
 

ประกาศโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 

เรื่อง  การใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 

……………………………………… 

  ด้วยทางโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  ต าบลไม้ยา  อ าเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยการบริหารงาน  4  กลุ่มงาน  คือ  กลุ่มงานอ านวยการ  กลุ่มงานวิชาการ    
กลุ่มงานกิจการนักเรียนและกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  ประจ าปี
งบประมาณ  2563  เรียบร้อยแล้ว  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
  ทั้งนี้แผนปฏิบัติการประจ าปีโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  เมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน  
2562  จึงประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  ตั้งแตว่ันที่  1  
ตุลาคม 2562  เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  
 
 
 

 
                   .........................................                       ......................................... 
                     (นายโกศล   แสนเขื่อน)                                     (นายพิเศษ  ถาแหล่ง)   
         ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   ผู้อ านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม                 
                     โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  
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ส่วนที ่ 1 

   สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
 
 
ประวัติโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 

 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 190  หมู่ 4  บ้านสันสะอาด  ต าบลไม้ยา  อ าเภอพญาเม็งราย 
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57290  โทรศัพท์ 0-5367-2370  โทรสาร 0-5367-2370  มีเนื้อที่
ทั้งหมด 80 ไร่ เดิมพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นที่สาธารณะ  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมสามารถจัดตั้งขึ้นมาได้ก็ด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท าและร่วมกันสร้างจากประชาชนในต าบลไม้ยา โดยการน าของนายบุญปั๋น  ไกล
ถิ่น ก านันต าบลไม้ยา ในยุคนั้น และได้รับการสนับสนุนจากนายสมบูรณ์  วันไชยธนวงศ์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดเชียงราย เขต 2  นายพร  โนเลี่ยม สมาชิกสภาจังหวัดเชียงราย เขตอ าเภอพญาเม็งราย 
ตลอดจนพ่อค้าคหบดี และกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาต าบลไม้ยาเป็นอย่างดี 
 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลไม้ยา สังกัด
ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศึกษา  เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2533  โดยมี นายสนั่น หล้านามวงศ์  อาจารย์
ใหญ่โรงเรียนพญาเม็งราย  รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  ครั้งแรกมีนักเรียนสมัครเข้าเรียน
จ านวน  83  คน  แบ่งเป็น  2  ห้องเรียน  มีครูโรงเรียนพญาเม็งรายมาช่วยสอน  จ านวน  2  คน และครูจากกลุ่ม
โรงเรียนประถมศึกษาต าบลไม้ยา  จ านวน  2  คน  ต่อมาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้บรรจุ
และแต่งตั้งครูรุ่นแรก  จ านวน  3  คน มาปฏิบัติการสอน  

 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2533 นายประเสริฐ กันทะวัง มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ (พ.ศ.2533 – 
2536)  ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2536 – 2538  และด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อ พ.ศ. 
2538 – 2541 และโรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (ค.อมต.สศ)  และโครงการโรงเรียนศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (รพชส.) รุ่น 2 

  พ.ศ. 2541 นายสัมฤทธิ์ นวะมะวัฒน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย  ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  และปีการศึกษา 2542  โรงเรียน
ไม้ยาวิทยาคมได้เข้าโครงการโรงเรียนน าร่องการประกันคุณภาพการศึกษา 

 พ.ศ. 2544  นางช่อฟ้า ม่วงมณี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวาวีวิทยาคม  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดชียงราย 
ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  

 พ.ศ. 2546 นายอุทร นัดดากุล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  อ าเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 
 21  พฤษภาคม 2551  นายอุทิศ  ศิริรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยแย้  อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัด
ชัยภูมิ  ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  
 6  มกราคม  2553  นายสมเกียรติ  รู้ธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี อ าเภอ
พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  จ 
 24  ตุลาคม  2561 นายพิเศษ  ถาแหล่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา  อ าเภอพญาเม็งราย 
จังหวัดเชียงราย  ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรยีนโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  
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ปัจจุบัน  
  ผู้อ านวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม คือ นายพิเศษ  ถาแหล่ง  นักเรียนจ านวน 240 คน  
(ข้อมูล 10 มิถุนายน  2562) จ านวน 13 ห้องเรียน  เป็นนักเรียนชาย 100 คน  นักเรียนหญิง 100 คน  
บุคลากรจ านวน  26 คน ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน  ครู 17 คน พนักงานราชการ 2 
คน  ครูอัตราจ้าง 4 คน  ลูกจ้างประจ า 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 3 คน  
  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมเป็นโรงเรียนประจ าต าบลขนาดเล็กมีเขตพ้ืนที่บริการ  คือ  
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตต าบลไม้ยา จ านวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนห้วยก้าง“รัฐประชาสงเคราะห์”  
โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยาและโรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168   
e-mail : maiya_190@hotmail.com     website  www.maiyavit.ac.th 
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อาณาเขตตดิต่อ 

