
ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำขอนแก่น
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน                     

กระทรวงศึกษำธิกำร

แผนปฏิบัติการโรงเรียนภูเวยีงวิทยาคม

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔





 

       
 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้  
กรอบนโยบายรัฐบาล นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ กลยุทธ์และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
และแผนกลยุทธ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ระยะ 5 ปี (2564-2568) แผนปฏิบัติการฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี 
จากการร่วมมือในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ของคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2564 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม และได้ผ่านการประชุมแสดงความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จึงขอขอบคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2564 จะทำให้การดำเนินงานภายในโรงเรียน เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลด้านการบริหารจัดการ ส่งเสริมนักเรียนได้มีการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
มีคุณลักษณะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติสูงสุดต่อไป  

 
 
 
 
 

           นายคมสันต์   ชุมอภัย  
         ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

                        
 
 
 
 
 
 
 

       
 

                        
 
 
 
  
 
 
 

คำนำ 



 

 หน้า 
คำเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
คำนำ  

 

ส่วนที่ 1  บทนำ 1 
            สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1 
ส่วนที่ 2  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  16 
            ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580)            16 
            นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  22 
            นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 16 
            วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 26 
            กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 27 
            ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 30 
            การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ     34 
ส่วนที่ 3  ประมาณการรายได้และงบประมาณการดำเนินโครงการ   40 
            งบประมาณ งาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 41 
ส่วนที่ 4  การกำกับติดตาม ประเมินผลและรายงาน   63 
ภาคผนวก  
 
 

 

  
  

 

สารบัญ 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ประวัติโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ก่อตั้งในป ีพ.ศ. 2515  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนนักเรียน 
98 คน ครู 2 คน โดยอาศัยเรียนที่อาคารเรียนของ โรงเรียนชุมชนภูเวียง  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  
ได้ย้ายมาทำการสอนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เรียกบริเวณนี้ว่า “ ป่ากุดน้ำใส ”  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่า
การอำเภอภูเวียง ติดกับถนนสายกุดฉิม-ภูเวียง ท่านศึกษาธิการอำเภอและคณะกรรมการของอำเภอภูเวียง
จัดหาไว้ให้  มีเนื้อที ่ 70 ไร่  

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2519 ได้ขยายพื้นที่เป็น 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 โรงเรียนเป็นผู้นำการใช้หลักสูตร 
         พ.ศ. 2534  เปิดโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  (สาขาเวียงวงกต) 
 พ.ศ. 2537  เปิดโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  (สาขาเวียงนคร) 
 ปัจจุบันโรงเรียนภูเว ียงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
กระทรวงศึกษาธิการ มีนายคมสันต์  ชุมอภัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรสถานศึกษา เปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  อำเภอภูเวียง  จังหวัด
ขอนแก่น ได้แก่ 

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

 
ที่ตั้งโรงเรียน 
 ตั้งอยู่ที ่บ้านเลขท่ี 300  บ้านภูเวียง  หมู่ 4  ตำบลภูเวียง  อำเภอภูเวียง  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 
 
คำขวัญประจำโรงเรียน      

วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ 
 

สุภาษิตประจำโรงเรียน 

 ปญฺญฺา  โลกสฺมิo ปชฺโชโต  "ปญัญาเป็นแสงสว่างในโลก" 
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน 
 รักสะอาด  มีมาตรฐาน 
 
เอกลักษณ์โรงเรียน 

เขียว  สะอาด  ได้มาตรฐาน 
 

สีประจำโรงเรียน                   
  

    สีแสด – สีเขียว 
  
 

 สีแสด เกิดจากสีแดงผสมกับสีเหลือง 

 สีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญ ความเสียสละ 

 สีเหลือง หมายถึง  พระพุทธศาสนา 

 สีเขียว   หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์และความสดชื่น  

 
ตราประจำโรงเรียน 
 
 

ศาลเจ้าจอมปากช่อง  ครอบด้วยเปลวไฟ   อยู่ภายในวงกลม 
 

ศาลเจ้าจอมปากช่อง เป็นสิ่งที่เคารพนับถือของชาวภูเวียง 
        เปลวไฟ             แสดงถึง  ความโชติช่วงชัชวาล  ความเจริญก้าวหน้า 
         วงกลม                คือ    ระเบียบวินัยอันเป็นปราการสร้างคนให้เป็นคน 
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ค่านิยม (Value)  “ I AM PWK “  
   I   = Information  สารสนเทศ 
   A  = Approach   การลงมือ / การดำเนินการ 
   M = Moris   การแสดงออกซ่ึงศลีธรรม 
   P  = Process   กระบวนการ 
   W = Wonder   ข้อค้นพบ/ข้อสงสัย 
   K  = Killer lope  การจัดการสู่ความสำเร็จสู่ผลลัพธ์ 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 

1) ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ - สกุล  นายคมสันต์  ชุมอภัย 
2) รองผู้อำนวยการ 3 คน 

2.1 ชื่อ – สกุล  นางเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ   
          รับผิดชอบ กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ, กลุ่มบริหารงานบุคล 

2.2 ชื่อ – สกุล   นายวิชิต   เถาว์เมฆ 
           รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป 

2.3 ชื่อ – สกุล นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร 
           รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ, กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  

3.1 นางวัลภา  กงชา  ผู้ทรงคุณวุฒิ      ประธานกรรมการ 
 3 2 นายวิเชียร  ไกรศรีวรรธนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ      รองประธานกรรมการ 
 3.3 นายไชยา  ชยามฤต  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 3.4 นายสุวัฒน์  ป้องบ้านเรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 3.5 นางภัคชุดา  นันทิยเภรี ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 3.6 นางเยาวเรศ  บู่แก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 3.7 นายปิติพัฒน์  คูสกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 3.8 นายสมเดช  เบ้าทำ  ผู้แทนผู้ปกครอง      กรรมการ 
 3.9 นายวรวิทย์  สุดตาสอน ผู้แทนศิษย์เก่า      กรรมการ 
 3.10 นางเพียรประกาย  พรมพินิจ ผู้แทนองค์กรชุมชน     กรรมการ 
 3.11 พระอาจารย์ปรีดี ผลญาโณ ผู้แทนองค์กรศาสนา     กรรมการ 
 3.12 นางพิจิตรา  บุญบำรุง ผู้แทนองค์กรศาสนา     กรรมการ 
 3.13 นายพรภวิทย์  ทิ้งโคตร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ 

3.14 นางสุนิสา  สำราญวงษ์ ผู้แทนครู      กรรมการ 
 3.15 นายคมสันต์  ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
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4. โครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
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5. ข้อมูลครูและบุคลากร   

ตารางท่ี 1 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง เพศและวุฒิ 
 

ตำแหน่ง 
เพศ วุฒิการศึกษา 

รวม 
ชาย หญิง 

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

1. สายผู้บริหาร 
- ผู้อำนวยการโรงเรียน 
- รองผู้อำนวยการ 
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 
    - ครูผู้ชว่ย 

 
 

- 
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 - - - - - 2 - - - 2 

รวมทั้งสิ้น 50 85 1 - 18 36 31 49 - - 135 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

ที่มา : งานทะเบียนประวัติ สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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5.1 จำนวนครูและบุคลากร  
ตารางท่ี 2 จำนวนครูและบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครู 
อัตราจ้าง 

ครูต่างชาต ิ รวม 

ปีการศึกษา 2564 4 112 3 14 2 135 

 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 
ที่มา : งานทะเบียนประวัติ สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ผู้บริหาร
3%

ครูผู้สอน
83%

พนักงานราชการ
2%

ครู
10%

ครูต่างชาติ
2%

จ านวนครูและบุคลากรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครู ครูต่างชาติ
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5.2 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงาน 
ตารางท่ี 3 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงานสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 

• ผู้บริหาร 4 

• ครแูละบุคลากร 131 

1. ภาษาไทย 14 
2. คณิตศาสตร์ 17 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 
4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 17 
5. ศิลปะ 8 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 8 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 17 
8. ภาษาต่างประเทศ 20 
9. สนับสนุนการสอน 7 

รวม 135 
 

 
ข้อมูล ณ วันที ่10 มิถุนายน 2564 

ที่มา : งานทะเบยีนประวัต ิสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้บริหาร
3%

ภาษาไทย
10%

คณิตศาสตร์
12%

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17%

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
13%

ศิลปะ
6%

สุขศึกษาและพลศึกษา
6%

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
13%

ภาษาต่างประเทศ
15%

สนับสนุนการสอน
5%

ผู้บริหาร ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สนับสนุนการสอน

จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงาน 
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5.3 วิทยฐานะ 
ตารางท่ี 4 จำแนกตามวิทยฐานะ 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู 
ครู 

ชำนาญการ 
ครูชำนาญ
การพิเศษ 

ครู
เชี่ยวชาญ 

ครูเชี่ยวชาญ
พิเศษ 

รวม 

ปีการศึกษา 
2564 

10 23 16 63  -  - 112 

 

 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 
ที่มา : งานทะเบียนประวัติ สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 

ครูผู้ช่วย
9%

ครู
21%

ครูช านาญการ
14%

ครูช านาญการพิเศษ
56%

จ านวนครูจ าแนกตามวิทยฐานะ
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6. ข้อมูลนักเรียน  
             จำนวนนักเรียนทั้งหมด  2,286  คน 

ตารางท่ี 4 จำนวนนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
 

ชั้น 
จำนวนห้องเรียน 

(ห้อง) 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 
หมายเหตุ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 437 
รวมห้องเรียนพิเศษ 2 ห้อง 
ห้องโครงการพิเศษ 1 ห้อง 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 402 
รวมห้องเรียนพิเศษ 2 ห้อง 
ห้องโครงการพิเศษ 1 ห้อง 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 405 
รวมห้องเรียนพิเศษ 2 ห้อง 
ห้องโครงการพิเศษ 1 ห้อง 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 34 1244  

มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 381 
รวมห้องเรียนพิเศษ 1 ห้อง 
ห้องโครงการพิเศษ 1 ห้อง 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 330 
รวมห้องเรียนพิเศษ 1 ห้อง 
ห้องโครงการพิเศษ 1 ห้อง 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 331 
รวมห้องเรียนพิเศษ 1 ห้อง 
ห้องโครงการพิเศษ 1 ห้อง 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 33 1,042  
รวมทั้งสิ้น 67 2,286  

 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

ที่มา : งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

0

100

200

300

400

500

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับช้ัน
จำนวน (คน) 
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7. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  

1. อาคารเรียน / อาคารประกอบ 
อาคารเรียน  จำนวน 3 หลัง  อาคารประกอบ จำนวน 7 หลัง  บ้านพักครู จำนวน 16 หลัง  โรง

อาหารสานน้ำใจ จำนวน 1 หลัง  ห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง จำนวน 11 หลัง   
2. ห้องปฏิบัติการ/ห้องศูนย์การเรียนรู้โรงเรียน  โดยจำแนกได้ดังนี้ห้องศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 

จำนวน 4 ห้อง  ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง  ห้องสื่อผสม multimedia จำนวน 9 ห้อง  
ห้องเรียน + เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 9 ห้อง  ห้องพยาบาล จำนวน 1 ห้อง  ห้องสมุดระเบียง
บรรณ จำนวน 1 ห้อง   
 
8. ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ์ และเครื่องอำนวยความสะดวก 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์  แบบตั้งโต๊ะ (PC) เพ่ือการเรียนการสอนจำนวน 168 เครื่อง  
แบบพกพา (Note book) เพ่ือการเรียนการสอน จำนวน 65 เครื่อง Tablet ipad เพ่ือการบริหาร จำนวน 
5 เครื่อง Server  จำนวน 3 เครื่อง Wireless Access Point (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ) จำนวน 13 
เครื่อง โทรสาร จำนวน 1 เครื่องโทรทัศน์ จำนวน 10 เครื่อง วิทยุสื่อสารจำนวน 10 เครื่อง เครื่องฉาย 
Projector จำนวน 15 เครื่อง เครื่องฉาย Visual จำนวน 8 เครื่อง 

2. ข้อมูลการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน
สามารถใช้ได้ทั้งระบบสายแลนและเครือข่าย WiFi ครอบคลุมทั้งโรงเรียน 
  3. อุปกรณ์  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมได้จัดอุปกรณ์ทางการศึกษา ได้แก่ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หนังสือในห้องสมุด และห้องศูนย์การเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และอุปกรณ์กีฬาของศูนย์กีฬาโรงเรียน 

4. สิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ  ได้แก่ เครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับการเรียนการสอน 
โปรเจคเตอร์และเครื่องฉายทึบแสงเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เครื่องอัดสำเนาดิจิตอล เครื่องถ่าย
เอกสาร โทรทัศน์ เครื่องขยายเสียง ห้องสมุด ห้องสืบค้น ซอฟแวร์บทเรียนสำเร็จรูปของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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9. ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net )   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2560  -  2563 

 
รายวิชา 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

Mean Mean Mean Mean 
ภาษาไทย 47.68 55.38 54.18 58.20 

ภาษาอังกฤษ 28.86 27.66 31.99 35.56 
คณิตศาสตร ์ 23.15 28.85 24.79 27.49 
วิทยาศาสตร์ 31.29 35.90 28.87 31.23 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2560  -  2563 
 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
Mean Mean Mean Mean 

ภาษาไทย 45.76 45.89 38.99 40.17 
สังคมศึกษา 31.82 33.76 33.24 34.26 
ภาษาอังกฤษ 22.31 25.47 23.63 24.69 
คณิตศาสตร ์ 19.33 24.09 19.89 21.06 
วิทยาศาสตร์ 26.90 29.41 24.82 28.94 

 
 

10. ผลการดำเนินการที่ผ่านมา (ปี 2563) สถานศึกษาได้รับการยกย่องในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

ปี 2563 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ โครงงานด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
เครื่องฟอกอากาศ/ลดฝุ่น PM2.5  ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์  คุณกันหา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการ
ประกวดโครงงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขต  

ปี 2563 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระดับดีเยี่ยม   เป็นโรงเรียนรอบรู้
ด้านสุขภาพ จากเขตสุขภาพที่ 7  ขอนแก่น 

ปี 2563  นางสาวศิริวิมล  หล้าป้อม  ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 2563  
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
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ปี 2563  นายธนเดช  ศิริสุนทร ได้เข้าร่วมการประกวด DigiFam Awards ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ 
Reset Mindset “เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ”ภายใต้โครงการ Healthy Digital Family ราชวิทยาลัยจุฬา
ภรณ ์

นายธนเดช  ศิริสุนทร ภาพยนตร์สั้นเรื่อง HOPEFUL ได้รับรังวัลชมเชย ประเภท : นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ 

นายธนเดช  ศิริสุนทร ได้รับคัดเลือกเป็น บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กละเยาวชนสาขา 
สื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำ
คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 

นายธนเดช  ศิริสุนทร ได้เข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นเพ่ือคัดเลือกรางวัล “นักทำหนังรุ่น
ใหม่ที่น่าจับตา”  สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย 

ปี 2563  น.ส. อภิสมัย  เศษแหม่ง ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการสร้างคุณงามความดีใน
วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 

ปี 2563  ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์  คุณกัณหา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ โครงงานด้านส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมเรื่อง เครื่องฟอกอากาศ/ลดฝุ่น PM 2.5 การประกวดโครงงานอนามัยสิ่งแวดล้อม “ระดับ
เขต” 

ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์  คุณกัณหา  ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาครูแนะแนว ปีการศึกษา 2563 เรื่อง “การแนะแนวเพ่ือการมีงานทำ: สุขใจ ใส่ใจ ไปสู่
เป้าหมาย” 

ปี  2563 นายคมสันต์  ชุมอภัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 

ปี 2563  ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์  คุณกัณหา  ได้ดำเนินกิจกรรม โครงการการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC) ด้วยการบริหารงานวิชาการแบบ  I 
AM PWK MCDEL ภายใต้ SIAO MODEL ด้วยกระบวนการ PLC+ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม “ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา                      
ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   ประจำปี 2563”  
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11. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ( พ.ศ.2559-2563) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
1 คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก 

 
สรุปการประเมินด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
จุดเด่น 

1. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูล เพ่ือใช้ในการนำเสนอ
ผลงาน ของตนเองได้  

2. ครูมีการจัดบรรยากาศภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีแหล่งเรียนรู้ทั้ง 
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
จากสื่อท่ีหลากหลาย  

3. ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการท างาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
4. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มี

ทักษะ ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและรักการเรียนรู้  
5. สถานศึกษามีหลักสูตรที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
6. ผู้เรียนมีการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เช่น โครงงานส่งเสริม 

สิ่งแวดล้อมคือการสร้างเครื่องกรองอากาศเพ่ือลดฝุ่น PM 2.5 การทำพวงกุญแจจากเครื่องยิงเลเซอร์ ซ่ึง
ทำจากแผ่นอะคริลิค แผ่นไม้บัลซ่า เป็นต้น  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  

1. ครูควรมีการจัดบรรยากาศภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีแหล่งเรียนรู้
ทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจาก สื่อที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการทำงาน สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

2. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่านิยม ที่พึงประสงค์ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและรักการเรียนรู้สถานศึกษามี
หลักสูตรที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
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สรุปการประเมินด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีมาก  
จุดเด่น  

1. สถานศึกษามีความมุ่งม่ันตั้งใจ มีหลักการบริหารที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน 
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีการใช้เทคนิคการประชุมที่ 
หลากหลาย เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน  

3. สถานศึกษามีการปรับแผนคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผล
การจัด การศึกษา สภาพปัญหา และความต้องการพัฒนา  

4. ครูมีการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ 
ดำเนินงาน และการจัดทำรายงานผลการการจัดการศึกษา  

5. สถานศึกษามีการใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนการ
พัฒนา คุณภาพของสถานศึกษา  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  

1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีการใช้เทคนิคการ 
ประชุมที่หลากหลาย เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุก
ฝ่ายม ีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน  

2. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และการจัดทำรายงานผลการการจัดการศึกษาและมีการใช้ 
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 
สรุปการประเมินด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
มีระดับคุณภาพ ดีมาก  
จุดเด่น  

1. สถานศึกษากำหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล วิเคราะห์ข้อสอบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนที่ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  

2. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถนำ 
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
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3. ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและ 
ความสามารถ  

4. ครูมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเองอย่าง 
ต่อเนื่อง  

5. ครูมีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และ ภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

6. ครูมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการ ต่างๆ และจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  

7. ครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งครูทุกคนได้รับการตรวจประเมิน และได้รับคำแนะนำจาก 
คณะกรรมการวิจัย  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  

1. สถานศึกษาควรมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล วิเคราะห์ข้อสอบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  

2. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถนำ 
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้และกระตุ้นให้ครูมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยี สารสนเทศด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  

1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   
  คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
   วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
   ความม่ันคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ
ปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีนำไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภบิาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครวัมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดท้ี่มั่นคง พอเพียง
กับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
   ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตวัของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข 
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน  
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน 
เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้ง
ในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 
ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง
ไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่น
แฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุน  
และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการ



17 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
 

พัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง
สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา  
และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ 
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม 
สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ 
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอก
ราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัย
พิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มี
อยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน ราชการ 
ภาคเอกชนประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐานของ
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่นๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
 1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ในด้านอ่ืนๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ 
และสังคมโลกสมัยใหม่ 
 2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ในมิติ
ต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล    และ
การปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
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 3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ
อนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ 
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน เวที
โลก ควบคู่ไปกบัการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความ
เหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย  มี
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทย
ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิดร่วมทำเพ่ือส่วนรวม การ
กระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ 
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำ
ประโยชน์แกค่รอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการ บน
พ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับ
การสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ           
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของ
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รัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและ
พร้อม   ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาค
ส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธ
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จำเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อ
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการ
อำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
เป้าหมาย  
 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ 
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  
แนวทางการพัฒนา  
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตาม 
แนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่ม 
ชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  
 4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัย
จากไซเบอร์เป็นต้น  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
 เป้าหมาย   
 1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและ    เป็น
เลิศ เฉพาะด้าน  
 3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง 
เศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา  
 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
เป้าหมาย  
 1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็น 
ในศตวรรษที่ 21  
 2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ 
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ 
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
 4. แหล่งเรียนรู้สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  
 5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
 6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
 7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
แนวทางการพัฒนา  
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
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 2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 
มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  
 3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง 
ประสงค ์ 
 4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  

 5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
  6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

 7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
เป้าหมาย  
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
 3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือ
การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  
แนวทางการพัฒนา  
 1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
 3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้  
ยุทธศาสตร์ที ่5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้าหมาย  
 1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรมจริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา  
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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 3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย  
 1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ 
สามารถตรวจสอบได้ 
 2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษา  
 3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และพ้ืนที ่ 
 4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน 
ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ  
 5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้าง 
ขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
แนวทางการพัฒนา  
 1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
 4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา  
 5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

3. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2575 แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อ
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
ได้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ 
แข่งขัน 

3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

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

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี 

พระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและ 
อ่ืนๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี 
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถพ่ึงตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global 
Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่ 
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable  
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มี 
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีปริ
สิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 
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นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

4. นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น 
วิสัยทัศน์ 
 “สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา อย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม  
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

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

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี 

พระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและ 
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อ่ืนๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี 

สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถพ่ึงตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global 
Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ 
ห่างไกลทุรกนัดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable  
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และ 
การรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 

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

จุดเน้นที่ 2 ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
 จุดเน้นที่ 3 ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 จุดเน้นที่ 4 ด้านทักษะภาษา 
 จุดเน้นที่ 5 ด้านเทคโนโลยี ดิจิตอล 
 จุดเน้นที่ 6 ด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
 จุดเน้นที่ 7 ด้านบริหารจัดการ 
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5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมมุ่งพัฒนานักเรียนเป็นเลิศวิชาการ ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีศักดิ์ศรี รู้หน้าที่ 
เป็นผู้มีคุณธรรม เป็นคนดีของสังคม ดำเนินวิถีพอเพียง  

 
2. พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต 

2. ปลูกฝังนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม รักศักดิ์ศรีลูกแสดเขียว รู้หน้าที่ เป็นคนดี มีความ

รับผิดชอบต่อสังคมโลก ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงตนในสังคมได้

อย่างมีความสุข 

3. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา และหลักสูตรให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและ

มาตรฐานสากล  

4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นคนดี มีความรู้ 

ความสามารถ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

5. พัฒนาสภาพแวดล้อม และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการสื่อสาร 

6. เสริมสร้างภาคีเครือข่าย ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน ในการจัดการเรียนรู้ ระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน และส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี  

3. เป้าประสงค์ (Goals) 
1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะด้านเทคโนโลยี มีทักษะชีวิตและประกอบสัมมาชีพ

ได้ 

2. นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม รักศักดิ์ศรีลูกแสดเขียว รู้หน้าที่ เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมโลก ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างมีความสุข 

3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษา และมีหลักสูตรที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและ

มาตฐานสากล  

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการสื่อสาร 

6. โรงเรียนมีภาคีเครือข่าย มีการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน ในการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนักเรียนมีสุขภาวะที่ดี  
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4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Strategy)  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เทคโนโลยี และมีทักษะ

ชีวิต ทักษะการประกอบสัมมาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักศักดิ์ศรี รู้หน้าที่ เป็นคนดี มีความ

รับผิดชอบ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและ

มาตฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้ศักยภาพ และเป็นครูมืออาชีพในสังคมแห่งการเรียนรู้

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 6 การประสานความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย และส่งเสริมนักเรียนให้มีสุข

