2.2 เพ่ือให้สภาพห้องเรียน อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้  และระบบสาธารณูปโภคได้รับการ

ดูแลพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 

              2.3  เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

3. เป้าหมาย  

  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

    3.1.1 สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนร้อยละ 100 สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย 

มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

    3.1.2  ครู นักเรียนและบุคคลภายนอก ร้อยละ 96 มีความพึงพอใจที่ได้รับประโยชน์  ความ

สะดวกจากการใช้อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็น     

 3.1.3 ผู้เรียนและชุมชน ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ ระดับดีขึ้นไป ในการใช้แหล่งเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

      3.2.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม  ร่มรื่น  เอ้ือต่อการเรียนการสอนส่งผลให้

ผู้เรียนทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   3.2.2 อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกห้องมีคุณภาพพร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียนการ

สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   3.2.3 ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

   3.2.4 นักเรียนมีจิตส านึกร่วมกันดูแลรักษาสมบัติส่วนรวมอย่างยั่งยืน 

 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4.1 ร้อยละ 100 ของบริเวณโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นปลอดภัยเหมาะสม 

4.2 ร้อยละ 96 ของครู นักเรียนและบุคคลภายนอก มีความพึงพอใจที่ได้รับประโยชน์  ความ

สะดวกจากการใช้อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็น 

 4.3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนและชุมชนที่มีความพึงพอใจ ระดับดีขึ้นไป ในการใช้แหล่งเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงการสู่ความส าเร็จโรงเรยีนภูเวียงวิทยาคม 

 
ชื่อโครงการ  :  10. โครงการส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 

เป้าประสงค์   :  สถานศึกษามีการส่งเสริมสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  : พัฒนาหลักสูตร อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและ

ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน  

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 (ข้อที่ 3) มาตรฐานที่ 3 

 (ข้อที่ 2) 

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ข้อ 3  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 
ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ลักษณะโครงการ      ใหม่      ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  รองผู้อ านวยการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และหัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะฯ หัวหน้ากิจกรรม และหัวหน้างานประสานชุมชน 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาไทย  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอนุรักษ์  สืบ

สานไว้เป็นเอกลักษณ์ให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกับชุมชน  

ท้องถิ่นในการศึกษา  สร้างสรรค์  สืบสาน  และถ่ายทอดให้กับเยาวชนได้เห็นคุณค่า  มีความรัก  หวงแหน  

และยึดมั่นปฏิบัติสืบทอดมิให้ขาดหายไปกับสภาพของการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและอนาคต 

 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอที่ได้ร่วมมือกับชุมชนในการจัด

การศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรมให้กับนักเรียน ประชาชน  เยาวชนในท้องถิ่น  โดยเฉพาะกิจกรรมทางด้าน

ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีไทย  และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีต้องอนุรักษ์  และสืบทอดให้คงไว้   

 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยขึ้น  เพ่ือให้

ครู  นักเรียน ร่วมกันอนุรักษ์  สืบสาน  ชื่นชม  เห็นคุณค่าศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของไทย   
 

2. วัตถุประสงค์  

    2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

    2.2 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักเรียนเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ 

สืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าทางวัฒนธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็นไทย 
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3. เป้าหมาย  

   3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 นักเรียนร้อยละ 100  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม   
อย่างน้อยภาคเรียนละ 3 ครั้ง 

  3.1.2 ผู้ปกครองและนักเรียน ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไปต่อการจัด

กิจกรรมส่งเสริม สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมโรงเรียน 

 

   3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   3.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

     3.2.2 ปลูกจิตส านึกให้นักเรียนเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าทางวัฒนธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และความเป็นไทย 

 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม   
อย่างน้อยภาคเรียนละ 3 ครั้ง 

4.2 ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไปต่อการจัดกิจกรรม

ส่งเสริม สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมโรงเรียน 
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โครงการสู่ความส าเร็จโรงเรยีนภูเวียงวิทยาคม 

 
ชื่อโครงการ  :  11. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการ
บริหารงาน 
เป้าประสงค์   :  มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษาและบริหารจัดการที่ทันสมัยก้าวสู่ยุคดิจิตอล 

4.0สนองกลยุทธ์โรงเรียน  : พัฒนาหลักสูตร อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย

และส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน  

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 1.1 (ข้อที่ 
3) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (ข้อที่ 2) 
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ข้อ 3  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 
ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ลักษณะโครงการ      ใหม่      ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจธรรมชาติและเทคโนโลยีที่

มนุษย์สร้างขึ้นในการอ านวยความสะดวกสบายต่อชีวิตประจ าวัน พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล 

คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์วิจารณ์  มีทักษะการค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ซึ่งปัญหา

หนึ่งของเยาวชนของชาติในปัจจุบันคือ  ขาดการพัฒนากระบวนการคิด  ไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้เข้ากับ

สภาพจริงในชีวิตประจ าวัน  ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ  การสร้างคนรุ่นใหม่ในอนาคตของชาติจึง

ต้องมุ่งให้คนมีความสามารถในการคิดครูซึ่งเปรียบเสมือนผู้ปั้นสมองของชาติมีส่วนส าคัญในการช่วย

พัฒนาการเรียนรู้สร้างสติปัญญาเพ่ือให้เยาวชนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  จัดกิจกรรม  จัดท าสื่อการ

เรียนการสอน อย่างหลากหลายและเหมาะสมจะช่วยให้ครูสามารถสอนเยาวชนให้เข้าใจและช่วยพัฒนา

กระบวนการคิดได้เป็นอย่างมาก   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีนโยบายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอน  ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียน และห้องเรียนศูนย์บริการ ICT ระดับสถานศึกษาเพ่ือ

เป็นมาตรฐานในการพัฒนาห้องเรียน แลศูนย์บริการ ICT เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอนตามหลักคิด “สื่อ ICT เข้าถึงห้องเรียน” ด้วยการใช้โปรแกรมบริหารสื่อโรงเรียนและ
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บูรณาการการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ตามโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ให้

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการที่ทันสมัยก้าวสู่ยุค

ดิจิตอล4.0 

การรายงานผลการปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสาร และความก้าวหน้าด้านต่างๆของโรงเรียนผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์เพ่ือน าเสนอภาพความส าเร็จของโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมส าคัญของ

โครงการในกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน   

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการบริหารงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและบรรลุมาตรฐาน 
 

2. วัตถุประสงค์  

       2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินงานการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ใช้

ในการบริหารจัดการ และศูนย์บริการ ICT ระดับสถานศึกษา 

      2.2 เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนในการใช้สื่อ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

      2.3 เพ่ือเป็นการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล  รักษา สื่อ นวัตกรรม ให้เป็นระบบและคงสภาพ

พร้อมใช้งาน 

 

3. เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

    3.1.1 นักเรียน ร้อยละ 100 สามารถมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 

 3.1.2 นักเรียน ร้อยละ 100 สามารถสร้างชิ้นงาน / สื่อ /นวัตกรรม ที่สามารถน ามา 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 3.1.3 สัดส่วนของสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่เพียงพอต่อความต้องการของ 
นักเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐาน ( 1 ต่อ 15 )ร้อยละ 100 

    3.1.4 ครูและนักเรียนร้อยละ 98 มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปต่อการใช้ระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน และการบริหารจัดการ 

    3.1.5 ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร้อยละ 90 มีการจัดการองค์ความรู้ในระบบ

สารสนเทศที่มีคุณภาพเป็นปัจจุบันและสามารถน ามาใช้ประกอบการท างาน 



64 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

        3.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินงานการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ใช้ใน

การบริหารจัดการ และศูนย์บริการ ICT ระดับสถานศึกษา 

      3.2.2 พัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนในการใช้สื่อ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

  3.2.3 เป็นการจัดเก็บ  รวบรวมข้อมูล  รักษา สื่อ นวัตกรรม ให้เป็นระบบและคงสภาพพร้อม

ใช้งาน 

 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  

4.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่สามารถสร้างชิ้นงาน / สื่อ /นวัตกรรม ที่สามารถน ามา 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

1.3 ร้อยละ 100 ชองสัดส่วนของสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่เพียงพอต่อความต้องการของ 
นักเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐาน ( 1 ต่อ 15) 

4.4 ร้อยละ 98 ของนักเรียนและครู ที่มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปต่อการใช้ระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน และการบริหารจัดการ 

    4.5 ร้อยละ 90 ของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่มีการจัดการองค์ความรู้ใน

ระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพเป็นปัจจุบันและสามารถน ามาใช้ประกอบการท างาน 
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โครงการสู่ความส าเร็จโรงเรยีนภูเวียงวิทยาคม 