           ทิศเหนือ                 ติดกับบ้านหว้ยก้าง    หมู่ที ่ 14 
 ทิศใต ้        ติดกับบ้านไม้ยา        หมู่ที ่ 18 
 ทิศตะวันออก         ติดกับบ้านสันสะอาด  หมู่ที ่ 4 

   ทิศตะวันตก       ติดกับถนนสาย สันต้นหมืน่ - แม่ต่ าน้อย หมู่ที ่ 6 
 
อาคารสถานที่ 

จ านวนอาคารเรียน  3  หลัง   
-  อาคารคอนกรีต  ขนาด 2 ชั้น (แบบ 216 ล ปรับปรุง 29)          จ านวน 1 หลัง  
-  อาคารคอนกรีตชั้นเดียว ใต้ถุนโล่ง (แบบเบ็ดเสร็จ ก  ข  ค)        จ านวน 1 หลัง 
-  อาคารคอนกรีตชั้นเดียว  (แบบเบ็ดเสร็จ ก  ข  ค)                   จ านวน 1 หลัง  
จ านวนห้องศูนย์การเรียนรู้และห้องปฏิบัติการ   
 ห้องสมุด         จ านวน  1  ห้อง   
 ห้องคอมพิวเตอร์         จ านวน  1  ห้อง   
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป       จ านวน  1  ห้อง   
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)     จ านวน  1  ห้อง   
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(เคมี)      จ านวน  1  ห้อง   
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)     จ านวน  1  ห้อง   
 ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ     จ านวน  1  ห้อง   
 ห้องศูนย์ภาษาไทย      จ านวน  1  ห้อง   
 ห้องโสตทัศนศึกษา      จ านวน  1  ห้อง   
 ห้องส านักงาน       จ านวน  1  ห้อง   
ห้องบริหารงานวิชาการ      จ านวน  1  ห้อง   
 ห้องบริหารงานกิจการนักเรียน     จ านวน  1  ห้อง   
 ห้องสภานักเรียน      จ านวน  1  ห้อง   
 ห้องศูนย์คณิตศาสตร์      จ านวน  2  ห้อง   
 อาคารจริยธรรมทันใจ      จ านวน  1  หลัง   
 อาคารเกษตร       จ านวน  1  หลัง   
 เรือนพยาบาล       จ านวน  1  หลัง   
 โรงเพาะเลี้ยงไส้เดือน      จ านวน  1  หลัง  
 เวทีมวย       จ านวน  1  หลัง   
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แผนผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนไมย้าวิทยาคม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานอ านวยการ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

กลุ่มงานวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

             -  งานบุคลากร 
             -   งานธรุการ 

       -   งานอัตราก าลัง 
       -  งานทะเบียนประวัต ิ

- งบแผนงานและงบประมาณ 
- งานการเงนิและบญัช ี
- งานพัสดุและสินทรัพย์ 
- งานควบคุมภายใน 
- งานส านกังานกลุ่ม 

 

 

- งานกลุม่สาระการเรียนรู ้

- งานหลักสูตรสถานศึกษา 

- งานวัดผลและประเมนิผล 

- งานทะเบียน 

- งานกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน 

- งานแนะแนว 

- งานห้องสมดุ 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
   และการประเมินภายใน 

- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

- งานนิเทศการศกึษา 

- งานพัฒนาสือ่นวัตกรรมและวิจัย 

- งานโครงการพิเศษและอืน่ ๆ 

- งานส านกังานกลุ่ม 

- พัฒนาแหล่งเรียนรู ้

- ประสานงานด้านวิชาการกับ 
                     หน่วยงานราชการ 

 

 

- งานระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 
- งานส่งเสริมสขุระเบียบวินัยคุณภาพ 
  จริยธรรม 
- งานกิจการสภานักเรียน 
- งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณ ี
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  สารเสพติด  และเอดส ์
- งานระดับชั้น / ครูประจ าชัน้ 
- งานส านักงานกลุม่ 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- งานรกัษาความปลอดภัยวนิัยจราจร 
- งานโครงการสถานศึกษาสขีาว 
- งานโครงการพัฒนาคุณลกัษณะ 
   ที่พึงประสงค ์
 