ภาวะที่ดี 
 

ค่านิยม (Value)     
“ I AM PWK “  
   I   = Information  สารสนเทศ 
   A  = Approach   การลงมือ / การดำเนินการ 
   M = Moris   การแสดงออกซ่ึงศีลธรรม 
   P  = Process   กระบวนการ 
   W = Wonder   ข้อค้นพบ/ข้อสงสัย 
   K  = Killer lope  การจัดการสู่ความสำเร็จสู่ผลลัพธ์ 
 

อัตลักษณ์ผู้เรียน 
 รักสะอาด  มีมาตรฐาน 
 
เอกลักษณ์สถานศึกษา 

เขียว  สะอาด  ได้มาตรฐาน 
 

คุณลักษณะผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
1. เป็นเลิศวิชาการ  
2. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  
3. ล้ำหน้าทางความคิด  
4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
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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. มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัว 

รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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6. ระบบและกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรยีนภูเวียงวิทยาคม 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยวงจรคุณภาพPDCA และ PLC+ บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง หลักธรรมาภิบาลและสังคหวัตถุ 4 ในการบริการจัดการ 5 กลุ่มงาน จนเกิดเป็นนวัตกรรม
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  I AM PWK Model  
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต ทักษะการประกอบสัมมาชีพ 

 

 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

โครงการหลัก 

1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทาง

วิชาการ มีทักษะด้านเทคโนโลย ี

มีทักษะชีวิตและประกอบ

สัมมาชีพได้ 

 

1. ร้อยละของนักเรียนมีความสารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการคำนวณได้ 
 

2. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปญัหา 
 

3. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสืบค้นความรู้ 
และเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้
เกิดการเรียนรู้สามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
 

4. ร้อยละของนักเรียนมีทกัษะความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สาร 
 

5. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ เฉลี่ย 2.50 
ขึ้นไป 
 

6. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ด ี
ต่องานอาชีพ 
 

7. ร้อยละของนักเรียนที่ผา่นการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR  ระดบั
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ผ่านในระดับ A2 ขึ้นไปและ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ผ่านในระดับ B1 ขึ้นไป 
 

80 
 
 

80 
 
 
 
 

80 
 
 
 

80 

 
80 

 
 

80 
 
 
 

80 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาความ
เป็นเลิศของผู้เรียน ทักษะชีวิต และ
ทักษะการประกอบสัมมาชีพ 
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กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักศักดิ์ศรี รู้หน้าที่ เป็นคนดี มีความ
รับผิดชอบ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์
ตัวชี้วดั 

เป้าหมายความสำเร็จ โครงการหลัก 

1.นักเรียนมีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม รักศักดิ์ศรีลูกแสด

เขียว รู้หนา้ที่ เป็นคนดี มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม

โลก ดำรงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อยู่อย่างมีความสุข 

 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะ
และค่านิยม มีความรักศักดิ์ศรีลูกแสด
เขียว รู้หนา้ที่ รับผิดชอบตอ่งานที่
ได้รับมอบหมาย  
 
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 
3. ร้อยละของนักเรียนที่มยีอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 
4. ร้อยละของนักเรียนสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมตามเกณฑ์ที่
กำหนด  
 
5. ร้อยละของนักเรียนที่มจีิต
สาธารณะดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตวั
เป็นคนดี  รับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 

90 
 
 
 
 

90 
 
 

90 
 
 
 

90 
 
 
 

 
100 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม สุขภาวะที่ดี และค่านิยมอัน
พึงประสงค์ 
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กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมา
ตฐานสากล 

 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ และเป็นครูมืออาชีพในสังคมแห่งการเรียนรู้
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

โครงการหลัก 

1. โรงเรียนมีการบริหารจัด

การศึกษา และมีหลกัสูตรที่มี

คุณภาพ ตามมาตรฐาน

การศึกษาชาติและมาตฐาน

สากล  

 

1. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 
 
2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 
3. โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 
4. โรงเรียนมีการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 

✓ 
 
 
✓ 
 
 

✓ 
 
 
 
✓ 
 

1. โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการบรหิาร
จัดการ 
2 .โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา 
3. โครงการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

โครงการหลัก 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้เป็นคนดี มีความรู้ 

ความสามารถ ในการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการอบรม เพื่อพัฒนา
คน พัฒนางาน 
 
2. ร้อยละของครทูีม่ีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัตจิริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
3. ร้อยละของครทูีม่ีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
4. ร้อยละของครูที่มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก 
5. ร้อยละของครูที่มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
6. ร้อยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 

90 
 
 

90 

1. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
 

กลยุทธ์ที่ 6 การประสานความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย  

 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

โครงการหลัก 

1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม และสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้และการสื่อสาร 

 

1. ร้อยละของการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมคุีณภาพ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
2. ร้อยละของการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธภิาพ 
 
3. ร้อยละของการพัฒนาศูนยก์ารเรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธภิาพ 

90 
 
 
 

90 
 
 
 

95 

1. โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานและกระบวนการ
เรียนการสอน โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
2. โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อม ให้เอือ้ต่อการ
เรียนรู้ สู่อัตลักษณ์ เอกลกัษณ์ 
3. โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

โครงการหลัก 

1. โรงเรียนมีภาคีเครือข่าย มกีาร

ประสานความร่วมมอืระหว่างชุมชน 

ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

1. ร้อยละของความรว่มมือกบัภาคีเครือข่ายในการ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
 
2. ร้อยละของความรว่มมือกบัภาคีเครือข่ายในการ
ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
3. ร้อยละของความรว่มมือระหว่างชุมชนในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือโรค
ระบาดอื่นๆ 

100 
 
 

100 
 
 

100 

1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือ
กับชุมชนและเครือข่ายการศึกษา 
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การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนานกัเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เทคโนโลย ีและมีทักษะชีวิต ทักษะการประกอบสัมมาชีพ 

เป้าประสงค์ : นักเรียนมีความเปน็เลิศทางวิชาการ มีทักษะดา้นเทคโนโลยี มีทักษะชีวิตและประกอบสัมมาชีพได ้
 

มาตรการ แนวทางสู่การปฏิบตั ิ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนด มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์คิด
อย่างมีวจิารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาได้ สามารถสร้าง
นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มีความรู ้ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. โครงการส่งเสริมบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
3. โครงการพัฒนาผู้เรียนภาษาต่างประเทศสู่
มาตรฐานสากล 
4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล 
5. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 
6. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาคณิตศาสตร์ 
7. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ 
8. โครงการส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียน
และส่งเสริมทักษะชีวิต 
9. โครงการสานฝันความสามารถนกัเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 
10. โครงการการศึกษาพิเศษ(นักเรียนเรียนร่วม) 
11. โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มี
ความสามารถคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์คดิอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาได ้
 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มี
ความสามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
 
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มี
ความสามารถสร้างนวัตกรรมใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
5. เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
 

80 
 
 

80 
 
 
 
 

80 
 
 

80 
 
 
 

80 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
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กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักศักดิ์ศรี รู้หน้าที่ เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เป้าประสงค์ : นักเรียนมีวินัย คณุธรรม จริยธรรม รักศักดิ์ศรลีูกแสดเขียว รู้หน้าท่ี เป็นคนดมีีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงอยู่อย่างมีความสุข 

 

มาตรการ แนวทางสู่การปฏิบตั ิ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะ ที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน มีค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษา กำหนดมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
ปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ยอมรับที่จะอยู่รว่มกัน บน
ความแตกต่างและ หลากหลาย มีสขุ
ภาวะทาง ร่างกายที่ดี มจีิตสาธารณะ 
เป็นพลเมืองที่ดี และเป็นพล โลกที่มี
คุณภาพ 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. โครงการวันสำคัญของประเทศไทย 
3. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 
4. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกวา้ง 
5. โครงการวันสำคัญของลูกเสือ 
6. โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กจิกรรมทาง
ลูกเสือ 
7. โครงการงานยุวกาชาด 
8. โครงการแนะแนวโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
9. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
10. โครงการเยาวชนจิตอาสาตามรอยเท้าพ่อ 
 

1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและ
ค่านิยม มีความรักศักดิ์ศรีลูกแสดเขียว รู้
หน้าที่ รับผิดชอบตอ่งานที่ได้รับมอบหมาย  
 
2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 
3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มยีอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 
4. เพื่อพัฒนานักเรียนให้สุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนด  
 
5. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มจีิตสาธารณะ
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และปฏิบัติตวัเป็นคนดี  รับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก 
 

90 
 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

100 

1. กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 
2. หัวหน้าระดับชั้น 
3. ครูที่ปรึกษา 
4. งานพัฒนาผู้เรียน 
5. งานแนะแนว 
6. งานอนามัยโรงเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตฐานสากล 

เป้าประสงค์ : โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษา และมีหลักสูตรทีม่ีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตฐานสากล  
 

มาตรการ แนวทางสู่การปฏิบตั ิ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนา
กระบวนการ
บริหารจัดการ 

1. ส่งเสริม พัฒนากระบวนการ 
บริหารแบบมีสว่นร่วม มกีารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษามีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจนมีระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตรง
ตามความศักยภาพของผู้เรียน  
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ  
 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานการเงินและพัสด ุ
2. โครงการพัฒนาคุณภาพงานแผนงาน 
3. โครงการพัฒนาระบบดูแลชว่ยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน 
4. โครงการสถานศึกษาสีขาว 
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 
6. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการสู่
มาตรฐานสากล 
7. โครงการพัฒนาระบบงานทะเบยีนและงานวัดผล 
8. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา 
9. โครงการพัฒนางานปฏิคมโรงเรียน 
10. โครงการประกันอุบัติเหต ุ
11. โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณโรงเรียน 
12. โครงการพัฒนาระบบงานประชาสมัพันธ์
โรงเรียน 
13. โครงการงานยานพาหนะโรงเรียน 
 

1. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 
2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
 
3. โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปา้หมาย 
 
4. โรงเรียนมีการส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

มี 
 
 
มี 
 
 
มี 
 
 
 
มี 

1. กลุ่มบริหารแผนงานและ
งบประมาณ 
2. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
3. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
4. กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ และเป็นครูมืออาชีพในสังคมแห่งการเรียนรู้เทยีบเคียงมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 

มาตรการ แนวทางสู่การปฏิบตั ิ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนาครูและ
บุคลากรเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

1. ส่งเสริม พัฒนาครูและ บุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพ สามารถใช้
สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ แหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ คิดและปฏิบัตจิริง 
สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
2. พัฒนาการบริหารจัดการชั้น เรียน มี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรวจสอบ และ
ประเมินผู้เรียน อย่างเป็นระบบ นำผลมา
พัฒนา ผู้เรียน และปรับปรุงการ จัดการ
เรียนรู้ต่อไป 

1. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
2. โครงการพัฒนาบุคลากร (สนับสนุน
สถานศึกษา) 
3. โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ 
4. โครงการวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน 
5. โครงการส่งเสริมครูจัดทำสื่อ นวัตกรรมและ
ผลงานวิชาการ 
 

1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้ได้รับการ
อบรม เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน 
 
2. เพื่อพัฒนาครใูห้มีการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
 
3. เพื่อพัฒนาครใูห้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
 
4. เพื่อพัฒนาครูให้มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 
 
5. เพื่อพัฒนาครูให้มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 
6. เพื่อพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
 

90 
 
 

90 
 
 
 

90 
 
 
 

90 
 
 

90 
 
 
 

90 
 
 

1. กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
2. กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
3. หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ : โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม และสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการสือ่สาร 

 

มาตรการ แนวทางสู่การปฏิบตั ิ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
และสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีระบบครอบคลุม และมี
ประสิทธิภาพ เอือ้ต่อการบริหาร
จัดการและการสื่อสารในองค์กร  
และใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้
ของครูและนักเรียนทั้งระบบ onsite 
และ online เพื่อพัฒนานักเรียนให้
เต็มศักยภาพ 
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ที่สะอาด
ได้มาตรฐานเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

1. โครงการส่งเสริม พัฒนาระบบการบรหิารงานและ
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและบริหารจัดการ 
3. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
5. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
6. โครงการพัฒนาสำนักงาน 
7. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้
8. โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
9. โครงการพัฒนาโรงอาหาร 
10. โครงการพัฒนาบริการงานโสตทัศนปูกรณ์ 
11. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้งานธนาคารโรงเรียน 
12. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มตรา 
ภ.ว.ค. 
 

1. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ  
 
2. เพื่อพัฒนาจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
3. เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

90 
 
 
 

90 
 
 
 
 

95 

1. ศูนย์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
2. กลุ่มบริหารทั่วไป 
3. กลุ่มบริหารวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 6 การประสานความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย  
เป้าประสงค์ : โรงเรียนมีภาคเีครอืข่าย มีการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน ในการพัฒนาการจดัการเรียนรู้ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

มาตรการ แนวทางสู่การปฏิบตั ิ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาความร่วมมอื
กับภาคีเครือข่าย 

1. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกัน
กำหนดทิศทางของการจัดการศึกษา 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง และความ
ร่วมมือของบุคลากร องค์กร 
หน่วยงาน หรือชุมชน เพือ่เกิดการมี
ส่วน ร่วมในการพัฒนาการศึกษา และ
ร่วมมือกันป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัส COVID-19 และโรคอุบัติ
ใหม่ 

1. โครงการพัฒนาระบบดูแลชว่ยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน 
2. โครงการสถานศึกษาสีขาว 
3. โครงการการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนร่วม) 
4. โครงการวันสำคัญของประเทศไทย 
5. โครงการส่งเสริม พัฒนาทักษะกระบวนการด้าน
การปฏิบัตกิารนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
6. โครงการพัฒนาศูนย์ปฏบิัติการเตรียมความพร้อม
เพื่อป้องกันภยัพิบัติทางธรรมชาติและอบุัติภัย 
7. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 

1. ร้อยละของความรว่มมือกบัภาคี
เครือข่ายในการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษา 
 
2. ร้อยละของความรว่มมือกบัภาคี
เครือข่ายในการดำเนินงานระบบดแูล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
 
3. ร้อยละของความรว่มมือระหว่าง
ชุมชนในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 หรือโรคระบาดอื่นๆ 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 

1. งานประสานชุมชน 
2. กลุ่มบริหารทั่วไป 
3. งานอนามัยโรงเรียน 
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ส่วนที่ 3 

ประมาณการรายได้และงบประมาณการดำเนินการโครงการ 
ประจำปีการศึกษา 2564 
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ประมาณการรายไดแ้ละงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีการศึกษา 2564 

ระดับ 
งบประมาณ 1 เม.ย.64-30 มี.ค.65 

ค่าชุดนักเรียน ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์  การ

เรียน 

พัฒนาผู้เรียน 

จำนวนนร. เงินอุดหนุน 
รวมเงิน
(บาท) 

ต880/ป950 

ม.1 462 3,500  1,617,000  207,900  373,296  194,040  406,560  

ม.2 399 3,500  1,396,500  179,550  367,479  167,580  351,120  

ม.3 404 3,500  1,414,000  181,800  402,384  169,680  355,520  

ม.4 426 3,800  1,618,800  213,000  589,584  195,960  404,700  

ม.5 333 3,800  1,265,400  166,500  441,558  153,180  316,350  

ม.6 330 3,800  1,254,000  165,000  384,120  151,800  313,500  

รวม 2,354    8,565,700  1,113,750  2,558,421  1,032,240  2,147,750  

ค่าสาธาณูปโภค+ค่าน้ำมัน   600,000  งบพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรีมีคุณภาพ) 

ค่าจ้างครูและลูกจ้าง   2,440,250  กิจกรรม      
พัฒนาผู้เรียน 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

ค่าอบรม สัมมนา ไปราชการ 600,000  (บาท) 

งาน/โครงการ งบป ีกศ.64   4,925,450  
กิจกรรม
วิชาการ 

1,016,530 วิชาการ 
  

งบวิชาการ (70 %) 
3,447,815  

กิจกรรม
คุณธรรม 

329,500 กิจการ นร. 
  

งบบริหารทั่วไป(20%) 985,090  ทัศนศึกษา 611,720 วิชาการ   
งบสำรอง(10%) 492,545  กิจกรรม ICT 190,000 วิชาการ   

รวมงบจดัสรรป ีกศ. 64 4,925,450  รวม 2,147,750 บาท   

ระดับ 
สอนคอมเกิน
มาตรฐานรัฐ

จัด 

ตรวจ
สุขภาพ 

ประกัน
อุบัติเหต ุ

วารสาร 
สาธารณูปโภค
ปรับอากาศ 

จ้างครูต่างชาต ิ ระดมทรัพย ์

ชั้น 650บาท/คน 90บาท/คน 180บาท/คน 100 บาท/คน 700บาท/คน 3,150 บาท/คน 1000บาท/คน 

ม.1 300,300  41,580  83,160  46,200  323,400  321,300  462,000  

ม.2 259,350  35,910  71,820  39,900  279,300  283,500  399,000  

ม.3 262,600  36,360  72,720  40,400  282,800  315,000  404,000  

ม.4 276,900  38,340  76,680  42,600  298,200  207,900  426,000  

ม.5 216,450  29,970  59,940  33,300  233,100  151,200  333,000  

ม.6 214,500  29,700  59,400  33,000  231,000  198,450  330,000  

รวม 1,530,100  211,860  423,720  235,400  1,647,800  1,477,350  2,354,000  

  
จำนวน
นักเรียน 

ค่าคู่มือ
นักเรียน 

ค่าบัตร
นักเรียน 

 
   

  (คน) 100บาท/คน 80บาท/คน  
   

ม.1 462 46,200 36,960     

ม.4 426 42,600 34,080     

รวม 888 88,800 71,040  
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งาน/โครงการ/กิจกรรม งานการเงินและพัสดุ กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2564     

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
เงิน

อุดหนุน 

งบ
พัฒนา
ผู้เรียน 

อื่นๆ  รวมท้ังสิ้น  หมายเหต ุ  

10101 
 1. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพงานการเงินและ
พัสด ุ 

พ.ค.64-
เม.ย.65 

       
40,000  

    
        

40,000  
   

10102 2. งานดำเนินงานสาธารณูปโภค 
พ.ค.64-
เม.ย.65 

     
100,000  

  1,530,100 
    

1,630,100  

 เงินระดมทรัพย์
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  

 

      
     

140,000  
  1,530,100 

    
1,670,100  

   

  โครงการเรียนฟรี 15 ป ี              

10103 1. งบสนับสนุนค่าหนังสือเรียน 
พ.ค.64-
เม.ย.65 

    2,558,421 
    

2,558,421  
 งบสนบัสนุนจากรฐั   

10104 2. งบสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 
พ.ค.64-
เม.ย.65 

    1,032,240 
    

1,032,240  
 งบสนบัสนุนจากรฐั   

10105 3. งบสนับสนุนค่าชุดนักเรียน 
พ.ค.64-
เม.ย.65 

    1,113,750 
    

1,113,750  
 งบสนบัสนุนจากรฐั   

10106 4. ค่าจัดการเรียนการสอน 
พ.ค.64-
เม.ย.65 

    8,565,700 
    

8,565,700  
 งบสนบัสนุนจากรฐั   

10107 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
พ.ค.64-
เม.ย.65 

    2,147,750 
    

2,147,750  
 งบสนบัสนุนจากรฐั   

101 งานการเงินและพัสดุ รวม   
             
-    

             
-    

  
15,417,861  

  
15,417,861  

   

         

งาน/โครงการ/กิจกรรม งานแผนงาน กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2564        

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
เงิน

อุดหนุน 

งบ
พัฒนา
ผู้เรียน 

อื่นๆ  รวมท้ังสิ้น  หมายเหต ุ  

  โครงการพัฒนาคุณภาพงานแผนงาน              

10201 1. จัดทำแผนปฏบิัติการโรงเรียน 
พ.ค.64-
เม.ย.65 

       
15,000  

    
        

15,000  
   

10202 2. งานติดตามประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
พ.ค.64-
เม.ย.65 

       
10,000  

    
        

10,000  
   

102 งานแผนงาน รวม   
       

25,000  
             
-    

               
-    

        
25,000  
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

201 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

20101  1. ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตนกัเรียน ม.1-ม.6 พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

20102 2. กิจกรรมไหว้ครู พ.ค.64-เม.ย.65 10,200 10,200         

20103 3. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 55,000 55,000         

20104 4. กิจกรรม Training on the trainer พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

20105 5. กิจกรรมอบรมลูกเสือและ รด.จราจร พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

20106 6. ปฐมนเิทศนกัเรียน ชั้น ม.1, ม.4 พ.ค.64-เม.ย.65 13,500 13,500         

20107 7. กิจกรรมรับนอ้งแสดเขียว พ.ค.64-เม.ย.65 40,000 40,000         

20108 8. ปัจฉิมนเิทศนกัเรียน ม.3,ม.6 พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

20109 9. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา พ.ค.64-เม.ย.65 75,000 75,000         

20110 10.จดัท าคู่มือนกัเรียน ม.1 และ ม.4 พ.ค.64-มิ.ย.64 88,800 88,800         ค่าบ ารุงการศึกษา

20111 11.ค่ายให้ปีที่ พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         บริจาค

202

20201 1. ออกเยี่ยมบ้านนกัเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 170,000 170,000       

20202 2. ประชุมผู้ปกครองนกัรียน พ.ค.64-เม.ย.65 55,000 55,000         

20203 3.อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลฯ พ.ค.64-เม.ย.65 -              
งบพฒันา

บุคลากร

20204 4.รับการประเมิน การนเิทศ ติดตามระบบดูแล พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

203 โครงการสถานศึกษาสีขาว

20301 1. การจดักิจกรรมห้องเรียนสีขาว พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

20302 2. เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พ.ค.64-เม.ย.65 15,000 15,000         

20303 3. กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหร่ี พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

20304 4. กิจกรรม To Be Number One พ.ค.64-เม.ย.65 15,000 15,000         

20305 5. การนเิทศ ติดตามโครงการสถานศึกษาสีขาว พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

20306
6. กิจกรรมบัด ฟื้นฟูจติใจเยาวชนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มเสพ

ยาเสพติด
พ.ค.64-เม.ย.65 12,000 12,000         

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   ประจ าปีการศึกษา 2564

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
 

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
เงิน

อุดหนุน 
งบพัฒนา
ผู้เรียน 

อื่นๆ  รวมท้ังสิ้น  
หมาย
เหต ุ

204 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุม่งานกิจการนักเรียน             

20401 1. ปรับปรุงพัฒนาสำนักงานกจิการนกัเรียน พ.ค.64-เม.ย.65     87,600 
        

87,600  

 เงินระดม
ทรัพย์พฒันา

คุณภาพ
การศึกษา

(ICT)  

20402 2. จัดซื้อวัสด ุครุภัณฑ์และซ่อมแซมบำรุงรักษา
อุปกรณ์สำนักงานกจิการนักเรียน 

พ.ค.64-เม.ย.65 30,000     
        

30,000  
  

20403 3.กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและสร้างขวญักำลังใจใน
การปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

พ.ค.64-เม.ย.65     35,000 
        

35,000  
กลุ่มงาน 

  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  รวม   
     

580,700  
      

20,000  
       

241,400  
       

842,100  
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
 

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการสู่มาตรฐานสากล

30001 1.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ พ.ค.64-เม.ย.65 -              งบพฒันาบคุลากร

30002 2.ส่งเสริมครูจดัท าส่ือ นวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ พ.ค.64-เม.ย.65 -              งบพฒันาบคุลากร