 
ชื่อโครงการ  :  12. โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์   :  ครูและบุคลากรเป็นคนดี มีความสามารถในวิชาชีพ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความสามารถ น ามา
สร้างสรรค์ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ผลงานที่มีประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  : พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ข้อที่ 1-3 มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2 (2) 
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ข้อ 2   คือ การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐาน ด้านคุณภาพครู 
ลักษณะโครงการ      ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้างานบุคลากรและหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คณะกรรมการสถานศึกษา 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้ได้

มาตรฐานการศึกษา  ตามมาตรฐานระดับชาตินั้น  ต้องอาศัยความสัมพันธ์ของการพัฒนาระบบบริหารที่มี

ประสิทธิภาพ  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  การพัฒนาหลักสูตร  และการ

พัฒนาครูให้มีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  ครูมีความสามารถในการผลิต  การใช้  

การประเมินผล  สื่อ นวัตกรรม  สามารถใช้เทคโนโลยี  เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ครู

ต้องมีความเข้าใจในระบบการวัด  ประเมินผล   ตลอดจนเป็นคุณครูที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวุฒิการ

ทางการศึกษา  มีความรู้  ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  หมั่นพัฒนาตนเอง  มีการแสวงหาความรู้  

เทคนิควิธีการใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนและยอมรับในการเปลี่ยนแปลง  สามารถท าผลการประเมิน  

พัฒนาการ  มาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป  และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  เป็นกระบวนการ

อย่างหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหา  การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

 จากเหตุผลดังกล่าว  ซึ่งสอดคล้องนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ได้ก าหนดกลยุทธ์  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  โดยมีเป้าหมายความส าเร็จหลาย
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ประการ  เช่น  ให้ข้าราชการครู    ที่ได้รับการพัฒนา  สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  ครูทุกคน

สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 

2. วัตถุประสงค์  

               2.1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ความสามารถและมีจ านวนพอเพียง

ตามความเหมาะสม 

      2.2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรประพฤติดีมีคุณธรรมตามจรรยาบรรณของครูเป็นแบบอย่างที่ดี

ของสถานศึกษาและสังคม 

      2.3 เพ่ือพัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา  

  

3. เป้าหมาย  

        3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 3.1.1 ครูร้อยละ 100 สอนตรงสาขาและเพียงพอในการจัดการสอน 

    3.1.2 ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 แสดงออกซ่ึงศีลธรรมขณะปฏิบัติงาน 

 3.1.3 ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง  ไม่ถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัย 

    3.1.4 ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 มีทักษะทางวิชาชีพ สามารถออกแบบจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่สอดคล้องกับชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    3.1.5 ครูร้อยละ 100 ผ่านการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์เป็นครูมืออาชีพ 

บริหารจัดการชั้นเรียนและแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 

3.1.6 ครูร้อยละ 100 มีผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อเพ่ือนผู้ร่วม

วิชาชีพ 

       3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

        3.2.1  ครูปฏิบัติการสอนตรงสาขาและมีจ านวนเพียงพอสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น  ตามมาตรฐานการศึกษามีการประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไปทุกมาตรฐาน 
      3.2.2  ครูได้รับการพัฒนา เป็นครูดีมีสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน  มีขวัญก าลังใจใน
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
      3.2.3  ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาจากภายนอก  มาตรฐานด้านครู  มีผลการ
ประเมินระดับ  ดี  ขึ้นไปทุกมาตรฐาน 
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4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4.1 ร้อยละ 100 ของครูที่สอนตรงสาขาและเพียงพอในการจัดการสอน 

4.2 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรที่แสดงออกซ่ึงศีลธรรมขณะปฏิบัติงาน 

4.3 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง  ไม่ถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัย 

4.4 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีทักษะทางวิชาชีพ สามารถออกแบบจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.5 ร้อยละ 100 ของครูที่ผ่านการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์เป็นครูมืออาชีพ 

บริหารจัดการชั้นเรียนและแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 

4.6 ร้อยละ 100 ของครูที่มีผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อเพ่ือนผู้ร่วม

วิชาชีพ 
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โครงการสู่ความส าเร็จโรงเรยีนภูเวียงวิทยาคม 

 

ชื่อโครงการ:  13. โครงการส่งเสริม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ โรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                           พอเพียง 