 

      - งานสวัสดิการ 
      - งานปฏิคม 
      - งานสมัพันธช์ุมชน 
      - งานอนามัยโรงเรียน 
      - งานโภชนาการ 
      - งานอาคารสถานที ่
      - งานโสตทัศนศึกษา 
      - งานประชาสัมพนัธ ์
      - งานเวรยามรักษาความ   
        ปลอดภัย 
      - งานนักการภารโรงและ 
        ลูกจ้าง 
      - งานส านักงานกลุ่ม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ชมรม/สมาคมศิษย์เก่า ชมรม/สมาคมผู้ปกครองและครู 
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ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนักเรียน  ณ  วันที่ 10 มิถุนายน  2562                           

                         

                            ข้อมูล 
    ระดับชั้น 

จ านวน 
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน  
หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 26 24 50 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 36 30 66 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 18 12 30 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6 80 66 146 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 21 20 41 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 7 11 18 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 16 16 32 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7 31 48 79 
รวมทั้งสิ้น 13 124 113 237 

 
 
ข้อมูลครูและบุคลากร   

จ านวนครูและบุคลากร  ณ  วันที่ 1 ตุลาคม 2562          

                       ข้อมูล 
   ประเภทบุคลากร 

จ านวนบุคลากร  
หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหาร 1 - 1  
ข้าราชการครู 3 12 15  
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 - 1  
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) 1 1 2  
ครูอัตราจ้าง 2 2 4  
ลูกจ้างประจ า 1 - 1  
ลูกจ้างชั่วคราว 2 1 3  
ไปช่วยราชการ - 1 1  
มาช่วยราชการ - - -  

รวม 11 17 28  
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งชี้ที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    √ 

ตัวบ่งชี้ที่  2  ผู้เรียนมีคุณภาพ  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์    √ 
ตัวบงชี้ที่  3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                       √ 
ตัวบ่งชี้ที่  4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น    √ 
ตัวบ่งชี้ที่  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน √    

ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                เป็นส าคัญ 

  √  

ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

   √ 

ตัวบ่งชีท้ี่  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 
                 และต้นสังกัด 

 
 

  √ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์     

ตัวบ่งชี้ท่ี  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ 
                และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

   √ 

ตัวบ่งชี้ที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

   √ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     

ตัวบ่งชี้ที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
                  สถานศึกษา 

   √ 

ตัวบ่งชี้ที่  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ 
                  มาตรฐานรักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ 
                  สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

  √  

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ............ดี.................. โดยมีค่าเฉลี่ย......80.53..........   

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก สถานศึกษามีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงจ านวน  1  ตัว
บ่งชี้และมีระดับคุณภาพดีจ านวน  2  ตัวบ่งชี้  จึงไม่ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานจาก สมศ. 
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จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 
จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  มีความ
ใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  คิดเป็นท าเป็น  มีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษา  และพัฒนา
สถานศึกษา  มีการพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  มีผลการพัฒนา 
ให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา  มีผลการ พัฒนา
ตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  มีผลการด าเนินงานโครงการ
พิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  และมีผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  มีผลการส่งเสริม
พัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับตัวบ่งชี้  รักษาตัวบ่งชี้  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา  นวัตกรรมและการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาโดยสถานศึกษา  คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู้ปกครองและชุมชน ต่างมีส่วนร่วมและส่งเสริม  การน าหลักการบริหารจัดการสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบมาด าเนินการโดยการสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน  ส่งเสริมให้
นักเรียน  ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยจัดท าโครงการโรงเรียน
ใกล้บ้าน  โครงการไส้เดือนสายพันธุ์กินขยะ  ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ  ซึ่งเป็นโครงการที่
พัฒนานักเรียน  ด้านการคิดการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  และเป็นโครงการพิเศษต่อเนื่อง  คือ
การสอนโครงงานเรื่องการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (ปุ๋ย) จากไส้เดือน  เป็นโครงงานที่ส่งเสริมอาชีพระหว่าง
เรียน  โครงงานศึกษาเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของต้นดอกชวนชม  โครงงานปุ๋ยหมัก
ชีวภาพซากขยะ  โครงการแหล่งเรียนรู้สวนป่าในโรงเรียน  เป็นสวนป่าแห่งการศึกษาต้นไม้ยืนต้นประจ า
จังหวัดต่างๆ  เช่น  ต้นกระบาก  จังหวัดยโสธร  ต้นดอกล าดวน  จังหวัดศรีสระเกศ  ต้นกาสะลองค า  
จังหวัดเชียงราย  ฯลฯ  และต้นไม้ในวรรณคดี เช่น  ร าเพย  ลีลาวดี  นมสวรรค์ ฯลฯ  เป็นต้น 
 