30003 3.นเิทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและสังเกตการสอน พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

30004 4.โครงการปรับพื้นฐานนกัเรียน ม.1 พ.ค.64-เม.ย.65 140,000 140,000       

โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ -              

30005 1.นทิรรศการทางวิชาการ "Open House" พ.ค.64-เม.ย.65 100,000 100,000       ทกุกลุ่มสาระ

30006 2.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ พ.ค.64-เม.ย.65 344,500 344,500       ทกุกลุ่มสาระ

30007 3.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net พ.ค.64-เม.ย.65 100,000 100,000       ทกุกลุ่มสาระ

โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและพัฒนาระบบงาน

วัดผลและพิธีมอบใบประกาศ

30008 1.พัฒนาระบบงานบริหารวิชาการ พ.ค.64-เม.ย.65 40,000 40,000         

30009 2.พัฒนาระบบงานทะเบียน พ.ค.64-เม.ย.65 70,000 70,000         

30010 3.โครงการสวัสดิการ พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

30011 4.พัฒนาระบบงานวัดผล พ.ค.64-เม.ย.65 400,000 400,000       

30012 5. พิธีมอบใบประกาศ พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

โครงการส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารงานและกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

30013 6. ห้องเรียนคุณภาพ smart classroom พ.ค.64-เม.ย.65 300,000 300,000       
 เงินระดมทรัพย์

พฒันาคุณภาพ

การศึกษา(ICT)

30014 7.จดัท าบัตรนกัเรียน ม.1 และ ม.4 พ.ค.64-มิ.ย.64 71,040 71,040         ค่าบ ารุงการศึกษา

300 กลุ่มบริหารวิชาการ รวม 780,000      444,500     300,000       1,524,500     

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา

30101 1.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

30102 2. จดัซ้ือคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบงานประกัน พ.ค.64-เม.ย.65 35,000 35,000         
 เงินระดมทรัพย์

พฒันาคุณภาพ

การศึกษา(ICT)

301 งานประกันคุณภาพโรงเรียน   รวม 30,000        -            35,000         65,000         

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  งานวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  งานประกันคุณภาพ  ประจ าปีการศึกษา 2564
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
 

 

 

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

302 โครงการพิเศษของโรงเรียน

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

30201 1. อบรมนกัเรียนแกนน าระดับชั้น ม.1-6 พ.ค.64-เม.ย.65 50,000 50,000         

30202 2. อบรมครูแกนน าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

30203 3. กิจกรรมจัด ตกแต่ง ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ในโรงเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 50,000 50,000         

  งานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง รวม 80,000        50,000       -              130,000       

30204
1.กิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกกลุ่มสาระฯ
พ.ค.64-เม.ย.65 50,000 50,000         

 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  รวม 50,000        -            50,000         

เยาวชนจิตอาสา ตามรอยเท้าพ่อ

30205 1.ตระหนกัในการอนรัุกษ์ ดิน น้ า ส่ิงแวดล้อมใน ร.ร. พ.ค.64-เม.ย.65 2,100 2,100           

30206 2. ใหค้วามรู้เกี่ยวกับจลิุนทรียสั์งเคราหแ์สง นร.แกนน าในโรงเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 3,570 3,570           

30207 3. นกัเรียนกลุ่มแกนน าผลิตจลิุนทรีย์สังเคราห์แสง พ.ค.64-เม.ย.65 12,400 12,400         

30208
4. นกัเรียนกลุ่มแกนน าวิจยัผลจากการใช้ประโยชนจ์าก

จลิุนทรีย์สังเคราะห์แสง
พ.ค.64-เม.ย.65 5,250 5,250           

30209 5. นกัเรียนแกนน าเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับจลิุนทรีย์ฯ พ.ค.64-เม.ย.65 5,030 5,030           

โครงการเยาวชนจติอาสาฯ รวม 23,320        5,030         -              28,350         

302 งานโครงการพิเศษของโรงเรียน  รวม 153,320      55,030       -              208,350       

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ โครงการการศึกษาพิเศษ(นักเรียนเรียนร่วม)  ประจ าปีการศึกษา 2564

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการการศึกษาพิเศษ(นักเรียนเรียนร่วม)

30301 1. อุปกรณ์เสริมทักษะ พ.ค.64-เม.ย.65 -             5,000           5,000           สพม.สนบัสนนุ  ปี

ละ 5,000

303 โครงการการศึกษาพิเศษ(นักเรียนเรียนร่วม) -             -            5,000           5,000           

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ โครงการพิเศษของโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2564
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
 

 

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

1.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย

30401 1.วันสุนทรภู่  มิ.ย.-ก.ค.64 10,000 10,000         

30402 2.วันภาษาไทยแห่งชาติ  ก.ค.64 10,000 10,000         

30403 3.ติวเข้มภาษาไทย พ.ค.64-เม.ย.65 -              
โครงการส่งเสริม

ความเปน็เลิศ

(วชิาการ)

30404 4. ค่ายรักษ์ภาษาไทย พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

30405 5.กิจกรรมหนงัสือนอกเวลาส่งเสิรมการอ่าน พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

30406 6. จดัซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ภาษาไทย พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

30407 7. กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาไทย พ.ค.64-เม.ย.65 -              
โครงการส่งเสริม

ความเปน็เลิศ

(วชิาการ)

2.โครงการพัฒนาส านักงานน่าอยู่ ศูนย์การเรียนรู้น่าค้นหา

30408 1. กิจกรรมพัฒนาห้องส านกังาน พ.ค.64-เม.ย.65
โครงการพฒันา

อาคารสถานทีฯ่

(บริหารทัว่ไป)

30409 2.ปรับปรุงห้องศูนย์ส่ือการเรียนรู้ พ.ค.64-เม.ย.65 25,000 25,000         

30410 3 ปรับปรุงภูมิทัศนส์วนภาษาไทย พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

3.โครงการพัฒนาครูมืออาชีพก้าวสู่สากล(อาเซียน) -              

30411 1.วิจยั ผลิตส่ือการเรียนการสอน พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

30412 2.กิจกรรมตามรอยวรรณคดี พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         งบกลุ่มสาระฯ

304 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย รวม 125,000      20,000       30,000         175,000       

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่มาตรฐานสากล -             

30501 1. Follow Me(การศึกษาดูงานประชุมนอกสถานที่ครู) พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         งบกลุ่มสาระฯ

30502
2. การจดัหาวัสดุส านกังานและปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนา

ครูเพื่อพัฒนาผู้เรียน
พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

โครงการพัฒนาผู้เรียนภาษาต่างประเทศสู่มาตรฐานสากล

30503 1.การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ พ.ค.64-เม.ย.65 100,000 100,000       

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2564
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
 

 

 

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

30504 2. ค่ายภาษาพาเพลิน (V.C.E.) พ.ค.64-เม.ย.65 900,000 900,000       

30505 3.จดันทิรรศการแสดงผลงาน พ.ค.64-เม.ย.65 -              

30506 4. สอนเสริม เติมเต็ม ติว O-Net พ.ค.64-เม.ย.65 -              

30507 5.จดัหาหนงัสือเรียนและหนงัสือแบบฝึกหัด พ.ค.64-เม.ย.65

30508 6. วันภาษาต่างประเทศ พ.ค.64-เม.ย.65 15,000 15,000         

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

30509 1.ส่งเสริมความเป็นเลิศเข้าร่วมแข่งขัน พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการส่งเสริมความ

เปน็เลิศ(วชิาการ)

30510 2.อุปกรณ์เสริมทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

30511 3.คลินกิ พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ(์วชิาการ)

30512 4. ภาษาอังกฤษสัมพันธ์ พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการส่งเสริมความ

เปน็เลิศ(วชิาการ)

305 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ รวม 160,000      15,000       930,000       1,105,000     

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิวิทยาศาสตร์

30601 1. จดัซ้ืออุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ พ.ค.64-เม.ย.65 50,000 50,000         

30602 2.จดัทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ(์วชิาการ)

30603 3.จดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านกังานวิทยาศาสตร์ พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

2.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์

30604 1. ค่ายวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

30605 2. ค่ายวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

30606 3. งานนทิรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

30607 4. น านกัเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น พ.ค.64-เม.ย.65 15,000 15,000         

30608 5. การเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการส่งเสริมความ

เปน็เลิศ(วชิาการ)

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

3.พัฒนาอาคาร แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมวิทย์ฯ

30609 1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พ.ค.64-เม.ย.65 25,000 40,000 65,000         
โครงการพฒันาอาคาร

สถานทีฯ่(บริหารทัว่ไป)

30610 2. พัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณรอบกลุ่มสาระ พ.ค.64-เม.ย.65 2,000 2,000           

306 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รวม 137,000      55,000       40,000         232,000       

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาคณิตศาสตร์

30701 1. กิจกรรมคลินคิคณิตศาสตร์ พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ(์วชิาการ)

30702 2. เตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ O-Net พ.ค.64-เม.ย.65 โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ(์วชิาการ)

ผลิต จัดหาส่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ คณิตศาสตร์

30703 1. จดัซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อจดัการเรียนการสอน พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

30704 2. ปรับปรุง พัฒนาห้องศูนย์ส่ือ พ.ค.64-เม.ย.65 25,000 25,000         

30705 3. ปรับปรุงพัฒนาห้องส านกังาน พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์

30706 1. ส่งเสริมความเป็นอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ พ.ค.64-เม.ย.65 35,000 35,000         

30707 2.โครงการส่งนกัเรียนเข้าแข่งขันกีฬาเอแม็ท พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการส่งเสริมความ

เปน็เลิศ(วชิาการ)

30708 3. สานฝันสู่ความเป็นเลิศคณิตศาสตร์ พ.ค.64-เม.ย.65 6,000 6,000           

307 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  รวม 110,000      6,000         -              116,000       
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งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน

30801 1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษา O-Net พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ(์วชิาการ)

30802 2. จดัซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

30803 3. จดัซ้ือเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

โครงการส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนและ

ทักษะชีวิต

30804 1. ค่ายอบรมคุณธรรม นกัเรียน ม.1 และ ม.4 พ.ค.64-เม.ย.65 100,000 100,000       

30805 2. โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศกับสังคมไทย พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการส่งเสริมความ

เปน็เลิศ(วชิาการ)

30806 3. กิจกรรมวันอาเซียน พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

30807
4. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนวิชาสังคมศึกษา (การ

แข่งขันเพชรยอดมงกุฏ)
พ.ค.64-เม.ย.65 25,000 25,000         

โครงการวันส าคัญของประเทศไทย

30808 1. วันส าคัญกลุ่มสาระสังคมศึกษา พ.ค.64-เม.ย.65 12,000 12,000         

30809 2. กฐินสามัคคีรวมใจ พ.ค.64-เม.ย.65 25,000 25,000          เงินระดมทรัพย์พฒันา

คุณภาพการศึกษา

308 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   รวม 67,000        125,000     25,000         217,000       

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิสุขศึกษาและพลศึกษา

30901 1. จดัซ้ือกระดาษและอุปกรณ์ส านกังาน พ.ค.64-เม.ย.65 15,000 15,000         

30902 2. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย(เคร่ืองมือ) พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

30903 3. แข่งขันกีฬาภายใน  พ.ย. 64 150,000 150,000       

30904 4.จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬา พ.ค.64-เม.ย.65 150,000 150,000       

30905 5. ปรับปรุงห้องส านกังานและห้องปฏิบัติการพลศึกษา พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

30906 6. เปิดบ้าน กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการส่งเสริมความ

เปน็เลิศ(วชิาการ)

30907 7. แข่งขันทักษะวิชาการ พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการส่งเสริมความ

เปน็เลิศ(วชิาการ)

30908 8. แข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ พ.ค.64-เม.ย.65 โครงการส่งเสริมความ

เปน็เลิศ(วชิาการ)

30909 9.แข่งขันสตรีทบาสเก็ตบอล 3x3 พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

30910 1. จดัตกแต่ง ซ่อมแซม สนามกีฬา พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

309 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา  รวม 190,000      150,000     -              340,000       

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มงานศิลปะสู่ความเป็นเลิศ

31001 1. จดัซ้ือ จดัจา้ง วัสดุอุปกรณ์วงโยธวาทิต พ.ค.64-เม.ย.65 130,000 130,000       

31002 2. จดัซ้ือ จดัจา้ง วัสดุ อุปกรณ์วงดนตรีลูกทุ่ง/สตริง/โปงลาง พ.ค.64-เม.ย.65 70,000 70,000         

31003 4. จดัซ้ือ จดัจา้ง วัสดุ อุปกรณ์ทัศนศิลป์ พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

31004 5. จดัซ้ือ จดัจา้งเคร่ืองแต่งหนา้ และชุดร านาฏศิลป์ พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

31005 6.จดัซ้ือ จดัจา้ง วัสดุอุปกรณ์ ชุดแต่งกายวงโปงลาง พ.ค.64-เม.ย.65 50,000 50,000         

โครงการสานฝันความสามารถนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

31006 1. ค่ายวงโยธวาทิต ค่ายดนตรี-นาฏศิลป์ ค่ายทัศนศิลป์ พ.ค.64-เม.ย.65 120,000 120,000       

31007 2. แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการส่งเสริมความ

เปน็เลิศ(วชิาการ)

31008 3. กิจกรรมเปิดบ้าน ศิลปศึกษา พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการส่งเสริมความ

เปน็เลิศ(วชิาการ)

โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องส านักงานกลุ่มศิลปศึกษา

31009 1. พัฒนาปรับปรุงห้องเรียนอาคารศิลปะ (ห้องดนตรี 2) พ.ค.64-เม.ย.65 40,000 40,000         

31010 2.พัฒนาส่ือการเรียนการสอน พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

310 กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา  รวม 370,000      120,000     -              490,000       



52 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
 

 

 

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนงานบ้าน

31101 1.พัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนและทักษะชีวิตผู้เรียน พ.ค.64-เม.ย.65 36,618 36,618         

31102
2.โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน (นวัตกรรม/

งานวิจยั/ทักษะการแข่งขัน)
พ.ค.64-เม.ย.65 2,835 2,835           

31103 3.โครงการซ่อมแซม และปรับปรุง พ.ค.64-เม.ย.65 12,500 12,500         

31104 4. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านอาชีพ พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         สอร

311 งานบ้าน  รวม 51,953        -            20,000         71,953         

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งานธุรกิจ  ประจ าปีการศึกษา 2564

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนงานธุรกิจ

31201 1.จดัซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์ งานธุรกิจ พ.ค.64-เม.ย.65 10,000        10,000         

312  งานธุรกิจ  รวม 10,000        -              10,000         

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพัฒนา      

การเรียนการสอนงานช่าง

31301
 1.จดัซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจดัการเรียนการสอน

พ.ค.64-เม.ย.65 66,082 66,082         

31302  2.จดัซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ส านกังานกลุ่มสาระฯ พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

31303
3.จดัซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานช่างประดิษฐ์ เพื่อ

พัฒนากระบวนการท างาน
พ.ค.64-เม.ย.65 35,000 35,000         

313 งานช่าง  รวม 121,082      -            -              121,082       

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งานบ้าน  ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งานช่าง  ประจ าปีการศึกษา 2564
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนงานเกษตร

31401 1. กิจกรรมผลิตส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

31402
2.กิจกรรมงานการเพาะกล้าไม้ดอกไม้ประดับและ

ขยายพันธุ์พืช
พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

31403 3. กิจกรรมปลูกพืชปลอดสารพิษ พ.ค.64-เม.ย.65 3,000 3,000           

31404 4. กิจกรรมศึกษาดูงานการเล้ียงปลาในกระชัง พ.ค.64-เม.ย.65 2,000 2,000           

31405 5. กิจกรรมซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร พ.ค.64-เม.ย.65 7,000 7,000           

31406 6.กิจกรรมท าน้ าหมักชีวภาพ พ.ค.64-เม.ย.65 2,000 2,000           

31407 7.กิจกรรมเล้ียงไก่ พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

31408 8. กิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนกิ พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

โครงกาพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนและทักษะชีวิต

 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

31409 1. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะเกษตร พ.ค.64-เม.ย.65 -              
โครงการส่งเสริมความ

เปน็เลิศ(วชิาการ)

31410 2.กิจกรรมปรับภูมิทัศนบ์ริเวณพื้นท่ีเกษตร พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการพฒันาอาคาร

สถานทีฯ่(บริหารทัว่ไป)

31411 3.กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนเกษตร อาคารเกษตร พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

31412
4. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและนอกชุมชน

ด้านการเกษตร
พ.ค.64-เม.ย.65 -              งานพอเพยีง

31413
5. กิจกรรมเดินตามรอยเท้าพ่อเศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรประณีต
พ.ค.64-เม.ย.65 -              งานพอเพยีง

314 งานเกษตร  รวม 84,000        -            -              84,000         

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งานเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2564
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารงานและกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

31501 1.ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ทั้งโรงเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 50,000 50,000          เงินระดมทรัพย์พฒันา

คุณภาพการศึกษา(ICT)

31502
2. อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจดัการเรียนการสอน
พ.ค.64-เม.ย.65 -              พฒันาบคุลากร (กลุ่ม

บริหารงานบคุคล)

31503 3. จดัซ้ือวัสดุส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พ.ค.64-เม.ย.65 15,000 35,000 50,000          เงินระดมทรัพย์พฒันา

คุณภาพการศึกษา(ICT)

31504
4. ค่าย ICT ส าหรับนกัเรียน/พัฒนานกัเรียนสู่ความเป็น

เลิศ/ศึกษาดูงานนกัเรียนด้าน ICT
พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

31505 5. จดัซ้ือชุมคอมพิวเตอร์ All-in-one 40 ชุด พ.ค.64-เม.ย.65 800,000 800,000       
 เงินระดมทรัพย์พฒันา

คุณภาพการศึกษา(ICT)

โครงการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนและบริหารจัดการ

31506
1. พัฒนาห้องเรียน Smart classroom (ห้องเรียนแต่ละ

อาคาร)
พ.ค.64-เม.ย.65 160,000 160,000       

31507 2. เช่า License พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000          เงินระดมทรัพย์พฒันา

คุณภาพการศึกษา(ICT)

31508 3. ปรับปรุงและขยายระบบเครือข่าย พ.ค.64-เม.ย.65 200,500 200,500        เงินระดมทรัพย์พฒันา

คุณภาพการศึกษา(ICT)

315 ศูนย์คอมพิวเตอร์  รวม 175,000      30,000       1,095,500     1,300,500     

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง -              

31601 1. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนกัเรียน พ.ค.63-เม.ย.64 611,720 611,720       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวม 611,720     -              611,720       

โครงการวันส าคัญของลูกเสือ

31602 1. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (พิธี พ.ค.64-เม.ย.65 1,500 1,500           

31603 2. กิจกรรมวันถวายราชสดุดี พ.ค.64-เม.ย.65 2,000 2,000           

โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมทางลูกเสือ 

31604 1. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ พ.ค.64-เม.ย.65 130,000 130,000       

31605 2. กิจกรรมฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

31606 3. กิจกรรมอบรมผู้น าลูกเสือเพื่อบริการสังคม พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

31607 4. ลูกเสือพิทักษ์ป่า พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

กิจกรรมลูกเสือ รวม -             183,500     -              183,500       

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดิจิทัล ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2564
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

งานยุวกาชาด โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

31608 1. กิจกรรมประจ าหมู่ พ.ค.64-เม.ย.65 500 500

31609
2. งบซ่อมแซมอุปกรณ์ในกิจกรรมเปิดกอง-ปิดกองการ

เรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด
พ.ค.64-เม.ย.65 1,000 1,000

31610
3. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมกลางวันสมาชิกยุวกาชาด 

ระดับชั้น ม.1
พ.ค.64-เม.ย.65 1,000 1,000

31611
4. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมสมาชิกยุวกาชาด ระดับชั้น ม.2 

( 2 วัน 1 คืน)
พ.ค.64-เม.ย.65 42,000 42,000

31612
5. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมสมาชิกยุวกาชาด ระดับชั้น ม.3

พ.ค.64-เม.ย.65 1,000 1,000

31613
6. กิจกรรมพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

พ.ค.64-เม.ย.65 1,500 1,500           

กิจกรรมยุวกาชาด  รวม 1,000         46,000       -              47,000         

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการแนะแนวโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

31701 1.จดัซ้ือวัสดุส านกังาน พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

31702 2. กิจกรรมพี่พบนอ้งแสดเขียว พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

31703 3.กิจกรรมตลาดนดัหลักสูตร ม พ.ค.64-เม.ย.65 12,000 12,000         

31704 4.กิจกรรมอบรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) พ.ค.64-เม.ย.65 8,000 8,000           

31705 5.ศึกษาดูงานอาชีพระยะส้ันศูนย์รัตนาภาขอนแก่น พ.ค.64-เม.ย.65 6,000 6,000           

31706 6. สัปดาห์แนะแนวการศึกษาต่อ พ.ค.64-เม.ย.65 4,000 4,000           

31707 7.โครงการสร้างแรงจงูใจ พ.ค.64-เม.ย.65 8,000 8,000           

317 งานแนะแนว  รวม 22,000        31,000       -              53,000         

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

31801 1. วิจยัและพัฒนา 11 โครงการหลักของโรงเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 110,000 110,000       

318 งานวิจัยองค์กร   รวม 110,000  - 110,000

งาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารวิชาการ งานแนะแนว ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารวิชาการ งานวิจัยองค์กร ประจ าปีการศึกษา 2564
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษ

31901
1. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีห้องเรียนพิเศษ 

ม.1-6
พ.ค.64-เม.ย.65 170,000        170,000

31902 2. กิจกรรมส่งเสริมการตอบปัญหาทางวิชาการ พ.ค.64-เม.ย.65 โครงการส่งเสริมความ

เปน็เลิศ(วชิาการ)

31903 3. กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการด้านการปฏิบัติ พ.ค.64-เม.ย.65 35,000          35,000

31904 4. กิจกรรมพัฒนาทักษะนกัเรียนรายบุคคล พ.ค.64-เม.ย.65 30,000          30,000

319 งานห้องเรียนพิเศษ   รวม 235,000  - 235,000

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการพัฒนาห้องสมุด

32001    1.จดัซ้ือวารสาร  ส่ิงพิมพ์ หนงัสือพิมพ์ พ.ค.64-เม.ย.65 29,760 29,760         

32002    2. ปรับปรุงบรรยากาศภายในห้องสมุด พ.ค.64-เม.ย.65 25,000 25,000         

32003    3. ซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

32004    4. จดัซ้ือหนงัสืออิเล็กทรอนกิส์ พ.ค.64-เม.ย.65 100,000 100,000       

32005    5. กิจกรรมส่งเสริมนสัิยรักการอ่าน พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

32006    6. วันสัปดาห์ห้องสมุด พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

320 งานห้องสมุด   รวม 169,760      -            -              169,760       

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ งานห้องสมุด  ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารวิชาการ งานห้องเรียนพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2564
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

40001
1. ส่งเสริม สนบัสนนุบุคลากรส่งผลงานดีเด่นร่วมประกวด

แข่งขัน
พ.ค.64-เม.ย.65 15,000 15,000         

40002 2. ส่งเสริมการศึกษาต่อ ปรับวุฒิ เล่ือนระดับ เล่ือนต าแหน่ง พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

40003 3. ส่งเสริม สนบัสนนุครู อบรม ศึกษาดูงาน พ.ค.64-เม.ย.65 300,000 300,000       

40004 4. กิจกรรมศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา พ.ค.64-เม.ย.65 300,000 300,000       