เป้าประสงค์ : นักเรียนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับบริการเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน: กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาหลักสูตร อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่  
ทันสมัยและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน:มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 1.2 มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (ข้อที่ 2)มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับโรงเรียนมาตรฐานสากล:ข้อ 3บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System 
Management) ด้านปัจจัยพื้นฐานข้อ 1  คือผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ( World Citizen)   
ลักษณะโครงการ    ใหม่   ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย/กิจกรรม  :   งานโครงการพิเศษของโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรสถานศึกษา  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 1)  ความสามารถในการ

สื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3)ความสามารถในการแก้ปัญหา  4)ความสามารถในการใช้ทักษะ

ชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วย

ตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์

อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบ

ต่อตนเองและผู้อ่ืน  และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้

เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการ

เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิตสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ความสุข ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีจุดเน้น ด้านทักษะชีวิต ของผู้เรียน โรงเรียน
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ภูเวียงวิทยาคมจึงได้จัดท าเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนโดยบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้

พระราชทาน  โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางโดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ

การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผนการ

ตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ควรจะเป็น  เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 

การวางรากฐานการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนทุกระดับในสังคมไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนอันจะเป็นก าลังส าคัญ 

เป็นอนาคตของชาติ  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564)  โดยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น  เพ่ือเป็นกรอบให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ

ขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา 

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึง

ประสงค์ที่จะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือปลูกฝังและให้ความรู้ความ

เข้าใจแก่ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลภายนอก และหน่วยงานอ่ืน  อีกทั้งยังได้ใช้เป็น

แหล่งเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการท างาน มีทักษะในการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2.3 สร้างแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการประเมินโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
    2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3. เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ V3.3 
3.1.3 นักเรียน ร้อยละ 100 รว่มกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 
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3.1.4 นักเรียน ร้อยละ 100 มีองค์ความรู้ สามารถถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามภาระงานที่ครูมอบหมาย 

      3.1.5 นักเรียน ร้อยละ 100 มีพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

      3.2.1 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ในการคิด ในการแก้ปัญหา ในการใช้ทักษะชีวิต

และสามารถใช้เทคโนโลยีในการด าเนินชีวิต 

3.2.2 นักเรียนมีหลักคิดหลักปฏิบัติและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่าง 

ถูกต้อง 
     3.2.3 นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลภายนอก และหน่วยงานอ่ืน ได้ใช้ศูนย์การ

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  เป็นแหล่งเรียนรู้ 

  3.2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 

 

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4.1 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมที่เข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.2 ร้อยละ 100  ของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมที่สามารถจัดการ
เรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ V3.3 

4.3 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.4 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีองค์ความรู้ สามารถถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามภาระงานที่ครูมอบหมาย 

4.5 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
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ส่วนที่ 3 

ประมาณการรายได้และงบประมาณการด าเนินการโครงการ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ส่วนที่ 4 
การก ากับ ติดตาม ประเมนิผล และรายงาน 

 
1. การก ากับ ควบคุมการใช้งบประมาณ 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอบันทึกข้อความเพ่ือขอใช้งบประมาณที่ผ่านการอนุมัติแล้วต่อกลุ่ม

แผนงานและจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารเพ่ืออนุมัติการใช้งบประมาณ 

1.2 กลุ่มแผนงานท าบันทึกรายการขอใช้งบประมาณของงาน /โครงการ เพ่ือเป็นข้อมูล

สารสนเทศส าหรับสรุปรายงานการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

1.3 กลุ่มแผนงาน จัดท าบันทึกการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามงาน/โครงการ มอบให้

งานพัสดุโรงเรียนด าเนินการจัดท าบัญชีควบคุมการใช้เงินงบประมาณของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 

2. นิเทศติดตาม 
2.1 ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน ติดตามการปฏิบัติตามงาน/  
     โครงการและให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
2.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ รายงานผลการ  
      ด าเนินงานตามงาน/โครงการ โดยสรุปผลการด าเนินงานอย่างน้อย 3 เล่ม  
2.3 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ ประสานงานพัสดุโรงเรียน จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ 

3. การประเมินผล 

3.1 จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวางแผนการประเมินผลงาน/โครงการ 
3.2 ก าหนดวิธีการประเมินและระยะเวลาการประเมิน 
3.3 จัดท าเอกสารแผนการประเมิน 
3.4 เสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนการประเมิน 
3.5 ด าเนินการประเมินตามแผน 
3.6 สรุปและรายงานผลการประเมิน 
 

4. การจัดท ารายงานประจ าปี 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผน  
     ปฏิบัติการ 
4.2 รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
4.3 รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
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