จุดควรพัฒนา 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนคือ  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุง  คือกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย   
วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขและพลศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ
ภาษาต่างประเทศ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 
1. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 

1. การจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีควรรวม
โครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน เป็นโครงการ/กิจกรรมเดียวกันไม่ซ้ าซ้อน สะดวกใน
การประเมินผลด าเนินการและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

2. การจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ควรมีการสรุปผลการด าเนินงาน  โดยแยกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนแรกเป็นความส าเร็จของการด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ส่วนที่ 2  เป็นร้อยละความ 
พึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียน  ตัวแทน
ผู้ปกครอง  และผู้น าชุมชน)  เป็นต้น 

3. บัญญัติ 20 ประการที่ทางโรงเรียนก าหนดให้ผู ้เรียนยึดเป็นแนวปฏิบัติ  เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ สถานศึกษาควรติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  หรือแสดงไว้ในทุก
จุดที่เหมาะสมให้นักเรียนเรียนได้เห็นอย่างเด่นชัด  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนปฏิบัติตามอย่ างต่อเนื่องจน
เกิดความเคยชิน 

4. การจัดท าโครงการ  ที่มีวัตถุประสงค์  หรือกิจกรรม  ที่คล้ายคลึงกัน  และต่อเนื่องกัน  
ควรรวมเป็น 1 โครงการ  และแยกเป็นกิจกรรมๆ เพื่อความสะดวกในการประเมินผลการด าเนิน
โครงการ 

5. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ควรสรุปผลส าเร็จจากการด าเนินงาน  และสรุป
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม  นั้นๆ เป็นร้อยละ  

6. โครงงาน/กิจกรรมต่างๆควรส่งเสริมให้ผู ้เรียนสรุปผลการด าเนินโครงงาน (ผลดีผลเสีย 
อุปสรรคข้อเสนอแนะ)ด้วยตนเองและครูผู้ควบคุมโครงงาน/กิจกรรมควรสรุปผลการด าเนินโครงงาน/
กิจกรรมพร้อมทั้งระบุด้วยเสนอแนะ  (ถ้ามี)  เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าโครงงาน/กิจกรรม   
ในครั้งต่อไป 

7. สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  ควรร่วมกันจัดท าโครงการเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  อย่างต่อเนื่อง  

8. สถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

9. สถานศึกษาควรประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ประเมินผลตามสภาพจริง และ
ควรวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ในรายวิชาที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับต่ า ท าการสอนซ่อมเสริม
อย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน เน้นวิธีการปฏิบัติตามบริบทศักยภาพผู้เรียนและศักยภาพสถานศึกษาควร
เน้นทักษะ การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มากกว่าทักษะการจ า 

10. สถานศึกษาควรน าวิทยากรท้องถิ่น รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น  จัดท า โครงงานฝึกอาชีพ
ชุมชนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงสัมผัสจริง ประสบปัญหาจริง เป็นรูปธรรม  มีการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล  ร่วมกันระหว่าง  ครูผู้ควบคุม  กับวิทยากรท้องถิ่น  และมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน  

11. สถานศึกษา ควรรักษาสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา  กับชุมช น  ผู ้ที ่มีส่วน
เกี่ยวข้องและนักเรียน ให้มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุผลตาม
ปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา และสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
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แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการ  และรายงานการประเมินตนเอง ที่เป็นเอกลักษณ์ และจุดเด่น อย่างเห็น
ได้ชัดเจนเชิงประจักษ์ อย่างต่อเนื่องต่อไป 

12. การจัดท าโครงการที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาควรรวมกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน  หรืออาจลงรายละเอียดตัวชี้วัดครอบคลุมในหลายตัวบ่งชี้  ไว้ในโครงการเดียว  
และประเมินผลทั้งเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ  โดยจัดท าอย่างเป็นระบบ (PDCA)  มีวัตถุประสงค์  
เป้าหมายรายละเอียดของกิจกรรม  ระบุระยะเวลาที่ชัดเจน  และควรสอดคล้องสัมพันธ์กัน  สามารถ
บรรลุเป้าหมายและประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์  หรือแก้ปัญหาได้  