40005 5. กิจกรรมการบริหารส านกังานบุคลากร พ.ค.64-เม.ย.65 36,000 36,000         

โครงการพัฒนาบุคลากร (สนับสนุนสถานศึกษา)

40006 1. จา้งครูและบุคลากรสาขาที่ขาดแคลน พ.ค.64-เม.ย.65 2,340,250 1,477,350     3,817,600     

40007 2. เงินประโยชนต์อบแทนอื่นกรณีพิเศษ พ.ค.64-เม.ย.65 100,000 100,000       

โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ

40008 1. เชิดชูเกียรติบุคลากรที่ไม่มีวันลา พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

40009 2. ชื่นชมยินดี กรณีจบการศึกษาระดับสูงขึ้น พ.ค.64-เม.ย.65 2,000 2,000           

40010 3. ส่งเสริมสนบัสนนุกิจกรรมครบรอบวันเกิดของคณะครู พ.ค.64-เม.ย.65 15,000 15,000         

40011 4. กิจกรรมเสริมขวัญก าลังใจบุคลากร (รับ-ส่ง) พ.ค.64-เม.ย.65 50,000 50,000         สวสัดิการ

400 งานบุคลากร รวม 3,123,250   -            1,527,350     4,650,600     

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

พัฒนาส านักงานผู้อ านวยการ

40101 1. จดัซ้ือวัสดุที่ใช้ในการรับแขก พ.ค.64-เม.ย.65 40,000          40,000

40102 2. จดัซ้ือวัสดุส านกังาน พ.ค.64-เม.ย.65 10,000          10,000

40103 3. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าและปรับภูมิทัศน์ พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

401 ส านักงานผู้อ านวยการ รวม 60,000        -            -              60,000         

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารงานบุคคล   งานบุคลากร  ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานผู้อ านวยการ  ประจ าปีการศึกษา 2564



58 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
 

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

50001 1. วัสดุ อุปกรณ์ ส านกังาน พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

50002 2.กิจกรรมจดัท าป้าย บอร์ดนเิทศในโรงเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

50003 3. อุปกรณ์ท าความสะอาด พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

50004 4. น้ ายา ท าความสะอาดห้องน้ า สุขภัณฑ์ พ.ค.64-เม.ย.65 100,000 100,000       

โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและอุบัติภัย
 -              

50005
1. กิจกรรมฝึกซ้อมอพยพ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับ

สถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ
พ.ค.64-เม.ย.65 2,000 2,000           

50006

2. จดัอบรมและกิจกรรมให้ความรู้แก่นกัเรียน ครูและ

บุคลากรเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับ

สถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ

พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

500 งานบริหารท่ัวไป  รวม 192,000      -            -              192,000       

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้

50101 1. ซ่อมแซมอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม พ.ค.64-เม.ย.65 80,000 80,000         

50102 2. พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม พ.ค.64-เม.ย.65 102,090 50,000 152,090       รายได้สถานศึกษา

50103 3. สรรหาอาคารสถานที่เพื่อให้เพยีงพอเหมาะสมกับความจ าเป็น พ.ค.64-เม.ย.65 1,000,000 1,000,000      งบสนบัสนนุจาก

ภายนอก

50104 4. พื้นโดม และบาทวิถีบริเวณโดม พ.ค.64-เม.ย.65 1,800,000 1,800,000     รายได้สถานศึกษา

50105 5.กิจกรรมรณรงค์ลดขยะต้นทาง พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

50106 6. ปรับปรุงสนามกีฬา พ.ค.64-เม.ย.65 500,000 500,000       รายได้สถานศึกษา

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป งานอาคารสถานท่ี  ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 2564
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

50107 7.ปรับปรุงร่องระบายน้ า พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

50108 8.ปรับปรุงระบบบ่อบาดาล พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

50109 9. จดัซ้ือและประดับตกแต่งผ้าในกิจกรรมโรงเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

501 งานอาคารสถานท่ี  รวม 267,090      -            3,350,000     3,617,090     

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

50201  1. จดัหาจดัซ้ือยาเวชภัณฑ์ยา พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน CPRพ.ค.64-เม.ย.65 15,000 15,000         

50202  2.อบรมแกนน า อย.นอ้ย พ.ค.64-เม.ย.65 3,000 3,000           

50203  3. กิจกรรมเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

50204 4. กิจกรรมระบบอนามัยเจริญพันธุ์ พ.ค.64-เม.ย.65 3,000 3,000           

50205 5. ส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของครูและนกัเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 4,000 4,000           

50206 6. ตรวจสุขภาพนกัเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 211,860 211,860        นร.รายบคุคล

50207  7. รณรงค์โรคระบาดต่างๆเพื่อสุขภาพอนามัย พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

50208 8. การด าเนนิการตามมาตรการ DMHTT พ.ค.64-เม.ย.65 100,000 210,000 310,000       

502 งานอนามัยโรงเรียน  รวม 135,000      -            421,860       556,860       

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

50301 โครงการพัฒนาโรงอาหาร พ.ค.64-เม.ย.65 -             150,000       150,000        เงินรายได้      โรง

อาหาร

503 งานโภชนาการ  รวม -             -            150,000       150,000       

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป  งานอนามัยโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป   งานโภชนาการ  ประจ าปีการศึกษา 2564
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายการศึกษา

50401
1. กิจกรรมใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันส าคัญทาง

ศาสนา
พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

504 งานประสานชุมชน  รวม 5,000         -            -              5,000           

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการงานประชาสัมพันธ์

50501 1. จดัท าวารสารจดหมายข่าว พ.ค.64-เม.ย.65 235,400 235,400       ระดมทรัพย์วารสาร

50502 2. พัฒนาระบบเสียงตามสาย พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

50503 3. จดัท าแผ่นพับ วีดีทัศน์ พ.ค.64-เม.ย.65 2,000 2,000           

50504 4. จดัซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ พ.ค.64-เม.ย.65 3,000 12,000 15,000          เงินระดมทรัพย์พฒันา

คุณภาพการศึกษา(ICT)

50505 5. ศึกษาดูงานประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ พ.ค.64-เม.ย.65 งบพฒันาบคุลากร

50506 6. อบรมพิธีกร พิธีการ รุ่นจิว๋ พ.ค.64-เม.ย.65 -              

505 งานประชาสัมพันธ์  รวม 8,000         -            249,400       257,400       

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการพัฒนาบริการงานโสตทัศนูปกรณ์

50601 1. พัฒนางานส่ือมัลติมีเดีย พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

50602 2. พัฒนาระบบงานโสตฯ พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

506 งานโสตทัศนศึกษา รวม 60,000        -            -              60,000         

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป   งานประชาสัมพันธ์  ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป   งานโสตทัศนศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป   งานประสานชุมชน  ประจ าปีการศึกษา 2564
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการพัฒนางานปฏิคมโรงเรียน

50701 1. จดัหาวัสดุอุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการบริหารจดัการ พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

507 งานปฎิคมโรงเรียน 10,000        -            -              10,000         

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการยานพาหนะโรงเรียนภูเวียววิทยาคม

50801 1. ค่าน้ ามันหล่อล่ืน+ค่าน้ ามัน พ.ค.64-เม.ย.65 400,000 400,000       

50802 2. ค่าดูแลซ่อมบ ารุงรถโรงเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 100,000 50,000 150,000       รายได้สถานศึกษา

508 งานยานพาหนะ  รวม 500,000      -            50,000         550,000       

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

50901 โครงการแหล่งเรียนรู้ธนาคารโรงเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

509 งานธนาคารโรงเรียน  รวม 5,000         -            -              5,000           

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

51001 ซ่อมบ ารุงโรงงานผลิตน้ าด่ืม ตรา ภ.ว.ค. พ.ค.64-เม.ย.65 98,000         98,000         เงินโรงน้ าด่ืม

51002 แหล่งเรียนรู้โรงงานผลิตน้ าด่ืม ตรา ภ.ว.ค. พ.ค.64-เม.ย.65 5,000           5,000           เงินโรงน้ าด่ืม

510 งานผลิตน้ าด่ืมตรา ภ.ว.ค. -             -            103,000       103,000       

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป   งานปฎิคมโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป งานยานพาหนะ  ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป   งานธนาคารโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป   งานผลิตน้ าด่ืมตรา ภ.ว.ค.  ประจ าปีการศึกษา 2564
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

51101 โครงการประกันอุบัติเหตุ พ.ค.64-เม.ย.65 -             -            423,720       423,720       นร.รายบคุคล

511 งานประกันอุบัติเหตุ รวม -             -            423,720       423,720       

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

51201 พัฒนาระบบงานสารบรรณโรงเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 95,000 95,000         

512 งานสารบรรณโรงเรียน รวม 95,000        -            -              95,000         

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

600 งบส ารองจา่ย  พ.ค.64-เม.ย.65 492,545      -            -              492,545       

8,565,700 2,147,750 10,527,330 21,240,780

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป   งานสารบรรณโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564

งบส ารองจ่าย  ประจ าปีการศึกษา 2564

รวมงบประมาณ ปีการศึกษา 2564   ท้ังส้ิน

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป   งานประกันอุบัติเหตุ  ประจ าปีการศึกษา 2564
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ส่วนที่ 4 
การกำกับ ติดตาม ประเมนิผล และรายงาน 

 
1. การกำกับ ควบคุมการใช้งบประมาณ 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอบันทึกข้อความเพ่ือขอใช้งบประมาณท่ีผ่านการอนุมัติแล้วต่อกลุ่ม

แผนงานและจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารเพ่ืออนุมัติการใช้งบประมาณ 

1.2 กลุ ่มแผนงานทำบันทึกรายการขอใช้งบประมาณของงาน /โครงการ เพื ่อเป็นข้อมูล

สารสนเทศสำหรับสรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

1.3 กลุ่มแผนงาน จัดทำบันทึกการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามงาน /โครงการ มอบให้

งานพัสดุโรงเรียนดำเนินการจัดทำบัญชีควบคุมการใช้เงินงบประมาณของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 

2. นิเทศติดตาม 
2.1 ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน ติดตามการปฏิบัติตามงาน/  
     โครงการและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
2.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ รายงานผลการ  
      ดำเนินงานตามงาน/โครงการ โดยสรุปผลการดำเนินงานอย่างน้อย 3 เล่ม  
2.3 กลุ ่มแผนงานและงบประมาณ ประสานงานพัสดุโรงเรียน จัดทำรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ 

3. การประเมินผล 

3.1 จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวางแผนการประเมินผลงาน/โครงการ 
3.2 กำหนดวิธีการประเมินและระยะเวลาการประเมิน 
3.3 จัดทำเอกสารแผนการประเมิน 
3.4 เสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนการประเมิน 
3.5 ดำเนินการประเมินตามแผน 
3.6 สรุปและรายงานผลการประเมิน 
 

4. การจัดทำรายงานประจำปี 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผน  
     ปฏิบัติการ 
4.2 รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการ 
4.3 รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน 
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ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
___________________________________________________ 

  โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561 และประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งประกาศสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ  
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) ได้กำหนดการจัดระบบ 
โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญ ข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดใหม้ี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงาน  ประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนภูเวียงจึงได้ปรับปรุงพัฒนา มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาขึ้นใหม่ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูประบบ การประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและ  
ผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐ าน โรงเรียนภู
เวียงวิทยาคม จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นทิศทาง เป้าหมาย  การจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา และใช้เป็นหลักในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาและ  
ติดตามผลการดำเนิน การเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน การศึกษาที่ กำหนด ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
 
   ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 (นายคมสันต์  ชุมอภัย)     (…………………………………..) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวยีงวิทยาคม                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                             โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
__________________________________________________ 

  โดยที ่ม ีการประกาศใช้กฎ กระทรวงการประกันคุณ ภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จึงได้ปรับมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษา เป็น 3 มาตรฐาน ดังนี้  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
                     (นายคมสันต์  ชุมอภัย)   
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

เรื่อง  กำหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 2564 
------------------------------------------------- 

 เพื ่อให ้เป ็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ   ฉบับลงวันที่  6 สิงหาคม 2561 และเป็นให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ที่มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา การ
จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้  การ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จัดทำรายงานการประเมินตนเอง  

ดังนั้น โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู ้เกี ่ยวข้อง ทั ้งคณะกรรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2564  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

 
 

                       ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
                                                                      
                                                           (นายคมสันต์  ชุมอภัย) 
                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ 85 ดีเลิศ 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ  80 ดีเลิศ 
     1.1  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแตล่ะชัน้ ร้อยละ  80 ดีเลิศ 
     1.2  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและแก้ปญัหา 

ร้อยละ  80 ดีเลิศ 

     1.3  มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม ร้อยละ  80 ดีเลิศ 
     1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสือ่สาร ร้อยละ  80 ดีเลิศ 
     1.5  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ  80 ดีเลิศ 
     1.6  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ ร้อยละ  80 ดีเลิศ 
2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 
     2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด   ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 
     2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 
     2.3  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 
     2.4  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ  ยอดเยี่ยม 
     2.1  มีเป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 
     2.2  มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม 
     2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ยอดเยี่ยม 

     2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 
     2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
     2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการเรียนรู้  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 
     3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 
     3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 
     3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 
     3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 
     3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด      การเรียนรู ้ ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
เรื่อง  กำหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
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คำสั่งโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

ที ่  67/2564 
 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา  2564 

…………………………………………………………………… 

ด้วยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การศึกษา  2563 เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 และแผนกลยุทธ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ดังนั ้นเพื ่อให้การดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา (1)-
(6) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 1.1 นายเฉลิมศักดิ์  เสาวรัตนพงษ์   ประธานกรรมการ 
 1.2 นายไชยา  ชยามฤต    รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายสุวัฒน์  ป้องบ้านเรือ   กรรมการ 
 1.4 นายกิติ  ไกรศรีวรรธนะ   กรรมการ 
 1.5 นายศุภกิจ  สานุสัตย์    กรรมการ 
 1.6 นายปิติพัฒน์  คูสกุล    กรรมการ 

1.7 นางนภาพร  ดุมชัยภูมิ   กรรมการ 
 1.8 นายกฤษฎาชัย  พิลาไชย   กรรมการ 
 1.9 นางประเพียร  พรมพินิจ   กรรมการ 
 1.10 พระครูศรีชยานุวัตร    กรรมการ 
 1.11 นางพิจิตรา  บุญบำรุง   กรรมการ 
 1.12 นายจรัส  แสงพันธ์    กรรมการ 
 1.13 นางสุนิสา  สำราญวงษ์   กรรมการ 
 1.14 นายคมสันต์  ชุมอภัย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ เพ่ือนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงาน
ของโรงเรียน  
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2. คณะกรรมการอำนวยการ   
2.1 นายคมสันต์  ชุมอภัย              ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2.2 นางเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ   รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
2.3 นายวิชิต  เถาว์เมฆ   รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
2.4 นายปัฐฎิพนธ์  นนทะโคตร  รองผู้อำนวยการ    รองประธานกรรมการ 
2.5 นายมนตรี  อาจมนตรี  ครู คศ.3   กรรมการ 
2.6 นายสาคร   ชำนาญพล  ครู คศ.3   กรรมการ 
2.7 นายยรรยง  ชาญวิรัตน์  ครู คศ.3   กรรมการ 
2.8 นางพรทิพย์   ชาญวิรัตน์  ครู คศ.3   กรรมการ 
2.9 นางจันทร์ทิพย์   ลอยเมฆ  ครู คศ.3   กรรมการ 
2.10 นางสาวชวาลา  น้อยหมากหญ้า    ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
2.11 นางพักตร์วิภา  พาเบ้า         ครู คศ.3           กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแล และอำนวยความสะดวก เพ่ือให้การจัดทำแผนปฏิบัติการ โรงเรียนภู
เวียงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

3. คณะกรรมการดำเนินงาน  
3.1 นางเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ       รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวชวาลา  น้อยหมากหญ้า    ครู คศ.3  รองประธานกรรมการ 
3.3 นายมนตรี  อาจมนตรี   ครู คศ.3   กรรมการ 
3.4 นายสาคร   ชำนาญพล   ครู คศ.3   กรรมการ 
3.5 นายยรรยง  ชาญวิรัตน์   ครู คศ.3   กรรมการ 
3.6 นางพรทิพย์   ชาญวิรัตน์  ครู คศ.3   กรรมการ 
3.7 นางจันทร์ทิพย์   ลอยเมฆ  ครู คศ.3   กรรมการ 
3.8 นางจินตนา  เถาว์เมฆ              ครู คศ.3   กรรมการ 
3.9 นางสุนิสา  สำราญวงษ์                 ครู คศ.3             กรรมการ 
3.10 นางนงนุช   ฐากุลธเนศ  ครู คศ.3      กรรมการ 
3.11 นางวรรณกร  สุวรรณรอ  ครู คศ.3   กรรมการ 
3.12 นางมลฤดี   บุญเกาะ  ครู คศ.3   กรรมการ 
3.13 นางจุฬาลักษณ์  การอรุณ  ครู คศ.3   กรรมการ 
3.14 นางสาวอภิสมัย  เศษแหม่ง  ครู คศ.3   กรรมการ 
3.15 นางสาวเบญจอนงค์  โคตรนรินทร์    ครู คศ.3   กรรมการ 
3.16 นางสุจรรยา   สิมมา     ครู คศ.3   กรรมการ 
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3.17 นางเอ้ืองบุษบา  ชำนาญพล  ครู คศ.3                   กรรมการ 
3.18 นางยุวดี  จันทร์โพธิ์  ครู คศ.3                   กรรมการ 
3.19 นายมีรัตน์  ฆ้องคำ    ครู คศ.3   กรรมการ 
3.20 นายสมพร  รัตนวัตร์    ครู คศ.3                   กรรมการ 
3.21 นางสาวณัฏฐินี ลีปา  ครู คศ.3   กรรมการ 
3.22 นายกญพัทธ์  ศรีคราม  ครู คศ.3   กรรมการ 
3.23 นายวิระ  วรรณสิงห์   ครู คศ.3                   กรรมการ  
3.24 นางปิยวรรณ   พระราช  ครู คศ.3   กรรมการ 
3.25 นางสาวสิริญญา  บาลธนะจักร์ ครู คศ.3   กรรมการ 
3.26 นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร  ครู คศ.3   กรรมการ 
3.27 นางสาววัชราภรณ์  แสงพันธ์ ครู คศ.3   กรรมการ 
3.28 นางสาววัชรา  หงษ์เวียง  ครู คศ.3   กรรมการ 
3.29 นายสายันต์  สิมมา   ครู คศ.3   กรรมการ 
3.30 นายพิชิตชัย   มโนสัย  ครู คศ.3   กรรมการ 
3.31 นายปุญญพัฒน์  ชัยวงษา     ครู ค.ศ.2     กรรมการ 
3.32 นายเชาวรินทร์  ชินราษฎร์  ครู ค.ศ.2     กรรมการ 
3.33 นายอนุชิต   ผลภิญโญ  ครู ค.ศ.2     กรรมการ 
3.34 นางสาวประครอง   เครือชมพู   ครู ค.ศ.2     กรรมการ   
3.35 นางสาวศมนกานต์   คำมูล  ครู คศ.2   กรรมการ 
3.36 นางสาวแคธริยา  บุญทวี  ครู คศ.2   กรรมการ 
3.37 นางสาวมัลลิกามาศ  เทียมรินทร์ ครู คศ.2   กรรมการ 
3.38 นายธนเดช  ศิริสุนทร  ครู คศ.2   กรรมการ 
3.39 นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง ครู คศ.2   กรรมการ 
3.40 นางสาวสมนึก  สิมพงษ์  ครู คศ.2    กรรมการ 
3.41 นางสาวศศิธร   ชาแท่น  ครู คศ.2   กรรมการ 
3.42 นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์    ครู คศ.1   กรรมการ 
3.43 นางสาวปวิตา ดรหลักคำ     ครู คศ.1   กรรมการ 
3.44 นางสาวอุบลวรรณ  โสภา   ครู คศ.1   กรรมการ 
3.45 นางสาวจีรนันท์   ภาคพรหม   ครู คศ.1   กรรมการ 
3.46 นางชนิกานต์ สอนเวียง     ครู คศ.1     กรรมการ 
3.47 นางสุวรรณี   ศรีบริบูรณ์    ครู คศ.1    กรรมการ 
3.48 นางวิริยา  รินลา      ครู คศ.1    กรรมการ 
3.49 นายวีรชัย  ทิพยอาสน์  ครู คศ.1   กรรมการ 



72 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
 

3.50 นายจารุวัฒน์  บ่อดินดำ      ครู คศ.1   กรรมการ 
3.51 นายรวิภาส  อภินันท์สวัสดิ์   ครู คศ.1    กรรมการ 
3.52 นางสาวสรัญญา  พินาธุวงศ์  ครู คศ.1    กรรมการ 
3.53 นายภัทรพงศ์  เยี่ยมยอด  ครู คศ.1    กรรมการ 
3.54 นางสาวชุลีวรรณ  สุขโข    ครู คศ.1   กรรมการ 
3.55 นายกฤษฎา ลาปะ   ครู คศ.1   กรรมการ 
3.56 นายวิเศษ  วชิรวัตถานนท์    ครู คศ.1    กรรมการ 
3.57 นางสาวรติรส วรรณ์คำ    ครู คศ.1    กรรมการ 
3.58 นางสาวชญาณิศา  นมัสศิลา   ครู คศ.1    กรรมการ 
3.59 นางสาวทิวารัตน์  คุรุนันท์    ครู คศ.1    กรรมการ 
3.60 นางสาวจินต์จุฑา  จันทเก    ครู คศ.1    กรรมการ 
3.61 นางสาวจิราพร  ปะนะสุนา  ครู คศ.1    กรรมการ 
3.62 นายวุฒินันท์ จันทร์ดิษฐ์    ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
3.63 นางสาวโสรยา   เจริญมี    ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
3.64 นางสาวรัติกาล  แก่นบุดดี  พนักงานราชการ  กรรมการ 
3.65 นางพิชญ์สินี  ชาวประชา    พนักงานราชการ  กรรมการ 
3.66 นางปาลินรดา  ศรีคราม   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
3.67 นางสาวมลฤดี   แข็งขัน  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
3.68 นางยอดหญิง  ไลออน    ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
3.69 นางพักตร์วิภา  พาเบ้า         ครู คศ.3               กรรมการและเลขานุการ 
3.70 นางสาวรัชนีพร  พลเทพา  ครู คศ.2               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่   จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
 
4. คณะกรรมการจัดพิมพ์และจัดทำรูปเล่ม 

4.1 นางสาวชวาลา  น้อยหมากหญ้า   ครู คศ.3          ประธานกรรมการ 
4.2 นางพักตร์วิภา  พาเบ้า           ครู  คศ.3         รองประธานกรรมการ 
4.3 นายกญพัทธ์  ศรีคราม  ครู คศ.3   กรรมการ 
4.4 นายกฤษฎา ลาปะ   ครู คศ.1   กรรมการ 
4.5 นายวิเศษ  วชิรวัตถานนท์     ครู คศ.1             กรรมการ 
4.6 นางปาลินรดา  ศรีคราม  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
4.7 นางสาวรัชนีพร  พลเทพา   ครู คศ.2           กรรมการและเลขานุการ 
4.8 นางสาวรัติกาล  แก่นบุดดี  พนักงานราชการ  กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที ่   จัดพิมพ์และจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมประจำปีการศึกษา 2564   
 
ขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดผลดีต่อทางราชการ

สืบไป 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                           สั่ง ณ วันที่   1   เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ  
      (นายคมสันต์   ชุมอภัย) 