13. ควรส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านความรู้ ประสบการณ์ งานอาชีพของชุมชน  และ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตชุมชน มาบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเพ่ือปลูกจิตส านึก
ให้นักเรียนรักในถิ่นก าเนิดและเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและสัมพันธภาพที่ดีอย่างยั่งยืนกับชุมชน  

14. การจัดท าโครงการ/กิจกรรมควรรวมโครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกันเป็น
โครงการเดียวกัน  ไม่ซ้ าซ้อน  สะดวกในการสรุปผลการด าเนินงาน  โดยแยกเป็น  2  ส่วน  ส่วนแรกเป็น
ความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ ส่วนที่  2 เป็นร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
(คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากร  นักเรียน  ตัวแทนผู้ปกครองและผู้น าชุมชน) เป็นต้น 

 
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 1. สถานศึกษาควรมุ่งเน้นการพัฒนางานด้านวิชาการ  โดยพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากข้ึน  โดยการอบรม สัมมนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
มีการนิเทศ  ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีความรู้และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2. ผู้บริหาร  ครูและบุคลากร  นักเรียนและบุคคลภายนอก  เช่น  คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงานต้นสังกัด  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ควรรักษาไว้ซึ่งความร่วมมือ  มุ่งมั่นในการ
พัฒนาผู้เรียน  และพัฒนาสถานศึกษาอันส่งผลสะท้อนถึงพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัดเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 3. สถานศึกษาควรจัดท าโครงการและกิจกรรมตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริง            
โครงการใดที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน น ามารวมเป็นโครงการเดียวกัน  และเพ่ิมกิจกรรมเข้าไปใน
โครงการ  เพ่ือไม่ท าให้บุคลากรต้องรับภาระการด าเนินกิจกรรมมากเกินไป  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
 
3. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ครูผู ้สอนควรวัดผล  ประเมินผล  โดยใช้เครื่องมือที ่หลากหลาย เช่น  แบบทดสอบ  
แบบสอบถามการสังเกตและควรปรับปรุงแบบทดสอบ เปลี่ยนแปลงวิธีการสอน ตามสภาพการณ์ปัจจุบัน
อย่างจริงจังทุกภาคเรียน  ให้ครอบคลุมชัดเจนเข้ากับบริบทและสภาพผู้เรียน (วิเคราะห์  ประเมินจริงทุก
กระบวนการและบันทึกปัญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีข้อเสนอแนะ  ในบันทึกหลัง
สอนทุกครั้ง  เพื่อท าการวิจัยในชั้นเรียนและหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม) 

2. ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสถานศึกษา  ควรพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้เข้มข้น  มีดัชนีชี้วัดและมาตรการที่ชัดเจน 
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3. สถานศึกษาควรเพ่ิมประสิทธิภาพและรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ให้มีสอดคล้องและได้ตามวัตถุประสงค์ของสาระวิชา จัดให้มีกิจกรรมที่กระชับ และเตรียมอุปกรณ์ สื่อ 
และเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายให้เต็มศักยภาพของครูผู้สอน  ผู้ถ่ายทอดวิชา 

 
4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 

-   
 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี  (Good  Practice)  ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 การน าหลักการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบมาด าเนินการโดยการสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียน ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน โดยผ่านโครงการ กิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการโรงเรียนใกล้บ้าน  โครงการไส้เดือนสายพันธุ์
กินขยะได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนานักเรียนในด้านการคิดการวาง
แผนการท างานอย่างเป็นระบบและเป็นโครงการพิเศษต่อเนื่องคือการสอนโครงงานเรื่องการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ(์ปุ๋ย)จากไส้เดือนเป็นโครงงานที่ส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียนโครงงานศึกษาเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ย
ต่อการเจริญเติบโตของต้นดอกชวนชม โครงงานปุ๋ยหมักชีวภาพซากขยะ โครงการแหล่งเรียนรู้สวนป่าโรงเรียน 
เป็นสวนป่าแห่งการศึกษาต้นไม้ยืนต้นประจ าจังหวัดต่างๆ เช่น ต้นกระบาก(จังหวัดยโสธร) ต้นดอกล าดวน
(จังหวัดศรีสะเกษ) ต้นยางนา (จังหวัดอุบลราชธานี)  ต้นสัตตบรรณ(จังหวัดสมุทรสาคร)  ต้นโมกข(์จังหวัด
ราชบุรี)  ต้นประดู่(จังหวัดภูเก็ต)  ต้นทองกวาว(จังหวัดเชียงใหม่)  ต้นกาสะลองค า(จังหวัดเชียงราย)   
ต้นจามจุรี(จังหวัดล าพูน) ต้นอินทนิลน้ า (จังหวัดสกลนคร) ต้นมะขามป้อม(จังหวัดสระแก้ว) ต้นหว้า
(จงัหวัดเพชรบุรี)  ต้นสัก(จังหวัดอุตรดิตถ์) ต้นมะเดื่อ(จังหวัดชุมพร) ต้นรัง(จังหวัดอุดรธานี) ต้นขี้เหล็กบ้าน
(จังหวัดชัยภูมิ) และต้นไม้ในวรรณคดี  เช่น  ร าเพย  ลีลาวดี  นมสวรรค์  ดอกแก้ว  จ าปา จ าปี บานบุรี ฯลฯ 