                                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ประวัติโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  ก่อตั้งในป ีพ.ศ. 2515  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนนักเรียน 
98 คน ครู 2 คน โดยอาศัยเรียนที่อาคารเรียนของ โรงเรียนชุมชนภูเวียง  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  
ได้ย้ายมาทำการสอนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เรียกบริเวณนี้ว่า “ ป่ากุดน้ำใส ”  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่า
การอำเภอภูเวียง ติดกับถนนสายกุดฉิม-ภูเวียง ท่านศึกษาธิการอำเภอและคณะกรรมการของอำเภอภูเวียง
จัดหาไว้ให้  มีเนื้อที ่ 70 ไร่  

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2519 ได้ขยายพื้นที่เป็น 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 โรงเรียนเป็นผู้นำการใช้หลักสูตร 
         พ.ศ. 2534  เปิดโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  (สาขาเวียงวงกต) 
 พ.ศ. 2537  เปิดโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  (สาขาเวียงนคร) 
 ปัจจุบันโรงเรียนภูเว ียงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
กระทรวงศึกษาธิการ มีนายคมสันต์  ชุมอภัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรสถานศึกษา เปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  อำเภอภูเวียง  จังหวัด
ขอนแก่น ได้แก่ 

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

 
ที่ตั้งโรงเรียน 
 ตั้งอยู่ที ่บ้านเลขท่ี 300  บ้านภูเวียง  หมู่ 4  ตำบลภูเวียง  อำเภอภูเวียง  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 
 
คำขวัญประจำโรงเรียน      

วินัยดี มีความรู้ อยู่อย่างสันติ 
 

สุภาษิตประจำโรงเรียน 

 ปญฺญฺา  โลกสฺมิo ปชฺโชโต  "ปญัญาเป็นแสงสว่างในโลก" 
 
อัตลักษณ์ผู้เรียน 
 รักสะอาด  มีมาตรฐาน 
 
เอกลักษณ์โรงเรียน 

เขียว  สะอาด  ได้มาตรฐาน 
 

สีประจำโรงเรียน                   
  

    สีแสด – สีเขียว 
  
 

 สีแสด เกิดจากสีแดงผสมกับสีเหลือง 

 สีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญ ความเสียสละ 

 สีเหลือง หมายถึง  พระพุทธศาสนา 

 สีเขียว   หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์และความสดชื่น  

 
ตราประจำโรงเรียน 
 
 

ศาลเจ้าจอมปากช่อง  ครอบด้วยเปลวไฟ   อยู่ภายในวงกลม 
 

ศาลเจ้าจอมปากช่อง เป็นสิ่งที่เคารพนับถือของชาวภูเวียง 
        เปลวไฟ             แสดงถึง  ความโชติช่วงชัชวาล  ความเจริญก้าวหน้า 
         วงกลม                คือ    ระเบียบวินัยอันเป็นปราการสร้างคนให้เป็นคน 
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ค่านิยม (Value)  “ I AM PWK “  
   I   = Information  สารสนเทศ 
   A  = Approach   การลงมือ / การดำเนินการ 
   M = Moris   การแสดงออกซ่ึงศลีธรรม 
   P  = Process   กระบวนการ 
   W = Wonder   ข้อค้นพบ/ข้อสงสัย 
   K  = Killer lope  การจัดการสู่ความสำเร็จสู่ผลลัพธ์ 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 

1) ผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อ - สกุล  นายคมสันต์  ชุมอภัย 
2) รองผู้อำนวยการ 3 คน 

2.1 ชื่อ – สกุล  นางเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ   
          รับผิดชอบ กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ, กลุ่มบริหารงานบุคล 

2.2 ชื่อ – สกุล   นายวิชิต   เถาว์เมฆ 
           รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป 

2.3 ชื่อ – สกุล นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร 
           รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ, กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  

3.1 นางวัลภา  กงชา  ผู้ทรงคุณวุฒิ      ประธานกรรมการ 
 3 2 นายวิเชียร  ไกรศรีวรรธนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ      รองประธานกรรมการ 
 3.3 นายไชยา  ชยามฤต  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 3.4 นายสุวัฒน์  ป้องบ้านเรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 3.5 นางภัคชุดา  นันทิยเภรี ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 3.6 นางเยาวเรศ  บู่แก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 3.7 นายปิติพัฒน์  คูสกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
 3.8 นายสมเดช  เบ้าทำ  ผู้แทนผู้ปกครอง      กรรมการ 
 3.9 นายวรวิทย์  สุดตาสอน ผู้แทนศิษย์เก่า      กรรมการ 
 3.10 นางเพียรประกาย  พรมพินิจ ผู้แทนองค์กรชุมชน     กรรมการ 
 3.11 พระอาจารย์ปรีดี ผลญาโณ ผู้แทนองค์กรศาสนา     กรรมการ 
 3.12 นางพิจิตรา  บุญบำรุง ผู้แทนองค์กรศาสนา     กรรมการ 
 3.13 นายพรภวิทย์  ทิ้งโคตร ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ 

3.14 นางสุนิสา  สำราญวงษ์ ผู้แทนครู      กรรมการ 
 3.15 นายคมสันต์  ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
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4. โครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
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5. ข้อมูลครูและบุคลากร   

ตารางท่ี 1 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง เพศและวุฒิ 
 

ตำแหน่ง 
เพศ วุฒิการศึกษา 

รวม 
ชาย หญิง 

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

1. สายผู้บริหาร 
- ผู้อำนวยการโรงเรียน 
- รองผู้อำนวยการ 
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 
    - ครูผู้ชว่ย 

 
 

- 
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 - - - - - 2 - - - 2 

รวมทั้งสิ้น 50 85 1 - 18 36 31 49 - - 135 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

ที่มา : งานทะเบียนประวัติ สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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5.1 จำนวนครูและบุคลากร  
ตารางท่ี 2 จำนวนครูและบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครู 
อัตราจ้าง 

ครูต่างชาต ิ รวม 

ปีการศึกษา 2564 4 112 3 14 2 135 

 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 
ที่มา : งานทะเบียนประวัติ สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ผู้บริหาร
3%

ครูผู้สอน
83%

พนักงานราชการ
2%

ครู
10%

ครูต่างชาติ
2%

จ านวนครูและบุคลากรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครู ครูต่างชาติ
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5.2 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงาน 
ตารางท่ี 3 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงานสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 

• ผู้บริหาร 4 

• ครแูละบุคลากร 131 

1. ภาษาไทย 14 
2. คณิตศาสตร์ 17 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 
4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 17 
5. ศิลปะ 8 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 8 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 17 
8. ภาษาต่างประเทศ 20 
9. สนับสนุนการสอน 7 

รวม 135 
 

 
ข้อมูล ณ วันที ่10 มิถุนายน 2564 

ที่มา : งานทะเบยีนประวัต ิสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้บริหาร
3%

ภาษาไทย
10%

คณิตศาสตร์
12%

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17%

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
13%

ศิลปะ
6%

สุขศึกษาและพลศึกษา
6%

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
13%

ภาษาต่างประเทศ
15%

สนับสนุนการสอน
5%

ผู้บริหาร ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ สนับสนุนการสอน

จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงาน 
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5.3 วิทยฐานะ 
ตารางท่ี 4 จำแนกตามวิทยฐานะ 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู 
ครู 

ชำนาญการ 
ครูชำนาญ
การพิเศษ 

ครู
เชี่ยวชาญ 

ครูเชี่ยวชาญ
พิเศษ 

รวม 

ปีการศึกษา 
2564 

10 23 16 63  -  - 112 

 

 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 
ที่มา : งานทะเบียนประวัติ สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 

ครูผู้ช่วย
9%

ครู
21%

ครูช านาญการ
14%

ครูช านาญการพิเศษ
56%

จ านวนครูจ าแนกตามวิทยฐานะ
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6. ข้อมูลนักเรียน  
             จำนวนนักเรียนทั้งหมด  2,286  คน 

ตารางท่ี 4 จำนวนนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
 

ชั้น 
จำนวนห้องเรียน 

(ห้อง) 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 
หมายเหตุ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 437 
รวมห้องเรียนพิเศษ 2 ห้อง 
ห้องโครงการพิเศษ 1 ห้อง 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 402 
รวมห้องเรียนพิเศษ 2 ห้อง 
ห้องโครงการพิเศษ 1 ห้อง 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 405 
รวมห้องเรียนพิเศษ 2 ห้อง 
ห้องโครงการพิเศษ 1 ห้อง 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 34 1244  

มัธยมศึกษาปีที่ 4 11 381 
รวมห้องเรียนพิเศษ 1 ห้อง 
ห้องโครงการพิเศษ 1 ห้อง 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 330 
รวมห้องเรียนพิเศษ 1 ห้อง 
ห้องโครงการพิเศษ 1 ห้อง 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 331 
รวมห้องเรียนพิเศษ 1 ห้อง 
ห้องโครงการพิเศษ 1 ห้อง 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 33 1,042  
รวมทั้งสิ้น 67 2,286  

 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

ที่มา : งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

0

100

200

300

400

500

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับช้ัน
จำนวน (คน) 
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7. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  

1. อาคารเรียน / อาคารประกอบ 
อาคารเรียน  จำนวน 3 หลัง  อาคารประกอบ จำนวน 7 หลัง  บ้านพักครู จำนวน 16 หลัง  โรง

อาหารสานน้ำใจ จำนวน 1 หลัง  ห้องน้ำนักเรียนชาย/หญิง จำนวน 11 หลัง   
2. ห้องปฏิบัติการ/ห้องศูนย์การเรียนรู้โรงเรียน  โดยจำแนกได้ดังนี้ห้องศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 

จำนวน 4 ห้อง  ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง  ห้องสื่อผสม multimedia จำนวน 9 ห้อง  
ห้องเรียน + เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 9 ห้อง  ห้องพยาบาล จำนวน 1 ห้อง  ห้องสมุดระเบียง
บรรณ จำนวน 1 ห้อง   
 
8. ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ์ และเครื่องอำนวยความสะดวก 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์  แบบตั้งโต๊ะ (PC) เพ่ือการเรียนการสอนจำนวน 168 เครื่อง  
แบบพกพา (Note book) เพ่ือการเรียนการสอน จำนวน 65 เครื่อง Tablet ipad เพ่ือการบริหาร จำนวน 
5 เครื่อง Server  จำนวน 3 เครื่อง Wireless Access Point (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ) จำนวน 13 
เครื่อง โทรสาร จำนวน 1 เครื่องโทรทัศน์ จำนวน 10 เครื่อง วิทยุสื่อสารจำนวน 10 เครื่อง เครื่องฉาย 
Projector จำนวน 15 เครื่อง เครื่องฉาย Visual จำนวน 8 เครื่อง 

2. ข้อมูลการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน
สามารถใช้ได้ทั้งระบบสายแลนและเครือข่าย WiFi ครอบคลุมทั้งโรงเรียน 
  3. อุปกรณ์  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมได้จัดอุปกรณ์ทางการศึกษา ได้แก่ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หนังสือในห้องสมุด และห้องศูนย์การเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และอุปกรณ์กีฬาของศูนย์กีฬาโรงเรียน 

4. สิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ  ได้แก่ เครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับการเรียนการสอน 
โปรเจคเตอร์และเครื่องฉายทึบแสงเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เครื่องอัดสำเนาดิจิตอล เครื่องถ่าย
เอกสาร โทรทัศน์ เครื่องขยายเสียง ห้องสมุด ห้องสืบค้น ซอฟแวร์บทเรียนสำเร็จรูปของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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9. ผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net )   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2560  -  2563 

 
รายวิชา 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

Mean Mean Mean Mean 
ภาษาไทย 47.68 55.38 54.18 58.20 

ภาษาอังกฤษ 28.86 27.66 31.99 35.56 
คณิตศาสตร ์ 23.15 28.85 24.79 27.49 
วิทยาศาสตร์ 31.29 35.90 28.87 31.23 

 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2560  -  2563 
 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
Mean Mean Mean Mean 

ภาษาไทย 45.76 45.89 38.99 40.17 
สังคมศึกษา 31.82 33.76 33.24 34.26 
ภาษาอังกฤษ 22.31 25.47 23.63 24.69 
คณิตศาสตร ์ 19.33 24.09 19.89 21.06 
วิทยาศาสตร์ 26.90 29.41 24.82 28.94 

 
 

10. ผลการดำเนินการที่ผ่านมา (ปี 2563) สถานศึกษาได้รับการยกย่องในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

ปี 2563 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ โครงงานด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
เครื่องฟอกอากาศ/ลดฝุ่น PM2.5  ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์  คุณกันหา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการ
ประกวดโครงงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขต  

ปี 2563 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระดับดีเยี่ยม   เป็นโรงเรียนรอบรู้
ด้านสุขภาพ จากเขตสุขภาพที่ 7  ขอนแก่น 

ปี 2563  นางสาวศิริวิมล  หล้าป้อม  ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 2563  
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
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ปี 2563  นายธนเดช  ศิริสุนทร ได้เข้าร่วมการประกวด DigiFam Awards ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ 
Reset Mindset “เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ”ภายใต้โครงการ Healthy Digital Family ราชวิทยาลัยจุฬา
ภรณ ์

นายธนเดช  ศิริสุนทร ภาพยนตร์สั้นเรื่อง HOPEFUL ได้รับรังวัลชมเชย ประเภท : นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ 

นายธนเดช  ศิริสุนทร ได้รับคัดเลือกเป็น บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กละเยาวชนสาขา 
สื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำ
คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 

นายธนเดช  ศิริสุนทร ได้เข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นเพ่ือคัดเลือกรางวัล “นักทำหนังรุ่น
ใหม่ที่น่าจับตา”  สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย 

ปี 2563  น.ส. อภิสมัย  เศษแหม่ง ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการสร้างคุณงามความดีใน
วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 

ปี 2563  ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์  คุณกัณหา ได้รับรางวัล ชนะเลิศ โครงงานด้านส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมเรื่อง เครื่องฟอกอากาศ/ลดฝุ่น PM 2.5 การประกวดโครงงานอนามัยสิ่งแวดล้อม “ระดับ
เขต” 

ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์  คุณกัณหา  ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาครูแนะแนว ปีการศึกษา 2563 เรื่อง “การแนะแนวเพ่ือการมีงานทำ: สุขใจ ใส่ใจ ไปสู่
เป้าหมาย” 

ปี  2563 นายคมสันต์  ชุมอภัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 

ปี 2563  ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์  คุณกัณหา  ได้ดำเนินกิจกรรม โครงการการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC) ด้วยการบริหารงานวิชาการแบบ  I 
AM PWK MCDEL ภายใต้ SIAO MODEL ด้วยกระบวนการ PLC+ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม “ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา                      
ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   ประจำปี 2563”  
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11. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ( พ.ศ.2559-2563) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
1 คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก 

 
สรุปการประเมินด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
จุดเด่น 

1. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูล เพ่ือใช้ในการนำเสนอ
ผลงาน ของตนเองได้  

2. ครูมีการจัดบรรยากาศภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีแหล่งเรียนรู้ทั้ง 
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
จากสื่อท่ีหลากหลาย  

3. ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการท างาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
4. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มี

ทักษะ ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและรักการเรียนรู้  
5. สถานศึกษามีหลักสูตรที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
6. ผู้เรียนมีการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เช่น โครงงานส่งเสริม 

สิ่งแวดล้อมคือการสร้างเครื่องกรองอากาศเพ่ือลดฝุ่น PM 2.5 การทำพวงกุญแจจากเครื่องยิงเลเซอร์ ซ่ึง
ทำจากแผ่นอะคริลิค แผ่นไม้บัลซ่า เป็นต้น  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  

1. ครูควรมีการจัดบรรยากาศภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีแหล่งเรียนรู้
ทั้ง ภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจาก สื่อที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการทำงาน สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

2. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่านิยม ที่พึงประสงค์ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและรักการเรียนรู้สถานศึกษามี
หลักสูตรที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
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สรุปการประเมินด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีมาก  
จุดเด่น  

1. สถานศึกษามีความมุ่งม่ันตั้งใจ มีหลักการบริหารที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน 
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีการใช้เทคนิคการประชุมที่ 
หลากหลาย เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน  

3. สถานศึกษามีการปรับแผนคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผล
การจัด การศึกษา สภาพปัญหา และความต้องการพัฒนา  

4. ครูมีการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ 
ดำเนินงาน และการจัดทำรายงานผลการการจัดการศึกษา  

5. สถานศึกษามีการใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนการ
พัฒนา คุณภาพของสถานศึกษา  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  

1. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีการใช้เทคนิคการ 
ประชุมที่หลากหลาย เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุก
ฝ่ายม ีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน  

2. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และการจัดทำรายงานผลการการจัดการศึกษาและมีการใช้ 
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 
สรุปการประเมินด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
มีระดับคุณภาพ ดีมาก  
จุดเด่น  

1. สถานศึกษากำหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล วิเคราะห์ข้อสอบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนที่ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  

2. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถนำ 
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
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3. ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและ 
ความสามารถ  

4. ครูมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเองอย่าง 
ต่อเนื่อง  

5. ครูมีการจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และ ภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

6. ครูมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วย
วิธีการ ต่างๆ และจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  

7. ครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งครูทุกคนได้รับการตรวจประเมิน และได้รับคำแนะนำจาก 
คณะกรรมการวิจัย  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  

1. สถานศึกษาควรมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล วิเคราะห์ข้อสอบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  

2. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถนำ 
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้และกระตุ้นให้ครูมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยี สารสนเทศด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  

1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   
  คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
   วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
   ความม่ันคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ
ปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีนำไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภบิาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครวัมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดท้ี่มั่นคง พอเพียง
กับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
   ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตวัของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข 
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน  
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน 
เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้ง
ในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 
ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง
ไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่น
แฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุน  
และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการ
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พัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง
สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา  
และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ 
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม 
สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ 
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอก
ราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัย
พิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มี
อยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน ราชการ 
ภาคเอกชนประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐานของ
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่นๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
 1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ในด้านอ่ืนๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ 
และสังคมโลกสมัยใหม่ 
 2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ในมิติ
ต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล    และ
การปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
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 3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ
อนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ 
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน เวที
โลก ควบคู่ไปกบัการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความ
เหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย  มี
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทย
ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิดร่วมทำเพ่ือส่วนรวม การ
กระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ 
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำ
ประโยชน์แกค่รอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการ บน
พ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับ
การสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ           
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของ
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รัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและ
พร้อม   ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาค
ส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธ
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จำเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อ
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการ
อำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
เป้าหมาย  
 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ 
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  
แนวทางการพัฒนา  
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตาม 
แนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่ม 
ชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  
 4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัย
จากไซเบอร์เป็นต้น  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
 เป้าหมาย   
 1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและ    เป็น
เลิศ เฉพาะด้าน  
 3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง 
เศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา  
 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
เป้าหมาย  
 1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็น 
ในศตวรรษที่ 21  
 2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ 
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ 
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
 4. แหล่งเรียนรู้สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  
 5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
 6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
 7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
แนวทางการพัฒนา  
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
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 2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 
มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  
 3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง 
ประสงค ์ 
 4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  

 5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
  6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

 7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
เป้าหมาย  
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
 3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือ
การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  
แนวทางการพัฒนา  
 1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
 3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้  
ยุทธศาสตร์ที ่5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้าหมาย  
 1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรมจริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา  
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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 3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย  
 1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ 
สามารถตรวจสอบได้ 
 2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษา  
 3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และพ้ืนที ่ 
 4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน 
ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ  
 5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้าง 
ขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
แนวทางการพัฒนา  
 1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
 4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา  
 5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

3. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2575 แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อ
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
ได้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ 
แข่งขัน 

3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

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

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี 

พระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและ 
อ่ืนๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี 
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถพ่ึงตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global 
Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่ 
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable  
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มี 
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีปริ
สิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 
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นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

4. นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น 
วิสัยทัศน์ 
 “สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา อย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม  
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

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

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี 

พระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและ 
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อ่ืนๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี 

สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถพ่ึงตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global 
Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ 
ห่างไกลทุรกนัดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable  
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และ 
การรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 

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

จุดเน้นที่ 2 ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
 จุดเน้นที่ 3 ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 จุดเน้นที่ 4 ด้านทักษะภาษา 
 จุดเน้นที่ 5 ด้านเทคโนโลยี ดิจิตอล 
 จุดเน้นที่ 6 ด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
 จุดเน้นที่ 7 ด้านบริหารจัดการ 
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5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมมุ่งพัฒนานักเรียนเป็นเลิศวิชาการ ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีศักดิ์ศรี รู้หน้าที่ 
เป็นผู้มีคุณธรรม เป็นคนดีของสังคม ดำเนินวิถีพอเพียง  

 
2. พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี มีทักษะชีวิต 

2. ปลูกฝังนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม รักศักดิ์ศรีลูกแสดเขียว รู้หน้าที่ เป็นคนดี มีความ

รับผิดชอบต่อสังคมโลก ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงตนในสังคมได้

อย่างมีความสุข 

3. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา และหลักสูตรให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและ

มาตรฐานสากล  

4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นคนดี มีความรู้ 

ความสามารถ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

5. พัฒนาสภาพแวดล้อม และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการสื่อสาร 

6. เสริมสร้างภาคีเครือข่าย ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน ในการจัดการเรียนรู้ ระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน และส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี  

3. เป้าประสงค์ (Goals) 
1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะด้านเทคโนโลยี มีทักษะชีวิตและประกอบสัมมาชีพ

ได้ 

2. นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม รักศักดิ์ศรีลูกแสดเขียว รู้หน้าที่ เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมโลก ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างมีความสุข 

3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษา และมีหลักสูตรที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและ

มาตฐานสากล  

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการสื่อสาร 

6. โรงเรียนมีภาคีเครือข่าย มีการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน ในการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนักเรียนมีสุขภาวะที่ดี  
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4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Strategy)  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เทคโนโลยี และมีทักษะ

ชีวิต ทักษะการประกอบสัมมาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักศักดิ์ศรี รู้หน้าที่ เป็นคนดี มีความ

รับผิดชอบ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและ

มาตฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้ศักยภาพ และเป็นครูมืออาชีพในสังคมแห่งการเรียนรู้

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 6 การประสานความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย และส่งเสริมนักเรียนให้มีสุข

ภาวะที่ดี 
 

ค่านิยม (Value)     
“ I AM PWK “  
   I   = Information  สารสนเทศ 
   A  = Approach   การลงมือ / การดำเนินการ 
   M = Moris   การแสดงออกซ่ึงศีลธรรม 
   P  = Process   กระบวนการ 
   W = Wonder   ข้อค้นพบ/ข้อสงสัย 
   K  = Killer lope  การจัดการสู่ความสำเร็จสู่ผลลัพธ์ 
 

อัตลักษณ์ผู้เรียน 
 รักสะอาด  มีมาตรฐาน 
 
เอกลักษณ์สถานศึกษา 

เขียว  สะอาด  ได้มาตรฐาน 
 

คุณลักษณะผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
1. เป็นเลิศวิชาการ  
2. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  
3. ล้ำหน้าทางความคิด  
4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
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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. มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัว 

รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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6. ระบบและกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรยีนภูเวียงวิทยาคม 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยวงจรคุณภาพPDCA และ PLC+ บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง หลักธรรมาภิบาลและสังคหวัตถุ 4 ในการบริการจัดการ 5 กลุ่มงาน จนเกิดเป็นนวัตกรรม
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม  I AM PWK Model  
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต ทักษะการประกอบสัมมาชีพ 

 

 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

โครงการหลัก 

1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทาง

วิชาการ มีทักษะด้านเทคโนโลย ี

มีทักษะชีวิตและประกอบ

สัมมาชีพได้ 

 

1. ร้อยละของนักเรียนมีความสารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและการคำนวณได้ 
 

2. ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปญัหา 
 

3. ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสืบค้นความรู้ 
และเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้
เกิดการเรียนรู้สามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
 

4. ร้อยละของนักเรียนมีทกัษะความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สาร 
 

5. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ เฉลี่ย 2.50 
ขึ้นไป 
 

6. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ด ี
ต่องานอาชีพ 
 

7. ร้อยละของนักเรียนที่ผา่นการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR  ระดบั
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ผ่านในระดับ A2 ขึ้นไปและ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ผ่านในระดับ B1 ขึ้นไป 
 

80 
 
 

80 
 
 
 
 

80 
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80 
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1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาความ
เป็นเลิศของผู้เรียน ทักษะชีวิต และ
ทักษะการประกอบสัมมาชีพ 
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กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักศักดิ์ศรี รู้หน้าที่ เป็นคนดี มีความ
รับผิดชอบ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์
ตัวชี้วดั 

เป้าหมายความสำเร็จ โครงการหลัก 

1.นักเรียนมีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม รักศักดิ์ศรีลูกแสด

เขียว รู้หนา้ที่ เป็นคนดี มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม

โลก ดำรงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อยู่อย่างมีความสุข 

 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะ
และค่านิยม มีความรักศักดิ์ศรีลูกแสด
เขียว รู้หนา้ที่ รับผิดชอบตอ่งานที่
ได้รับมอบหมาย  
 
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 
3. ร้อยละของนักเรียนที่มยีอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 
4. ร้อยละของนักเรียนสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมตามเกณฑ์ที่
กำหนด  
 
5. ร้อยละของนักเรียนที่มจีิต
สาธารณะดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตวั
เป็นคนดี  รับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 

90 
 
 
 
 

90 
 
 

90 
 
 
 

90 
 
 
 

 
100 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม สุขภาวะที่ดี และค่านิยมอัน
พึงประสงค์ 
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กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมา
ตฐานสากล 

 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ และเป็นครูมืออาชีพในสังคมแห่งการเรียนรู้
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

โครงการหลัก 

1. โรงเรียนมีการบริหารจัด

การศึกษา และมีหลกัสูตรที่มี

คุณภาพ ตามมาตรฐาน

การศึกษาชาติและมาตฐาน

สากล  

 

1. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 
 
2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 
3. โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 
4. โรงเรียนมีการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 

✓ 
 
 
✓ 
 
 

✓ 
 
 
 
✓ 
 

1. โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการบรหิาร
จัดการ 
2 .โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา 
3. โครงการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

โครงการหลัก 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้เป็นคนดี มีความรู้ 

ความสามารถ ในการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการอบรม เพื่อพัฒนา
คน พัฒนางาน 
 
2. ร้อยละของครทูีม่ีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัตจิริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
3. ร้อยละของครทูีม่ีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
4. ร้อยละของครูที่มีการบริหารจัดการชัน้เรียนเชิงบวก 
5. ร้อยละของครูที่มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 
6. ร้อยละของครูที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 

90 
 
 

90 

1. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
 

กลยุทธ์ที่ 6 การประสานความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย  

 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

โครงการหลัก 

1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม และสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้และการสื่อสาร 

 

1. ร้อยละของการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมคุีณภาพ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
2. ร้อยละของการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธภิาพ 
 
3. ร้อยละของการพัฒนาศูนยก์ารเรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธภิาพ 

90 
 
 
 

90 
 
 
 

95 

1. โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานและกระบวนการ
เรียนการสอน โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
2. โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อม ให้เอือ้ต่อการ
เรียนรู้ สู่อัตลักษณ์ เอกลกัษณ์ 
3. โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์เชงิกลยุทธ ์
ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

โครงการหลัก 

1. โรงเรียนมีภาคีเครือข่าย มกีาร

ประสานความร่วมมอืระหว่างชุมชน 

ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

1. ร้อยละของความรว่มมือกบัภาคีเครือข่ายในการ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
 
2. ร้อยละของความรว่มมือกบัภาคีเครือข่ายในการ
ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
3. ร้อยละของความรว่มมือระหว่างชุมชนในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือโรค
ระบาดอื่นๆ 

100 
 
 

100 
 
 

100 

1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือ
กับชุมชนและเครือข่ายการศึกษา 
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การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนานกัเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เทคโนโลย ีและมีทักษะชีวิต ทักษะการประกอบสัมมาชีพ 

เป้าประสงค์ : นักเรียนมีความเปน็เลิศทางวิชาการ มีทักษะดา้นเทคโนโลยี มีทักษะชีวิตและประกอบสัมมาชีพได ้
 

มาตรการ แนวทางสู่การปฏิบตั ิ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนด มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์คิด
อย่างมีวจิารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาได้ สามารถสร้าง
นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มีความรู ้ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. โครงการส่งเสริมบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
3. โครงการพัฒนาผู้เรียนภาษาต่างประเทศสู่
มาตรฐานสากล 
4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล 
5. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 
6. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาคณิตศาสตร์ 
7. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ 
8. โครงการส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียน
และส่งเสริมทักษะชีวิต 
9. โครงการสานฝันความสามารถนกัเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 
10. โครงการการศึกษาพิเศษ(นักเรียนเรียนร่วม) 
11. โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มี
ความสามารถคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์คดิอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาได ้
 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มี
ความสามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
 
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มี
ความสามารถสร้างนวัตกรรมใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
5. เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
 

80 
 
 

80 
 
 
 
 

80 
 
 

80 
 
 
 

80 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
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กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักศักดิ์ศรี รู้หน้าที่ เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เป้าประสงค์ : นักเรียนมีวินัย คณุธรรม จริยธรรม รักศักดิ์ศรลีูกแสดเขียว รู้หน้าท่ี เป็นคนดมีีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงอยู่อย่างมีความสุข 

 

มาตรการ แนวทางสู่การปฏิบตั ิ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะ ที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน มีค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษา กำหนดมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
ปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ยอมรับที่จะอยู่รว่มกัน บน
ความแตกต่างและ หลากหลาย มีสขุ
ภาวะทาง ร่างกายที่ดี มจีิตสาธารณะ 
เป็นพลเมืองที่ดี และเป็นพล โลกที่มี
คุณภาพ 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. โครงการวันสำคัญของประเทศไทย 
3. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 
4. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกวา้ง 
5. โครงการวันสำคัญของลูกเสือ 
6. โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กจิกรรมทาง
ลูกเสือ 
7. โครงการงานยุวกาชาด 
8. โครงการแนะแนวโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
9. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
10. โครงการเยาวชนจิตอาสาตามรอยเท้าพ่อ 
 

1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและ
ค่านิยม มีความรักศักดิ์ศรีลูกแสดเขียว รู้
หน้าที่ รับผิดชอบตอ่งานที่ได้รับมอบหมาย  
 
2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 
3. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มยีอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 
4. เพื่อพัฒนานักเรียนให้สุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมตามเกณฑ์ที่กำหนด  
 
5. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มจีิตสาธารณะ
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และปฏิบัติตวัเป็นคนดี  รับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก 
 

90 
 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

100 

1. กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 
2. หัวหน้าระดับชั้น 
3. ครูที่ปรึกษา 
4. งานพัฒนาผู้เรียน 
5. งานแนะแนว 
6. งานอนามัยโรงเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตฐานสากล 

เป้าประสงค์ : โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษา และมีหลักสูตรทีม่ีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตฐานสากล  
 

มาตรการ แนวทางสู่การปฏิบตั ิ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนา
กระบวนการ
บริหารจัดการ 

1. ส่งเสริม พัฒนากระบวนการ 
บริหารแบบมีสว่นร่วม มกีารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษามีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจนมีระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตรง
ตามความศักยภาพของผู้เรียน  
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ  
 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานการเงินและพัสด ุ
2. โครงการพัฒนาคุณภาพงานแผนงาน 
3. โครงการพัฒนาระบบดูแลชว่ยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน 
4. โครงการสถานศึกษาสีขาว 
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 
6. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการสู่
มาตรฐานสากล 
7. โครงการพัฒนาระบบงานทะเบยีนและงานวัดผล 
8. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา 
9. โครงการพัฒนางานปฏิคมโรงเรียน 
10. โครงการประกันอุบัติเหต ุ
11. โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณโรงเรียน 
12. โครงการพัฒนาระบบงานประชาสมัพันธ์
โรงเรียน 
13. โครงการงานยานพาหนะโรงเรียน 
 

1. โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 
2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
 
3. โรงเรียนมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปา้หมาย 
 
4. โรงเรียนมีการส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

มี 
 
 
มี 
 
 
มี 
 
 
 
มี 

1. กลุ่มบริหารแผนงานและ
งบประมาณ 
2. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
3. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
4. กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ และเป็นครูมืออาชีพในสังคมแห่งการเรียนรู้เทยีบเคียงมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 

มาตรการ แนวทางสู่การปฏิบตั ิ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนาครูและ
บุคลากรเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

1. ส่งเสริม พัฒนาครูและ บุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพ สามารถใช้
สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ แหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ คิดและปฏิบัตจิริง 
สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
2. พัฒนาการบริหารจัดการชั้น เรียน มี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรวจสอบ และ
ประเมินผู้เรียน อย่างเป็นระบบ นำผลมา
พัฒนา ผู้เรียน และปรับปรุงการ จัดการ
เรียนรู้ต่อไป 

1. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
2. โครงการพัฒนาบุคลากร (สนับสนุน
สถานศึกษา) 
3. โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ 
4. โครงการวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน 
5. โครงการส่งเสริมครูจัดทำสื่อ นวัตกรรมและ
ผลงานวิชาการ 
 

1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้ได้รับการ
อบรม เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน 
 
2. เพื่อพัฒนาครใูห้มีการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
 
3. เพื่อพัฒนาครใูห้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
 
4. เพื่อพัฒนาครูให้มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 
 
5. เพื่อพัฒนาครูให้มีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 
6. เพื่อพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
 

90 
 
 

90 
 
 
 

90 
 
 
 

90 
 
 

90 
 
 
 

90 
 
 

1. กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
2. กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
3. หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ : โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม และสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการสือ่สาร 

 

มาตรการ แนวทางสู่การปฏิบตั ิ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
และสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีระบบครอบคลุม และมี
ประสิทธิภาพ เอือ้ต่อการบริหาร
จัดการและการสื่อสารในองค์กร  
และใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้
ของครูและนักเรียนทั้งระบบ onsite 
และ online เพื่อพัฒนานักเรียนให้
เต็มศักยภาพ 
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ที่สะอาด
ได้มาตรฐานเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

1. โครงการส่งเสริม พัฒนาระบบการบรหิารงานและ
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบ
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและบริหารจัดการ 
3. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
5. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
6. โครงการพัฒนาสำนักงาน 
7. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้
8. โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
9. โครงการพัฒนาโรงอาหาร 
10. โครงการพัฒนาบริการงานโสตทัศนปูกรณ์ 
11. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้งานธนาคารโรงเรียน 
12. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มตรา 
ภ.ว.ค. 
 

1. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ  
 
2. เพื่อพัฒนาจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
3. เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

90 
 
 
 

90 
 
 
 
 

95 

1. ศูนย์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
2. กลุ่มบริหารทั่วไป 
3. กลุ่มบริหารวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 6 การประสานความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่าย  
เป้าประสงค์ : โรงเรียนมีภาคเีครอืข่าย มีการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน ในการพัฒนาการจดัการเรียนรู้ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

มาตรการ แนวทางสู่การปฏิบตั ิ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาความร่วมมอื
กับภาคีเครือข่าย 

1. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกัน
กำหนดทิศทางของการจัดการศึกษา 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง และความ
ร่วมมือของบุคลากร องค์กร 
หน่วยงาน หรือชุมชน เพือ่เกิดการมี
ส่วน ร่วมในการพัฒนาการศึกษา และ
ร่วมมือกันป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัส COVID-19 และโรคอุบัติ
ใหม่ 

1. โครงการพัฒนาระบบดูแลชว่ยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน 
2. โครงการสถานศึกษาสีขาว 
3. โครงการการศึกษาพิเศษ (นักเรียนเรียนร่วม) 
4. โครงการวันสำคัญของประเทศไทย 
5. โครงการส่งเสริม พัฒนาทักษะกระบวนการด้าน
การปฏิบัตกิารนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
6. โครงการพัฒนาศูนย์ปฏบิัติการเตรียมความพร้อม
เพื่อป้องกันภยัพิบัติทางธรรมชาติและอบุัติภัย 
7. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 

1. ร้อยละของความรว่มมือกบัภาคี
เครือข่ายในการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษา 
 
2. ร้อยละของความรว่มมือกบัภาคี
เครือข่ายในการดำเนินงานระบบดแูล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
 
3. ร้อยละของความรว่มมือระหว่าง
ชุมชนในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 หรือโรคระบาดอื่นๆ 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 

1. งานประสานชุมชน 
2. กลุ่มบริหารทั่วไป 
3. งานอนามัยโรงเรียน 
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ส่วนที่ 3 

ประมาณการรายได้และงบประมาณการดำเนินการโครงการ 
ประจำปีการศึกษา 2564 
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ประมาณการรายไดแ้ละงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีการศึกษา 2564 

ระดับ 
งบประมาณ 1 เม.ย.64-30 มี.ค.65 

ค่าชุดนักเรียน ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์  การ

เรียน 

พัฒนาผู้เรียน 

จำนวนนร. เงินอุดหนุน 
รวมเงิน
(บาท) 

ต880/ป950 

ม.1 462 3,500  1,617,000  207,900  373,296  194,040  406,560  

ม.2 399 3,500  1,396,500  179,550  367,479  167,580  351,120  

ม.3 404 3,500  1,414,000  181,800  402,384  169,680  355,520  

ม.4 426 3,800  1,618,800  213,000  589,584  195,960  404,700  

ม.5 333 3,800  1,265,400  166,500  441,558  153,180  316,350  

ม.6 330 3,800  1,254,000  165,000  384,120  151,800  313,500  

รวม 2,354    8,565,700  1,113,750  2,558,421  1,032,240  2,147,750  

ค่าสาธาณูปโภค+ค่าน้ำมัน   600,000  งบพัฒนาผู้เรียน (เรียนฟรีมีคุณภาพ) 

ค่าจ้างครูและลูกจ้าง   2,440,250  กิจกรรม      
พัฒนาผู้เรียน 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

ค่าอบรม สัมมนา ไปราชการ 600,000  (บาท) 

งาน/โครงการ งบป ีกศ.64   4,925,450  
กิจกรรม
วิชาการ 

1,016,530 วิชาการ 
  

งบวิชาการ (70 %) 
3,447,815  

กิจกรรม
คุณธรรม 

329,500 กิจการ นร. 
  

งบบริหารทั่วไป(20%) 985,090  ทัศนศึกษา 611,720 วิชาการ   
งบสำรอง(10%) 492,545  กิจกรรม ICT 190,000 วิชาการ   

รวมงบจดัสรรป ีกศ. 64 4,925,450  รวม 2,147,750 บาท   

ระดับ 
สอนคอมเกิน
มาตรฐานรัฐ

จัด 

ตรวจ
สุขภาพ 

ประกัน
อุบัติเหต ุ

วารสาร 
สาธารณูปโภค
ปรับอากาศ 

จ้างครูต่างชาต ิ ระดมทรัพย ์

ชั้น 650บาท/คน 90บาท/คน 180บาท/คน 100 บาท/คน 700บาท/คน 3,150 บาท/คน 1000บาท/คน 

ม.1 300,300  41,580  83,160  46,200  323,400  321,300  462,000  

ม.2 259,350  35,910  71,820  39,900  279,300  283,500  399,000  

ม.3 262,600  36,360  72,720  40,400  282,800  315,000  404,000  

ม.4 276,900  38,340  76,680  42,600  298,200  207,900  426,000  

ม.5 216,450  29,970  59,940  33,300  233,100  151,200  333,000  

ม.6 214,500  29,700  59,400  33,000  231,000  198,450  330,000  

รวม 1,530,100  211,860  423,720  235,400  1,647,800  1,477,350  2,354,000  

  
จำนวน
นักเรียน 

ค่าคู่มือ
นักเรียน 

ค่าบัตร
นักเรียน 

 
   

  (คน) 100บาท/คน 80บาท/คน  
   

ม.1 462 46,200 36,960     

ม.4 426 42,600 34,080     

รวม 888 88,800 71,040  
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งาน/โครงการ/กิจกรรม งานการเงินและพัสดุ กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2564     

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
เงิน

อุดหนุน 

งบ
พัฒนา
ผู้เรียน 

อื่นๆ  รวมท้ังสิ้น  หมายเหต ุ  

10101 
 1. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพงานการเงินและ
พัสด ุ 

พ.ค.64-
เม.ย.65 

       
40,000  

    
        

40,000  
   

10102 2. งานดำเนินงานสาธารณูปโภค 
พ.ค.64-
เม.ย.65 

     
100,000  

  1,530,100 
    

1,630,100  

 เงินระดมทรัพย์
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  

 

      
     

140,000  
  1,530,100 

    
1,670,100  

   

  โครงการเรียนฟรี 15 ป ี              

10103 1. งบสนับสนุนค่าหนังสือเรียน 
พ.ค.64-
เม.ย.65 

    2,558,421 
    

2,558,421  
 งบสนบัสนุนจากรฐั   

10104 2. งบสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 
พ.ค.64-
เม.ย.65 

    1,032,240 
    

1,032,240  
 งบสนบัสนุนจากรฐั   

10105 3. งบสนับสนุนค่าชุดนักเรียน 
พ.ค.64-
เม.ย.65 

    1,113,750 
    

1,113,750  
 งบสนบัสนุนจากรฐั   

10106 4. ค่าจัดการเรียนการสอน 
พ.ค.64-
เม.ย.65 

    8,565,700 
    

8,565,700  
 งบสนบัสนุนจากรฐั   

10107 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
พ.ค.64-
เม.ย.65 

    2,147,750 
    

2,147,750  
 งบสนบัสนุนจากรฐั   

101 งานการเงินและพัสดุ รวม   
             
-    

             
-    

  
15,417,861  

  
15,417,861  

   

         

งาน/โครงการ/กิจกรรม งานแผนงาน กลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2564        

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
เงิน

อุดหนุน 

งบ
พัฒนา
ผู้เรียน 

อื่นๆ  รวมท้ังสิ้น  หมายเหต ุ  

  โครงการพัฒนาคุณภาพงานแผนงาน              

10201 1. จัดทำแผนปฏบิัติการโรงเรียน 
พ.ค.64-
เม.ย.65 

       
15,000  

    
        

15,000  
   

10202 2. งานติดตามประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
พ.ค.64-
เม.ย.65 

       
10,000  

    
        

10,000  
   

102 งานแผนงาน รวม   
       

25,000  
             
-    

               
-    

        
25,000  
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

201 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

20101  1. ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตนกัเรียน ม.1-ม.6 พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

20102 2. กิจกรรมไหว้ครู พ.ค.64-เม.ย.65 10,200 10,200         

20103 3. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 55,000 55,000         

20104 4. กิจกรรม Training on the trainer พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

20105 5. กิจกรรมอบรมลูกเสือและ รด.จราจร พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

20106 6. ปฐมนเิทศนกัเรียน ชั้น ม.1, ม.4 พ.ค.64-เม.ย.65 13,500 13,500         

20107 7. กิจกรรมรับนอ้งแสดเขียว พ.ค.64-เม.ย.65 40,000 40,000         

20108 8. ปัจฉิมนเิทศนกัเรียน ม.3,ม.6 พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

20109 9. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา พ.ค.64-เม.ย.65 75,000 75,000         

20110 10.จดัท าคู่มือนกัเรียน ม.1 และ ม.4 พ.ค.64-มิ.ย.64 88,800 88,800         ค่าบ ารุงการศึกษา

20111 11.ค่ายให้ปีที่ พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         บริจาค

202

20201 1. ออกเยี่ยมบ้านนกัเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 170,000 170,000       

20202 2. ประชุมผู้ปกครองนกัรียน พ.ค.64-เม.ย.65 55,000 55,000         

20203 3.อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลฯ พ.ค.64-เม.ย.65 -              
งบพฒันา

บุคลากร

20204 4.รับการประเมิน การนเิทศ ติดตามระบบดูแล พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

203 โครงการสถานศึกษาสีขาว

20301 1. การจดักิจกรรมห้องเรียนสีขาว พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

20302 2. เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พ.ค.64-เม.ย.65 15,000 15,000         

20303 3. กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหร่ี พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

20304 4. กิจกรรม To Be Number One พ.ค.64-เม.ย.65 15,000 15,000         

20305 5. การนเิทศ ติดตามโครงการสถานศึกษาสีขาว พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

20306
6. กิจกรรมบัด ฟื้นฟูจติใจเยาวชนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มเสพ

ยาเสพติด
พ.ค.64-เม.ย.65 12,000 12,000         

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   ประจ าปีการศึกษา 2564

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
เงิน

อุดหนุน 
งบพัฒนา
ผู้เรียน 

อื่นๆ  รวมท้ังสิ้น  
หมาย
เหต ุ

204 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุม่งานกิจการนักเรียน             

20401 1. ปรับปรุงพัฒนาสำนักงานกจิการนกัเรียน พ.ค.64-เม.ย.65     87,600 
        

87,600  

 เงินระดม
ทรัพย์พฒันา

คุณภาพ
การศึกษา

(ICT)  

20402 2. จัดซื้อวัสด ุครุภัณฑ์และซ่อมแซมบำรุงรักษา
อุปกรณ์สำนักงานกจิการนักเรียน 

พ.ค.64-เม.ย.65 30,000     
        

30,000  
  

20403 3.กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและสร้างขวญักำลังใจใน
การปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

พ.ค.64-เม.ย.65     35,000 
        

35,000  
กลุ่มงาน 

  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  รวม   
     

580,700  
      

20,000  
       

241,400  
       

842,100  
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการสู่มาตรฐานสากล

30001 1.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ พ.ค.64-เม.ย.65 -              งบพฒันาบคุลากร

30002 2.ส่งเสริมครูจดัท าส่ือ นวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ พ.ค.64-เม.ย.65 -              งบพฒันาบคุลากร

30003 3.นเิทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและสังเกตการสอน พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

30004 4.โครงการปรับพื้นฐานนกัเรียน ม.1 พ.ค.64-เม.ย.65 140,000 140,000       

โครงการเสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ -              

30005 1.นทิรรศการทางวิชาการ "Open House" พ.ค.64-เม.ย.65 100,000 100,000       ทกุกลุ่มสาระ

30006 2.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ พ.ค.64-เม.ย.65 344,500 344,500       ทกุกลุ่มสาระ

30007 3.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net พ.ค.64-เม.ย.65 100,000 100,000       ทกุกลุ่มสาระ

โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและพัฒนาระบบงาน

วัดผลและพิธีมอบใบประกาศ

30008 1.พัฒนาระบบงานบริหารวิชาการ พ.ค.64-เม.ย.65 40,000 40,000         

30009 2.พัฒนาระบบงานทะเบียน พ.ค.64-เม.ย.65 70,000 70,000         

30010 3.โครงการสวัสดิการ พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

30011 4.พัฒนาระบบงานวัดผล พ.ค.64-เม.ย.65 400,000 400,000       

30012 5. พิธีมอบใบประกาศ พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

โครงการส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารงานและกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