         โรงเรียนไม้ยาวิทยาคมได้ปรับปรุงมาตรฐานที่ 5 จาก สมศ และได้รับการรับรองเม่ือวันที่ 30  
กรกฎาคม  2556 
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ส่วนที่ 2 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ ์ 

------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

 
สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน “ พระธาตุปูล้าน ” 

   สีประจ าโรงเรียน   “ เขียว – ขาว ” 
   ดอกไม้ประจ าโรงเรียน  “ ดอกเฟ่ืองฟ้า ” 

อักษรย่อของโรงเรียน        “ ม.ย.ว.” 
 

วิสัยทัศน์ “ มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง  มีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
มีจิตอาสา พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  พัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ  
สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย ” 

 
พันธกิจ  

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

2. เสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน 
3. ส่งเสริมการมีจิตอาสา 
4. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
5. พัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 
6. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

 
ปรัชญา  “เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น าสังคม อุดมสุขภาพ” 

คติพจน์  “ธม.โม  หเว  รก.ขติ  ธม.มจารึ ”   หมายถึง  ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน     แหล่งเรียนรู้สวนป่า 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน   นักเรียนมีจติสาธารณะ 

ปณิธานของโรงเรียน  มุ่งพัฒนานกัเรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีทักษะอาชีพ พัฒนา 
    สถานศึกษาเป็นแหลง่เรียนรูสู้ชุมชน 
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
เป้าประสงค์  
 

1. ผู้เรียนเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3. ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่น 
4. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
5. ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความเป็นครูมืออาชีพ 
6. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

1. ผู้เรยีนร้อยละ 65 มีความสามารถในการอ่าน เขียนสื่อสาร ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาที่ก าหนด 
2. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการคิดค านวณไดต้ามเกณฑ์ของสถานศึกษาที่ก าหนด 
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณใช้เหตุผลประกอบการ

ตัดสินใจ 
4. ผู้เรียนร้อยละ 70 สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มทีักษะแก้ปัญหาได้ตามวัย 
5. ผู้เรียนร้อยละ 70 สามารถรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง สามารถท างานเปน็ทีม 
6. ผู้เรียนร้อยละ 65 สามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
7. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ             
8. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  

มีคุณธรรมและใช้พัฒนาตนเอง 
9. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3.0 ขึ้นไป 
10. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
11. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
12. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ระดบั 2.5 ขึ้นไป 
13. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3.0 ขึ้นไป 
14. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3.0 ขึ้นไป 
15. ผู้เรียนร้อยละ 70  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ 3.0 ขึ้นไป 
16. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดบั 2.5  

ขึ้นไป 
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17. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรูท้ักษะอาชีพพืน้ฐาน 
18. ผู้เรียนร้อยละ 80 ศึกษาต่อในระดับชัน้ทีสู่งขึ้น 
19. ผู้เรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ ด ี
20. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีภาวะผูน้ า 
21. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีจิตสาธารณะ 
22. ผู้เรียนร้อยละ 95 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วนัส าคัญ และท้องถิ่น  
23. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบนัหลักของชาติ 
24. ผู้เรียนร้อยละ 100 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
25. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักความภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมไทย และทอ้งถิ่น 
26. ผู้เรียนร้อยละ 95 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็น 
27. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และของโลก  มี