30013 6. ห้องเรียนคุณภาพ smart classroom พ.ค.64-เม.ย.65 300,000 300,000       
 เงินระดมทรัพย์

พฒันาคุณภาพ

การศึกษา(ICT)

30014 7.จดัท าบัตรนกัเรียน ม.1 และ ม.4 พ.ค.64-มิ.ย.64 71,040 71,040         ค่าบ ารุงการศึกษา

300 กลุ่มบริหารวิชาการ รวม 780,000      444,500     300,000       1,524,500     

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา

30101 1.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

30102 2. จดัซ้ือคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบงานประกัน พ.ค.64-เม.ย.65 35,000 35,000         
 เงินระดมทรัพย์

พฒันาคุณภาพ

การศึกษา(ICT)

301 งานประกันคุณภาพโรงเรียน   รวม 30,000        -            35,000         65,000         

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  งานวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  งานประกันคุณภาพ  ประจ าปีการศึกษา 2564
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

302 โครงการพิเศษของโรงเรียน

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

30201 1. อบรมนกัเรียนแกนน าระดับชั้น ม.1-6 พ.ค.64-เม.ย.65 50,000 50,000         

30202 2. อบรมครูแกนน าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

30203 3. กิจกรรมจัด ตกแต่ง ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ในโรงเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 50,000 50,000         

  งานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง รวม 80,000        50,000       -              130,000       

30204
1.กิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนทุกกลุ่มสาระฯ
พ.ค.64-เม.ย.65 50,000 50,000         

 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  รวม 50,000        -            50,000         

เยาวชนจิตอาสา ตามรอยเท้าพ่อ

30205 1.ตระหนกัในการอนรัุกษ์ ดิน น้ า ส่ิงแวดล้อมใน ร.ร. พ.ค.64-เม.ย.65 2,100 2,100           

30206 2. ใหค้วามรู้เกี่ยวกับจลิุนทรียสั์งเคราหแ์สง นร.แกนน าในโรงเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 3,570 3,570           

30207 3. นกัเรียนกลุ่มแกนน าผลิตจลิุนทรีย์สังเคราห์แสง พ.ค.64-เม.ย.65 12,400 12,400         

30208
4. นกัเรียนกลุ่มแกนน าวิจยัผลจากการใช้ประโยชนจ์าก

จลิุนทรีย์สังเคราะห์แสง
พ.ค.64-เม.ย.65 5,250 5,250           

30209 5. นกัเรียนแกนน าเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับจลิุนทรีย์ฯ พ.ค.64-เม.ย.65 5,030 5,030           

โครงการเยาวชนจติอาสาฯ รวม 23,320        5,030         -              28,350         

302 งานโครงการพิเศษของโรงเรียน  รวม 153,320      55,030       -              208,350       

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ โครงการการศึกษาพิเศษ(นักเรียนเรียนร่วม)  ประจ าปีการศึกษา 2564

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการการศึกษาพิเศษ(นักเรียนเรียนร่วม)

30301 1. อุปกรณ์เสริมทักษะ พ.ค.64-เม.ย.65 -             5,000           5,000           สพม.สนบัสนนุ  ปี

ละ 5,000

303 โครงการการศึกษาพิเศษ(นักเรียนเรียนร่วม) -             -            5,000           5,000           

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ โครงการพิเศษของโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2564



47 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
 

 

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

1.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย

30401 1.วันสุนทรภู่  มิ.ย.-ก.ค.64 10,000 10,000         

30402 2.วันภาษาไทยแห่งชาติ  ก.ค.64 10,000 10,000         

30403 3.ติวเข้มภาษาไทย พ.ค.64-เม.ย.65 -              
โครงการส่งเสริม

ความเปน็เลิศ

(วชิาการ)

30404 4. ค่ายรักษ์ภาษาไทย พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

30405 5.กิจกรรมหนงัสือนอกเวลาส่งเสิรมการอ่าน พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

30406 6. จดัซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ภาษาไทย พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

30407 7. กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาไทย พ.ค.64-เม.ย.65 -              
โครงการส่งเสริม

ความเปน็เลิศ

(วชิาการ)

2.โครงการพัฒนาส านักงานน่าอยู่ ศูนย์การเรียนรู้น่าค้นหา

30408 1. กิจกรรมพัฒนาห้องส านกังาน พ.ค.64-เม.ย.65
โครงการพฒันา

อาคารสถานทีฯ่

(บริหารทัว่ไป)

30409 2.ปรับปรุงห้องศูนย์ส่ือการเรียนรู้ พ.ค.64-เม.ย.65 25,000 25,000         

30410 3 ปรับปรุงภูมิทัศนส์วนภาษาไทย พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

3.โครงการพัฒนาครูมืออาชีพก้าวสู่สากล(อาเซียน) -              

30411 1.วิจยั ผลิตส่ือการเรียนการสอน พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

30412 2.กิจกรรมตามรอยวรรณคดี พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         งบกลุ่มสาระฯ

304 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย รวม 125,000      20,000       30,000         175,000       

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่มาตรฐานสากล -             

30501 1. Follow Me(การศึกษาดูงานประชุมนอกสถานที่ครู) พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         งบกลุ่มสาระฯ

30502
2. การจดัหาวัสดุส านกังานและปรับปรุงซ่อมแซม พัฒนา

ครูเพื่อพัฒนาผู้เรียน
พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

โครงการพัฒนาผู้เรียนภาษาต่างประเทศสู่มาตรฐานสากล

30503 1.การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ พ.ค.64-เม.ย.65 100,000 100,000       

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2564
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
 

 

 

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

30504 2. ค่ายภาษาพาเพลิน (V.C.E.) พ.ค.64-เม.ย.65 900,000 900,000       

30505 3.จดันทิรรศการแสดงผลงาน พ.ค.64-เม.ย.65 -              

30506 4. สอนเสริม เติมเต็ม ติว O-Net พ.ค.64-เม.ย.65 -              

30507 5.จดัหาหนงัสือเรียนและหนงัสือแบบฝึกหัด พ.ค.64-เม.ย.65

30508 6. วันภาษาต่างประเทศ พ.ค.64-เม.ย.65 15,000 15,000         

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

30509 1.ส่งเสริมความเป็นเลิศเข้าร่วมแข่งขัน พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการส่งเสริมความ

เปน็เลิศ(วชิาการ)

30510 2.อุปกรณ์เสริมทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

30511 3.คลินกิ พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ(์วชิาการ)

30512 4. ภาษาอังกฤษสัมพันธ์ พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการส่งเสริมความ

เปน็เลิศ(วชิาการ)

305 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ รวม 160,000      15,000       930,000       1,105,000     

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิวิทยาศาสตร์

30601 1. จดัซ้ืออุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ พ.ค.64-เม.ย.65 50,000 50,000         

30602 2.จดัทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ(์วชิาการ)

30603 3.จดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านกังานวิทยาศาสตร์ พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

2.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์

30604 1. ค่ายวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

30605 2. ค่ายวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

30606 3. งานนทิรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

30607 4. น านกัเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น พ.ค.64-เม.ย.65 15,000 15,000         

30608 5. การเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการส่งเสริมความ

เปน็เลิศ(วชิาการ)

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
 

 

 

 

 

 

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

3.พัฒนาอาคาร แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมวิทย์ฯ

30609 1. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พ.ค.64-เม.ย.65 25,000 40,000 65,000         
โครงการพฒันาอาคาร

สถานทีฯ่(บริหารทัว่ไป)

30610 2. พัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณรอบกลุ่มสาระ พ.ค.64-เม.ย.65 2,000 2,000           

306 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รวม 137,000      55,000       40,000         232,000       

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาคณิตศาสตร์

30701 1. กิจกรรมคลินคิคณิตศาสตร์ พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ(์วชิาการ)

30702 2. เตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ O-Net พ.ค.64-เม.ย.65 โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ(์วชิาการ)

ผลิต จัดหาส่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ คณิตศาสตร์

30703 1. จดัซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อจดัการเรียนการสอน พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

30704 2. ปรับปรุง พัฒนาห้องศูนย์ส่ือ พ.ค.64-เม.ย.65 25,000 25,000         

30705 3. ปรับปรุงพัฒนาห้องส านกังาน พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์

30706 1. ส่งเสริมความเป็นอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ พ.ค.64-เม.ย.65 35,000 35,000         

30707 2.โครงการส่งนกัเรียนเข้าแข่งขันกีฬาเอแม็ท พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการส่งเสริมความ

เปน็เลิศ(วชิาการ)

30708 3. สานฝันสู่ความเป็นเลิศคณิตศาสตร์ พ.ค.64-เม.ย.65 6,000 6,000           

307 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  รวม 110,000      6,000         -              116,000       
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แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
 

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน

30801 1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาสังคมศึกษา O-Net พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ(์วชิาการ)

30802 2. จดัซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

30803 3. จดัซ้ือเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

โครงการส่งเสริมพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนและ

ทักษะชีวิต

30804 1. ค่ายอบรมคุณธรรม นกัเรียน ม.1 และ ม.4 พ.ค.64-เม.ย.65 100,000 100,000       

30805 2. โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศกับสังคมไทย พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการส่งเสริมความ

เปน็เลิศ(วชิาการ)

30806 3. กิจกรรมวันอาเซียน พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

30807
4. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนวิชาสังคมศึกษา (การ

แข่งขันเพชรยอดมงกุฏ)
พ.ค.64-เม.ย.65 25,000 25,000         

โครงการวันส าคัญของประเทศไทย

30808 1. วันส าคัญกลุ่มสาระสังคมศึกษา พ.ค.64-เม.ย.65 12,000 12,000         

30809 2. กฐินสามัคคีรวมใจ พ.ค.64-เม.ย.65 25,000 25,000          เงินระดมทรัพย์พฒันา

คุณภาพการศึกษา

308 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   รวม 67,000        125,000     25,000         217,000       

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิสุขศึกษาและพลศึกษา

30901 1. จดัซ้ือกระดาษและอุปกรณ์ส านกังาน พ.ค.64-เม.ย.65 15,000 15,000         

30902 2. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย(เคร่ืองมือ) พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

30903 3. แข่งขันกีฬาภายใน  พ.ย. 64 150,000 150,000       

30904 4.จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬา พ.ค.64-เม.ย.65 150,000 150,000       

30905 5. ปรับปรุงห้องส านกังานและห้องปฏิบัติการพลศึกษา พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

30906 6. เปิดบ้าน กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการส่งเสริมความ

เปน็เลิศ(วชิาการ)

30907 7. แข่งขันทักษะวิชาการ พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการส่งเสริมความ

เปน็เลิศ(วชิาการ)

30908 8. แข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ พ.ค.64-เม.ย.65 โครงการส่งเสริมความ

เปน็เลิศ(วชิาการ)

30909 9.แข่งขันสตรีทบาสเก็ตบอล 3x3 พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

30910 1. จดัตกแต่ง ซ่อมแซม สนามกีฬา พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

309 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา  รวม 190,000      150,000     -              340,000       

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มงานศิลปะสู่ความเป็นเลิศ

31001 1. จดัซ้ือ จดัจา้ง วัสดุอุปกรณ์วงโยธวาทิต พ.ค.64-เม.ย.65 130,000 130,000       

31002 2. จดัซ้ือ จดัจา้ง วัสดุ อุปกรณ์วงดนตรีลูกทุ่ง/สตริง/โปงลาง พ.ค.64-เม.ย.65 70,000 70,000         

31003 4. จดัซ้ือ จดัจา้ง วัสดุ อุปกรณ์ทัศนศิลป์ พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

31004 5. จดัซ้ือ จดัจา้งเคร่ืองแต่งหนา้ และชุดร านาฏศิลป์ พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

31005 6.จดัซ้ือ จดัจา้ง วัสดุอุปกรณ์ ชุดแต่งกายวงโปงลาง พ.ค.64-เม.ย.65 50,000 50,000         

โครงการสานฝันความสามารถนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

31006 1. ค่ายวงโยธวาทิต ค่ายดนตรี-นาฏศิลป์ ค่ายทัศนศิลป์ พ.ค.64-เม.ย.65 120,000 120,000       

31007 2. แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการส่งเสริมความ

เปน็เลิศ(วชิาการ)

31008 3. กิจกรรมเปิดบ้าน ศิลปศึกษา พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการส่งเสริมความ

เปน็เลิศ(วชิาการ)

โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องส านักงานกลุ่มศิลปศึกษา

31009 1. พัฒนาปรับปรุงห้องเรียนอาคารศิลปะ (ห้องดนตรี 2) พ.ค.64-เม.ย.65 40,000 40,000         

31010 2.พัฒนาส่ือการเรียนการสอน พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

310 กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา  รวม 370,000      120,000     -              490,000       
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนงานบ้าน

31101 1.พัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนและทักษะชีวิตผู้เรียน พ.ค.64-เม.ย.65 36,618 36,618         

31102
2.โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน (นวัตกรรม/

งานวิจยั/ทักษะการแข่งขัน)
พ.ค.64-เม.ย.65 2,835 2,835           

31103 3.โครงการซ่อมแซม และปรับปรุง พ.ค.64-เม.ย.65 12,500 12,500         

31104 4. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านอาชีพ พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         สอร

311 งานบ้าน  รวม 51,953        -            20,000         71,953         

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งานธุรกิจ  ประจ าปีการศึกษา 2564

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนงานธุรกิจ

31201 1.จดัซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์ งานธุรกิจ พ.ค.64-เม.ย.65 10,000        10,000         

312  งานธุรกิจ  รวม 10,000        -              10,000         

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพัฒนา      

การเรียนการสอนงานช่าง

31301
 1.จดัซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจดัการเรียนการสอน

พ.ค.64-เม.ย.65 66,082 66,082         

31302  2.จดัซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ส านกังานกลุ่มสาระฯ พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

31303
3.จดัซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานช่างประดิษฐ์ เพื่อ

พัฒนากระบวนการท างาน
พ.ค.64-เม.ย.65 35,000 35,000         

313 งานช่าง  รวม 121,082      -            -              121,082       

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งานบ้าน  ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งานช่าง  ประจ าปีการศึกษา 2564
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนงานเกษตร

31401 1. กิจกรรมผลิตส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

31402
2.กิจกรรมงานการเพาะกล้าไม้ดอกไม้ประดับและ

ขยายพันธุ์พืช
พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

31403 3. กิจกรรมปลูกพืชปลอดสารพิษ พ.ค.64-เม.ย.65 3,000 3,000           

31404 4. กิจกรรมศึกษาดูงานการเล้ียงปลาในกระชัง พ.ค.64-เม.ย.65 2,000 2,000           

31405 5. กิจกรรมซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร พ.ค.64-เม.ย.65 7,000 7,000           

31406 6.กิจกรรมท าน้ าหมักชีวภาพ พ.ค.64-เม.ย.65 2,000 2,000           

31407 7.กิจกรรมเล้ียงไก่ พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

31408 8. กิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนกิ พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

โครงกาพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนและทักษะชีวิต

 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

31409 1. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะเกษตร พ.ค.64-เม.ย.65 -              
โครงการส่งเสริมความ

เปน็เลิศ(วชิาการ)

31410 2.กิจกรรมปรับภูมิทัศนบ์ริเวณพื้นท่ีเกษตร พ.ค.64-เม.ย.65 -              โครงการพฒันาอาคาร

สถานทีฯ่(บริหารทัว่ไป)

31411 3.กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนเกษตร อาคารเกษตร พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

31412
4. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและนอกชุมชน

ด้านการเกษตร
พ.ค.64-เม.ย.65 -              งานพอเพยีง

31413
5. กิจกรรมเดินตามรอยเท้าพ่อเศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรประณีต
พ.ค.64-เม.ย.65 -              งานพอเพยีง

314 งานเกษตร  รวม 84,000        -            -              84,000         

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ งานเกษตร  ประจ าปีการศึกษา 2564
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารงานและกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

31501 1.ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ทั้งโรงเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 50,000 50,000          เงินระดมทรัพย์พฒันา

คุณภาพการศึกษา(ICT)

31502
2. อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจดัการเรียนการสอน
พ.ค.64-เม.ย.65 -              พฒันาบคุลากร (กลุ่ม

บริหารงานบคุคล)

31503 3. จดัซ้ือวัสดุส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พ.ค.64-เม.ย.65 15,000 35,000 50,000          เงินระดมทรัพย์พฒันา

คุณภาพการศึกษา(ICT)

31504
4. ค่าย ICT ส าหรับนกัเรียน/พัฒนานกัเรียนสู่ความเป็น

เลิศ/ศึกษาดูงานนกัเรียนด้าน ICT
พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

31505 5. จดัซ้ือชุมคอมพิวเตอร์ All-in-one 40 ชุด พ.ค.64-เม.ย.65 800,000 800,000       
 เงินระดมทรัพย์พฒันา

คุณภาพการศึกษา(ICT)

โครงการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนและบริหารจัดการ

31506
1. พัฒนาห้องเรียน Smart classroom (ห้องเรียนแต่ละ

อาคาร)
พ.ค.64-เม.ย.65 160,000 160,000       

31507 2. เช่า License พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000          เงินระดมทรัพย์พฒันา

คุณภาพการศึกษา(ICT)

31508 3. ปรับปรุงและขยายระบบเครือข่าย พ.ค.64-เม.ย.65 200,500 200,500        เงินระดมทรัพย์พฒันา

คุณภาพการศึกษา(ICT)

315 ศูนย์คอมพิวเตอร์  รวม 175,000      30,000       1,095,500     1,300,500     

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง -              

31601 1. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนกัเรียน พ.ค.63-เม.ย.64 611,720 611,720       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวม 611,720     -              611,720       

โครงการวันส าคัญของลูกเสือ

31602 1. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (พิธี พ.ค.64-เม.ย.65 1,500 1,500           

31603 2. กิจกรรมวันถวายราชสดุดี พ.ค.64-เม.ย.65 2,000 2,000           

โครงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมทางลูกเสือ 

31604 1. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ พ.ค.64-เม.ย.65 130,000 130,000       

31605 2. กิจกรรมฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

31606 3. กิจกรรมอบรมผู้น าลูกเสือเพื่อบริการสังคม พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

31607 4. ลูกเสือพิทักษ์ป่า พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

กิจกรรมลูกเสือ รวม -             183,500     -              183,500       

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดิจิทัล ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2564
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

งานยุวกาชาด โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

31608 1. กิจกรรมประจ าหมู่ พ.ค.64-เม.ย.65 500 500

31609
2. งบซ่อมแซมอุปกรณ์ในกิจกรรมเปิดกอง-ปิดกองการ

เรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด
พ.ค.64-เม.ย.65 1,000 1,000

31610
3. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมกลางวันสมาชิกยุวกาชาด 

ระดับชั้น ม.1
พ.ค.64-เม.ย.65 1,000 1,000

31611
4. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมสมาชิกยุวกาชาด ระดับชั้น ม.2 

( 2 วัน 1 คืน)
พ.ค.64-เม.ย.65 42,000 42,000

31612
5. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมสมาชิกยุวกาชาด ระดับชั้น ม.3

พ.ค.64-เม.ย.65 1,000 1,000

31613
6. กิจกรรมพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

พ.ค.64-เม.ย.65 1,500 1,500           

กิจกรรมยุวกาชาด  รวม 1,000         46,000       -              47,000         

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการแนะแนวโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

31701 1.จดัซ้ือวัสดุส านกังาน พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

31702 2. กิจกรรมพี่พบนอ้งแสดเขียว พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

31703 3.กิจกรรมตลาดนดัหลักสูตร ม พ.ค.64-เม.ย.65 12,000 12,000         

31704 4.กิจกรรมอบรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) พ.ค.64-เม.ย.65 8,000 8,000           

31705 5.ศึกษาดูงานอาชีพระยะส้ันศูนย์รัตนาภาขอนแก่น พ.ค.64-เม.ย.65 6,000 6,000           

31706 6. สัปดาห์แนะแนวการศึกษาต่อ พ.ค.64-เม.ย.65 4,000 4,000           

31707 7.โครงการสร้างแรงจงูใจ พ.ค.64-เม.ย.65 8,000 8,000           

317 งานแนะแนว  รวม 22,000        31,000       -              53,000         

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

31801 1. วิจยัและพัฒนา 11 โครงการหลักของโรงเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 110,000 110,000       

318 งานวิจัยองค์กร   รวม 110,000  - 110,000

งาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารวิชาการ งานแนะแนว ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารวิชาการ งานวิจัยองค์กร ประจ าปีการศึกษา 2564
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษ

31901
1. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีห้องเรียนพิเศษ 

ม.1-6
พ.ค.64-เม.ย.65 170,000        170,000

31902 2. กิจกรรมส่งเสริมการตอบปัญหาทางวิชาการ พ.ค.64-เม.ย.65 โครงการส่งเสริมความ

เปน็เลิศ(วชิาการ)

31903 3. กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการด้านการปฏิบัติ พ.ค.64-เม.ย.65 35,000          35,000

31904 4. กิจกรรมพัฒนาทักษะนกัเรียนรายบุคคล พ.ค.64-เม.ย.65 30,000          30,000

319 งานห้องเรียนพิเศษ   รวม 235,000  - 235,000

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการพัฒนาห้องสมุด

32001    1.จดัซ้ือวารสาร  ส่ิงพิมพ์ หนงัสือพิมพ์ พ.ค.64-เม.ย.65 29,760 29,760         

32002    2. ปรับปรุงบรรยากาศภายในห้องสมุด พ.ค.64-เม.ย.65 25,000 25,000         

32003    3. ซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

32004    4. จดัซ้ือหนงัสืออิเล็กทรอนกิส์ พ.ค.64-เม.ย.65 100,000 100,000       

32005    5. กิจกรรมส่งเสริมนสัิยรักการอ่าน พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

32006    6. วันสัปดาห์ห้องสมุด พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

320 งานห้องสมุด   รวม 169,760      -            -              169,760       

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ งานห้องสมุด  ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารวิชาการ งานห้องเรียนพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2564
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

40001
1. ส่งเสริม สนบัสนนุบุคลากรส่งผลงานดีเด่นร่วมประกวด

แข่งขัน
พ.ค.64-เม.ย.65 15,000 15,000         

40002 2. ส่งเสริมการศึกษาต่อ ปรับวุฒิ เล่ือนระดับ เล่ือนต าแหน่ง พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

40003 3. ส่งเสริม สนบัสนนุครู อบรม ศึกษาดูงาน พ.ค.64-เม.ย.65 300,000 300,000       

40004 4. กิจกรรมศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา พ.ค.64-เม.ย.65 300,000 300,000       

40005 5. กิจกรรมการบริหารส านกังานบุคลากร พ.ค.64-เม.ย.65 36,000 36,000         

โครงการพัฒนาบุคลากร (สนับสนุนสถานศึกษา)

40006 1. จา้งครูและบุคลากรสาขาที่ขาดแคลน พ.ค.64-เม.ย.65 2,340,250 1,477,350     3,817,600     

40007 2. เงินประโยชนต์อบแทนอื่นกรณีพิเศษ พ.ค.64-เม.ย.65 100,000 100,000       

โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ

40008 1. เชิดชูเกียรติบุคลากรที่ไม่มีวันลา พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

40009 2. ชื่นชมยินดี กรณีจบการศึกษาระดับสูงขึ้น พ.ค.64-เม.ย.65 2,000 2,000           

40010 3. ส่งเสริมสนบัสนนุกิจกรรมครบรอบวันเกิดของคณะครู พ.ค.64-เม.ย.65 15,000 15,000         

40011 4. กิจกรรมเสริมขวัญก าลังใจบุคลากร (รับ-ส่ง) พ.ค.64-เม.ย.65 50,000 50,000         สวสัดิการ

400 งานบุคลากร รวม 3,123,250   -            1,527,350     4,650,600     

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

พัฒนาส านักงานผู้อ านวยการ

40101 1. จดัซ้ือวัสดุที่ใช้ในการรับแขก พ.ค.64-เม.ย.65 40,000          40,000

40102 2. จดัซ้ือวัสดุส านกังาน พ.ค.64-เม.ย.65 10,000          10,000

40103 3. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าและปรับภูมิทัศน์ พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

401 ส านักงานผู้อ านวยการ รวม 60,000        -            -              60,000         

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารงานบุคคล   งานบุคลากร  ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานผู้อ านวยการ  ประจ าปีการศึกษา 2564
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

50001 1. วัสดุ อุปกรณ์ ส านกังาน พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

50002 2.กิจกรรมจดัท าป้าย บอร์ดนเิทศในโรงเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

50003 3. อุปกรณ์ท าความสะอาด พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

50004 4. น้ ายา ท าความสะอาดห้องน้ า สุขภัณฑ์ พ.ค.64-เม.ย.65 100,000 100,000       

โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและอุบัติภัย
 -              

50005
1. กิจกรรมฝึกซ้อมอพยพ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับ

สถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ
พ.ค.64-เม.ย.65 2,000 2,000           

50006

2. จดัอบรมและกิจกรรมให้ความรู้แก่นกัเรียน ครูและ

บุคลากรเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับ

สถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ

พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

500 งานบริหารท่ัวไป  รวม 192,000      -            -              192,000       

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้

50101 1. ซ่อมแซมอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม พ.ค.64-เม.ย.65 80,000 80,000         

50102 2. พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม พ.ค.64-เม.ย.65 102,090 50,000 152,090       รายได้สถานศึกษา

50103 3. สรรหาอาคารสถานที่เพื่อให้เพยีงพอเหมาะสมกับความจ าเป็น พ.ค.64-เม.ย.65 1,000,000 1,000,000      งบสนบัสนนุจาก

ภายนอก

50104 4. พื้นโดม และบาทวิถีบริเวณโดม พ.ค.64-เม.ย.65 1,800,000 1,800,000     รายได้สถานศึกษา

50105 5.กิจกรรมรณรงค์ลดขยะต้นทาง พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

50106 6. ปรับปรุงสนามกีฬา พ.ค.64-เม.ย.65 500,000 500,000       รายได้สถานศึกษา

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป งานอาคารสถานท่ี  ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 2564
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

50107 7.ปรับปรุงร่องระบายน้ า พ.ค.64-เม.ย.65 20,000 20,000         

50108 8.ปรับปรุงระบบบ่อบาดาล พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

50109 9. จดัซ้ือและประดับตกแต่งผ้าในกิจกรรมโรงเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

501 งานอาคารสถานท่ี  รวม 267,090      -            3,350,000     3,617,090     

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

50201  1. จดัหาจดัซ้ือยาเวชภัณฑ์ยา พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน CPRพ.ค.64-เม.ย.65 15,000 15,000         

50202  2.อบรมแกนน า อย.นอ้ย พ.ค.64-เม.ย.65 3,000 3,000           

50203  3. กิจกรรมเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

50204 4. กิจกรรมระบบอนามัยเจริญพันธุ์ พ.ค.64-เม.ย.65 3,000 3,000           

50205 5. ส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของครูและนกัเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 4,000 4,000           

50206 6. ตรวจสุขภาพนกัเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 211,860 211,860        นร.รายบคุคล

50207  7. รณรงค์โรคระบาดต่างๆเพื่อสุขภาพอนามัย พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

50208 8. การด าเนนิการตามมาตรการ DMHTT พ.ค.64-เม.ย.65 100,000 210,000 310,000       

502 งานอนามัยโรงเรียน  รวม 135,000      -            421,860       556,860       

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

50301 โครงการพัฒนาโรงอาหาร พ.ค.64-เม.ย.65 -             150,000       150,000        เงินรายได้      โรง

อาหาร

503 งานโภชนาการ  รวม -             -            150,000       150,000       

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป  งานอนามัยโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป   งานโภชนาการ  ประจ าปีการศึกษา 2564
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายการศึกษา

50401
1. กิจกรรมใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันส าคัญทาง

ศาสนา
พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

504 งานประสานชุมชน  รวม 5,000         -            -              5,000           

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการงานประชาสัมพันธ์

50501 1. จดัท าวารสารจดหมายข่าว พ.ค.64-เม.ย.65 235,400 235,400       ระดมทรัพย์วารสาร

50502 2. พัฒนาระบบเสียงตามสาย พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

50503 3. จดัท าแผ่นพับ วีดีทัศน์ พ.ค.64-เม.ย.65 2,000 2,000           

50504 4. จดัซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ พ.ค.64-เม.ย.65 3,000 12,000 15,000          เงินระดมทรัพย์พฒันา

คุณภาพการศึกษา(ICT)

50505 5. ศึกษาดูงานประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ พ.ค.64-เม.ย.65 งบพฒันาบคุลากร

50506 6. อบรมพิธีกร พิธีการ รุ่นจิว๋ พ.ค.64-เม.ย.65 -              

505 งานประชาสัมพันธ์  รวม 8,000         -            249,400       257,400       

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการพัฒนาบริการงานโสตทัศนูปกรณ์

50601 1. พัฒนางานส่ือมัลติมีเดีย พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

50602 2. พัฒนาระบบงานโสตฯ พ.ค.64-เม.ย.65 30,000 30,000         

506 งานโสตทัศนศึกษา รวม 60,000        -            -              60,000         

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป   งานประชาสัมพันธ์  ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป   งานโสตทัศนศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป   งานประสานชุมชน  ประจ าปีการศึกษา 2564
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการพัฒนางานปฏิคมโรงเรียน

50701 1. จดัหาวัสดุอุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการบริหารจดัการ พ.ค.64-เม.ย.65 10,000 10,000         

507 งานปฎิคมโรงเรียน 10,000        -            -              10,000         

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

โครงการยานพาหนะโรงเรียนภูเวียววิทยาคม

50801 1. ค่าน้ ามันหล่อล่ืน+ค่าน้ ามัน พ.ค.64-เม.ย.65 400,000 400,000       

50802 2. ค่าดูแลซ่อมบ ารุงรถโรงเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 100,000 50,000 150,000       รายได้สถานศึกษา

508 งานยานพาหนะ  รวม 500,000      -            50,000         550,000       

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

50901 โครงการแหล่งเรียนรู้ธนาคารโรงเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 5,000 5,000           

509 งานธนาคารโรงเรียน  รวม 5,000         -            -              5,000           

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

51001 ซ่อมบ ารุงโรงงานผลิตน้ าด่ืม ตรา ภ.ว.ค. พ.ค.64-เม.ย.65 98,000         98,000         เงินโรงน้ าด่ืม

51002 แหล่งเรียนรู้โรงงานผลิตน้ าด่ืม ตรา ภ.ว.ค. พ.ค.64-เม.ย.65 5,000           5,000           เงินโรงน้ าด่ืม

510 งานผลิตน้ าด่ืมตรา ภ.ว.ค. -             -            103,000       103,000       

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป   งานปฎิคมโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป งานยานพาหนะ  ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป   งานธนาคารโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2564

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป   งานผลิตน้ าด่ืมตรา ภ.ว.ค.  ประจ าปีการศึกษา 2564
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รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

51101 โครงการประกันอุบัติเหตุ พ.ค.64-เม.ย.65 -             -            423,720       423,720       นร.รายบคุคล

511 งานประกันอุบัติเหตุ รวม -             -            423,720       423,720       

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

51201 พัฒนาระบบงานสารบรรณโรงเรียน พ.ค.64-เม.ย.65 95,000 95,000         

512 งานสารบรรณโรงเรียน รวม 95,000        -            -              95,000         

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา เงินอุดหนุน
งบพัฒนา

ผู้เรียน
อ่ืนๆ  รวมท้ังส้ิน หมายเหตุ

600 งบส ารองจา่ย  พ.ค.64-เม.ย.65 492,545      -            -              492,545       

8,565,700 2,147,750 10,527,330 21,240,780

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป   งานสารบรรณโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564

งบส ารองจ่าย  ประจ าปีการศึกษา 2564

รวมงบประมาณ ปีการศึกษา 2564   ท้ังส้ิน

งาน/โครงการ/กิจกรรม  กลุ่มบริหารท่ัวไป   งานประกันอุบัติเหตุ  ประจ าปีการศึกษา 2564
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ส่วนที่ 4 
การกำกับ ติดตาม ประเมนิผล และรายงาน 

 
1. การกำกับ ควบคุมการใช้งบประมาณ 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอบันทึกข้อความเพ่ือขอใช้งบประมาณท่ีผ่านการอนุมัติแล้วต่อกลุ่ม

แผนงานและจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารเพ่ืออนุมัติการใช้งบประมาณ 

1.2 กลุ ่มแผนงานทำบันทึกรายการขอใช้งบประมาณของงาน /โครงการ เพื ่อเป็นข้อมูล

สารสนเทศสำหรับสรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

1.3 กลุ่มแผนงาน จัดทำบันทึกการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามงาน /โครงการ มอบให้

งานพัสดุโรงเรียนดำเนินการจัดทำบัญชีควบคุมการใช้เงินงบประมาณของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 

2. นิเทศติดตาม 
2.1 ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน ติดตามการปฏิบัติตามงาน/  
     โครงการและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
2.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ รายงานผลการ  
      ดำเนินงานตามงาน/โครงการ โดยสรุปผลการดำเนินงานอย่างน้อย 3 เล่ม  
2.3 กลุ ่มแผนงานและงบประมาณ ประสานงานพัสดุโรงเรียน จัดทำรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ 

3. การประเมินผล 

3.1 จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวางแผนการประเมินผลงาน/โครงการ 
3.2 กำหนดวิธีการประเมินและระยะเวลาการประเมิน 
3.3 จัดทำเอกสารแผนการประเมิน 
3.4 เสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนการประเมิน 
3.5 ดำเนินการประเมินตามแผน 
3.6 สรุปและรายงานผลการประเมิน 
 

4. การจัดทำรายงานประจำปี 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผน  
     ปฏิบัติการ 
4.2 รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการ 
4.3 รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน 
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ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
___________________________________________________ 

  โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561 และประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รวมทั้งประกาศสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ  
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) ได้กำหนดการจัดระบบ 
โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญ ข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดใหม้ี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงาน  ประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก โรงเรียนภูเวียงจึงได้ปรับปรุงพัฒนา มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาขึ้นใหม่ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูประบบ การประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและ  
ผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐ าน โรงเรียนภู
เวียงวิทยาคม จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นทิศทาง เป้าหมาย  การจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา และใช้เป็นหลักในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาและ  
ติดตามผลการดำเนิน การเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน การศึกษาที่ กำหนด ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
 
   ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 (นายคมสันต์  ชุมอภัย)     (…………………………………..) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวยีงวิทยาคม                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                             โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
__________________________________________________ 

  โดยที ่ม ีการประกาศใช้กฎ กระทรวงการประกันคุณ ภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จึงได้ปรับมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษา เป็น 3 มาตรฐาน ดังนี้  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
                     (นายคมสันต์  ชุมอภัย)   
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม                            
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ประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

เรื่อง  กำหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 2564 
------------------------------------------------- 

 เพื ่อให ้เป ็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ   ฉบับลงวันที่  6 สิงหาคม 2561 และเป็นให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ที่มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา การ
จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้  การ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จัดทำรายงานการประเมินตนเอง  

ดังนั้น โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู ้เกี ่ยวข้อง ทั ้งคณะกรรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2564  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

 
 

                       ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
                                                                      
                                                           (นายคมสันต์  ชุมอภัย) 
                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ 85 ดีเลิศ 
1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ  80 ดีเลิศ 
     1.1  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแตล่ะชัน้ ร้อยละ  80 ดีเลิศ 
     1.2  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและแก้ปญัหา 

ร้อยละ  80 ดีเลิศ 

     1.3  มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม ร้อยละ  80 ดีเลิศ 
     1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสือ่สาร ร้อยละ  80 ดีเลิศ 
     1.5  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ  80 ดีเลิศ 
     1.6  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ ร้อยละ  80 ดีเลิศ 
2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 
     2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด   ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 
     2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 
     2.3  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 
     2.4  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ  ยอดเยี่ยม 
     2.1  มีเป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 
     2.2  มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม 
     2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ยอดเยี่ยม 

     2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 
     2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
     2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการเรียนรู้  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 
     3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 
     3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 
     3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 
     3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 
     3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด      การเรียนรู ้ ร้อยละ  90 ยอดเยี่ยม 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
เรื่อง  กำหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
 



69 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
 

 

 

 
คำสั่งโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

ที ่  67/2564 
 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา  2564 

…………………………………………………………………… 

ด้วยโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี การศึกษา  2563 เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 และแผนกลยุทธ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ดังนั ้นเพื ่อให้การดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา (1)-
(6) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 1.1 นายเฉลิมศักดิ์  เสาวรัตนพงษ์   ประธานกรรมการ 
 1.2 นายไชยา  ชยามฤต    รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายสุวัฒน์  ป้องบ้านเรือ   กรรมการ 
 1.4 นายกิติ  ไกรศรีวรรธนะ   กรรมการ 
 1.5 นายศุภกิจ  สานุสัตย์    กรรมการ 
 1.6 นายปิติพัฒน์  คูสกุล    กรรมการ 

1.7 นางนภาพร  ดุมชัยภูมิ   กรรมการ 
 1.8 นายกฤษฎาชัย  พิลาไชย   กรรมการ 
 1.9 นางประเพียร  พรมพินิจ   กรรมการ 
 1.10 พระครูศรีชยานุวัตร    กรรมการ 
 1.11 นางพิจิตรา  บุญบำรุง   กรรมการ 
 1.12 นายจรัส  แสงพันธ์    กรรมการ 
 1.13 นางสุนิสา  สำราญวงษ์   กรรมการ 
 1.14 นายคมสันต์  ชุมอภัย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ เพ่ือนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงาน
ของโรงเรียน  
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2. คณะกรรมการอำนวยการ   
2.1 นายคมสันต์  ชุมอภัย              ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2.2 นางเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ   รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
2.3 นายวิชิต  เถาว์เมฆ   รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
2.4 นายปัฐฎิพนธ์  นนทะโคตร  รองผู้อำนวยการ    รองประธานกรรมการ 
2.5 นายมนตรี  อาจมนตรี  ครู คศ.3   กรรมการ 
2.6 นายสาคร   ชำนาญพล  ครู คศ.3   กรรมการ 
2.7 นายยรรยง  ชาญวิรัตน์  ครู คศ.3   กรรมการ 
2.8 นางพรทิพย์   ชาญวิรัตน์  ครู คศ.3   กรรมการ 
2.9 นางจันทร์ทิพย์   ลอยเมฆ  ครู คศ.3   กรรมการ 
2.10 นางสาวชวาลา  น้อยหมากหญ้า    ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 
2.11 นางพักตร์วิภา  พาเบ้า         ครู คศ.3           กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแล และอำนวยความสะดวก เพ่ือให้การจัดทำแผนปฏิบัติการ โรงเรียนภู
เวียงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

3. คณะกรรมการดำเนินงาน  
3.1 นางเบญจลักษณ์  ไกรศรีวรรธนะ       รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวชวาลา  น้อยหมากหญ้า    ครู คศ.3  รองประธานกรรมการ 
3.3 นายมนตรี  อาจมนตรี   ครู คศ.3   กรรมการ 
3.4 นายสาคร   ชำนาญพล   ครู คศ.3   กรรมการ 
3.5 นายยรรยง  ชาญวิรัตน์   ครู คศ.3   กรรมการ 
3.6 นางพรทิพย์   ชาญวิรัตน์  ครู คศ.3   กรรมการ 
3.7 นางจันทร์ทิพย์   ลอยเมฆ  ครู คศ.3   กรรมการ 
3.8 นางจินตนา  เถาว์เมฆ              ครู คศ.3   กรรมการ 
3.9 นางสุนิสา  สำราญวงษ์                 ครู คศ.3             กรรมการ 
3.10 นางนงนุช   ฐากุลธเนศ  ครู คศ.3      กรรมการ 
3.11 นางวรรณกร  สุวรรณรอ  ครู คศ.3   กรรมการ 
3.12 นางมลฤดี   บุญเกาะ  ครู คศ.3   กรรมการ 
3.13 นางจุฬาลักษณ์  การอรุณ  ครู คศ.3   กรรมการ 
3.14 นางสาวอภิสมัย  เศษแหม่ง  ครู คศ.3   กรรมการ 
3.15 นางสาวเบญจอนงค์  โคตรนรินทร์    ครู คศ.3   กรรมการ 
3.16 นางสุจรรยา   สิมมา     ครู คศ.3   กรรมการ 
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3.17 นางเอ้ืองบุษบา  ชำนาญพล  ครู คศ.3                   กรรมการ 
3.18 นางยุวดี  จันทร์โพธิ์  ครู คศ.3                   กรรมการ 
3.19 นายมีรัตน์  ฆ้องคำ    ครู คศ.3   กรรมการ 
3.20 นายสมพร  รัตนวัตร์    ครู คศ.3                   กรรมการ 
3.21 นางสาวณัฏฐินี ลีปา  ครู คศ.3   กรรมการ 
3.22 นายกญพัทธ์  ศรีคราม  ครู คศ.3   กรรมการ 
3.23 นายวิระ  วรรณสิงห์   ครู คศ.3                   กรรมการ  
3.24 นางปิยวรรณ   พระราช  ครู คศ.3   กรรมการ 
3.25 นางสาวสิริญญา  บาลธนะจักร์ ครู คศ.3   กรรมการ 
3.26 นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร  ครู คศ.3   กรรมการ 
3.27 นางสาววัชราภรณ์  แสงพันธ์ ครู คศ.3   กรรมการ 
3.28 นางสาววัชรา  หงษ์เวียง  ครู คศ.3   กรรมการ 
3.29 นายสายันต์  สิมมา   ครู คศ.3   กรรมการ 
3.30 นายพิชิตชัย   มโนสัย  ครู คศ.3   กรรมการ 
3.31 นายปุญญพัฒน์  ชัยวงษา     ครู ค.ศ.2     กรรมการ 
3.32 นายเชาวรินทร์  ชินราษฎร์  ครู ค.ศ.2     กรรมการ 
3.33 นายอนุชิต   ผลภิญโญ  ครู ค.ศ.2     กรรมการ 
3.34 นางสาวประครอง   เครือชมพู   ครู ค.ศ.2     กรรมการ   
3.35 นางสาวศมนกานต์   คำมูล  ครู คศ.2   กรรมการ 
3.36 นางสาวแคธริยา  บุญทวี  ครู คศ.2   กรรมการ 
3.37 นางสาวมัลลิกามาศ  เทียมรินทร์ ครู คศ.2   กรรมการ 
3.38 นายธนเดช  ศิริสุนทร  ครู คศ.2   กรรมการ 
3.39 นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง ครู คศ.2   กรรมการ 
3.40 นางสาวสมนึก  สิมพงษ์  ครู คศ.2    กรรมการ 
3.41 นางสาวศศิธร   ชาแท่น  ครู คศ.2   กรรมการ 
3.42 นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์    ครู คศ.1   กรรมการ 
3.43 นางสาวปวิตา ดรหลักคำ     ครู คศ.1   กรรมการ 
3.44 นางสาวอุบลวรรณ  โสภา   ครู คศ.1   กรรมการ 
3.45 นางสาวจีรนันท์   ภาคพรหม   ครู คศ.1   กรรมการ 
3.46 นางชนิกานต์ สอนเวียง     ครู คศ.1     กรรมการ 
3.47 นางสุวรรณี   ศรีบริบูรณ์    ครู คศ.1    กรรมการ 
3.48 นางวิริยา  รินลา      ครู คศ.1    กรรมการ 
3.49 นายวีรชัย  ทิพยอาสน์  ครู คศ.1   กรรมการ 
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3.50 นายจารุวัฒน์  บ่อดินดำ      ครู คศ.1   กรรมการ 
3.51 นายรวิภาส  อภินันท์สวัสดิ์   ครู คศ.1    กรรมการ 
3.52 นางสาวสรัญญา  พินาธุวงศ์  ครู คศ.1    กรรมการ 
3.53 นายภัทรพงศ์  เยี่ยมยอด  ครู คศ.1    กรรมการ 
3.54 นางสาวชุลีวรรณ  สุขโข    ครู คศ.1   กรรมการ 
3.55 นายกฤษฎา ลาปะ   ครู คศ.1   กรรมการ 
3.56 นายวิเศษ  วชิรวัตถานนท์    ครู คศ.1    กรรมการ 
3.57 นางสาวรติรส วรรณ์คำ    ครู คศ.1    กรรมการ 
3.58 นางสาวชญาณิศา  นมัสศิลา   ครู คศ.1    กรรมการ 
3.59 นางสาวทิวารัตน์  คุรุนันท์    ครู คศ.1    กรรมการ 
3.60 นางสาวจินต์จุฑา  จันทเก    ครู คศ.1    กรรมการ 
3.61 นางสาวจิราพร  ปะนะสุนา  ครู คศ.1    กรรมการ 
3.62 นายวุฒินันท์ จันทร์ดิษฐ์    ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
3.63 นางสาวโสรยา   เจริญมี    ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
3.64 นางสาวรัติกาล  แก่นบุดดี  พนักงานราชการ  กรรมการ 
3.65 นางพิชญ์สินี  ชาวประชา    พนักงานราชการ  กรรมการ 
3.66 นางปาลินรดา  ศรีคราม   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
3.67 นางสาวมลฤดี   แข็งขัน  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
3.68 นางยอดหญิง  ไลออน    ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
3.69 นางพักตร์วิภา  พาเบ้า         ครู คศ.3               กรรมการและเลขานุการ 
3.70 นางสาวรัชนีพร  พลเทพา  ครู คศ.2               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่   จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
 
4. คณะกรรมการจัดพิมพ์และจัดทำรูปเล่ม 

4.1 นางสาวชวาลา  น้อยหมากหญ้า   ครู คศ.3          ประธานกรรมการ 
4.2 นางพักตร์วิภา  พาเบ้า           ครู  คศ.3         รองประธานกรรมการ 
4.3 นายกญพัทธ์  ศรีคราม  ครู คศ.3   กรรมการ 
4.4 นายกฤษฎา ลาปะ   ครู คศ.1   กรรมการ 
4.5 นายวิเศษ  วชิรวัตถานนท์     ครู คศ.1             กรรมการ 
4.6 นางปาลินรดา  ศรีคราม  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
4.7 นางสาวรัชนีพร  พลเทพา   ครู คศ.2           กรรมการและเลขานุการ 
4.8 นางสาวรัติกาล  แก่นบุดดี  พนักงานราชการ  กรรมการและ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที ่   จัดพิมพ์และจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมประจำปีการศึกษา 2564   
 
ขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดผลดีต่อทางราชการ

สืบไป 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                           สั่ง ณ วันที่   1   เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ  
      (นายคมสันต์   ชุมอภัย) 

                                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
 