คุณธรรมจริยธรรม 
28. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีน้ าหนัก ส่วนสูงและพัฒนาการทางรา่งกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
29. ผู้เรียนรอ้ยละ 95 มีสุขภาพแข็งแรง และปฏิบัตตินตามสุขบัญญตัิ 10 ประการ 
30. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคกุคามรูปแบบใหม่ 
31. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
32. สถานศึกษาก าหนดวิสยัทัศน์และพันธกิจทีส่อดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัตไิด้จริง 

ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ  นโยบายของรัฐบาล 
และต้นสังกัดทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

33. สถานศึกษามีแผนพฒันาการศึกษาที่ครอบคลุมวิสยัทัศน์ และพนัธกิจ ของสถานศึกษา ที่ได้รบัความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สามารถด าเนินการได้จริงและส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

34. สถานศึกษามีการด าเนนิงานพฒันาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม คลอบ
คลุมงานวิชาการที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ พฒันาครูบุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการ ข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

35. สถานศึกษามีการนิเทศภายในและก ากับติดตามงานอยา่งเป็นระบบ 
36. สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
37. สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรทวิศึกษาเพื่อส่งเสริมวิชาชีพ 
38. สถานศึกษามีการพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาและพฒันาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ปี

การศึกษาละ 1 คร้ัง 
39. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
40. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง ตามความต้องการความถนัด 

และความสนใจ 
41. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละพัฒนาการท างานร่วมกันอย่างน้อยปี

การศึกษาละ 10 คร้ัง 
42. สถานศึกษามีแหลง่เรียนรู้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

ของนักเรียนและมีความความปลอดภัย 
43. ครูร้อยละ 80 ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย   
44. ครูร้อยละ 70 จัดกระบวนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด การวิเคราะห์และสังเคราะห์   
45. ครูร้อยละ 80 จัดการกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 



14 
 

 

46. ครูร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยีส าหรับการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอน 
47. ครูร้อยละ 75 ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ภมูิปัญญาท้องถิน่ บูรณาการในการจัดการ

เรียนการสอน 
48. ครูร้อยละ 70 มีการประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับน าผลมาพฒันาผู้เรียนและมีการ

บริหารจัดการชั้นเรียนที่ดี มีปฏสิัมพันธ์เชิงบวก  
49. ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
50. ครูร้อยละ 90 ใช้กระบวนการ PLC ส าหรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 
เป้าหมายของสถานศึกษา 

ด้านผู้เรียน 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนได้เต็มศักยภาพของตนเองให้เป็นคนเก่ง  คนดี กล้า

แสดงออก มีอาชีพ  สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ซึ่งเป็นบุคลากรดังต่อไปนี้ 
  1.  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   
  2.  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น 
  3.  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
  4.  มีทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ  ก้าวทันเทคโนโลยี 
  5.  กล้าแสดงออก 
  7.  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ 

8.  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด ารงชีวิตแบบไทยตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
9.  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 
  1.  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  โดยเน้นความถนัดและความสนใจ 
  2.  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นและยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.  ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 

ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
  1.  จัดสภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน  
  2.  จัดให้มีสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยและเหมาะสม 
  3.  จัดให้มีศูนย์การเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  4.  จัดกิจกรรมที่เน้นพัฒนาทักษะการคิด 

5.  มีการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานของครูและผู้เรียน  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
               เป็นส าคัญ 

 6.  ครูมีโครงการสอนทุกรายวิชา  และมีแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 วิชาต่อ 
                         ภาคเรียน 

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ชุมชนองค์กรของรัฐและเอกชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และ

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
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ด้านการพัฒนาบุคลากร 
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  ความสามารถทางวิชาการ มีความก้าวหน้า

มั่นคงในชีวิต 
  2.  มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
  3.  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

ด้านระบบบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1.  แจ้งบทบาทและแนวปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
  2.  มีการนิเทศการปฏิบัติงาน 
 
ปรัชญาการจัดการศึกษา 

โรงเรียนเน้นการจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น   โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเป็นคนเรียนดี  เรียนดี   มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม    น าสังคม    อุดมสุขภาพ 

 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักความพอเพียง 
ความพอประมาณ    เนื้อหารายละเอียดพอประมาณกับบริบทของโรงเรียน 
ความมีเหตุผล         การใช้เหตุและผลในการวิเคราะห์  และแก้ปัญหาการประกอบ    
                           อาชีพตาม  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วยส่งผลให้งาน 
                           ประสบความส าเร็จ 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี     การฝึกทักษะในการประกอบอาชีพให้กับผู้เรียนเป็นแนวทางใน 
                          การส่งเสริมการเลือกอาชีพในอนาคตของผู้เรียน 

เงื่อนไข 
เงื่อนไขความรู้         การกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
เงื่อนไขคุณธรรม      ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการ 

                                  ท างาน   มีจิตสาธารณะ 
 

ยุทธศาสตร์ของ สพฐ. 
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
2. ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 



16 
 

 

 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
 

กลยุทธ์ พันธกิจ 
1. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง   
    กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น   
    พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

1.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตาม 
   ศักยภาพ 

2. เสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน 
 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 3. ส่งเสริมการมีจิตอาสา 
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น 
   ส าคัญ 

4. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและ 
   บุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็น 
   ครูมืออาชีพ 

5. พัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 
 
 

6. พัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมและ 
    ยึดหลักธรรมาภิบาล 

6. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

 
 

พันธกิจ เป้าประสงค์ 
1.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตาม 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
   พุทธศักราช 2551 

1. ผู้เรียนเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น  
   พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2. เสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน 2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3. ส่งเสริมการมีจิตอาสา 3. ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อบุคคลอ่ืน 
4. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการ 
   เรียนรู้ 

4. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

5. พัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 
 

5. ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความ  
   เป็นครูมืออาชีพ 

6. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการแบบมี 
   ส่วนรว่มในการพัฒนาการศึกษาของ  
   โรงเรียน 

6. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยกระบวนการการมีส่วน 
   ร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ผู้เรียนเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง  
   การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

1. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการอ่าน เขียนสื่อสาร    
   ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาที่ก าหนด 
2. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการคิดค านวณได้  
   ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาทีก่ าหนด 
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
   คิดอย่างมีวิจารณญาณใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
9. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  
   ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 
10. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  
     คณิตศาสตร์ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
11. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
12. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     สังคมศึกษาฯ ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
13. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 
14. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข 
     ศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 
15. ผู้เรียนร้อยละ 70  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     การงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป 
16. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 2.5  ขึ้นไป 
19. ผู้เรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง 
     ประสงค์ ในระดับ ด ี

2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตทีด่ี อยู่ในสังคมได้อย่าง  
   มีความสุข 

17. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรูท้ักษะอาชีพพืน้ฐาน 
18. ผู้เรียนร้อยละ 80 ศึกษาต่อในระดับชัน้ทีสู่งขึ้น 
24. ผู้เรียนร้อยละ 100 ยึดมั่นการปกครองระบอบ 
     ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
25. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 
     ความภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมไทย และท้องถิ่น 
26. ผู้เรียนร้อยละ 95 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความ 
     แตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็น 
28. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีน้ าหนัก ส่วนสงูและพฒันาการทาง 
     ร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม 
     อนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
29. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีสุขภาพแข็งแรง และปฏิบัติตนตาม 
     สุขบัญญัติ 10 ประการ 
30. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรูท้ักษะในการป้องกันตนเอง 
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     จากภัยคุกคามรูปแบบใหม ่
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 31. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการ 
     ด าเนินชีวิตที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 

3. ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่  
   ต่อบุคคลอ่ืน 

20. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรบัผิดชอบ มีวินัยและมีภาวะ 
     ผู้น า 
21. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีจิตสาธารณะ 
22. ผู้เรียนร้อยละ 95 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ  
     และท้องถิ่น 
23. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก 
     ในสถาบนัหลักของชาต ิ
27. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 
     ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และของโลก  มี 
     คุณธรรมจริยธรรม 

4. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 4. ผู้เรียนร้อยละ 70 สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความ 
   คิดเห็น มีทักษะแก้ปัญหาไดต้ามวัย 
5. ผู้เรียนร้อยละ 70 สามารถรวบรวมความรู้ด้วยตนเอง  
   สามารถท างานเป็นทีม 
6. ผู้เรียนร้อยละ 65 สามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ 
   เพือ่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
7. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
    สารสนเทศ        
8. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ    
   ส าหรับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและใช้พัฒนา 
   ตนเอง      

5. ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมี 
   ประสิทธิภาพ  มีความเปน็ครูมืออาชีพ 

40. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการส่งเสริมให้เข้า 
     รับการพัฒนาตนเอง ตามความต้องการความถนัด และ  
     ความสนใจ 
41. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประชุมแลกเปลี่ยน 
     เรียนรู้และพัฒนาการท างานร่วมกันอย่างน้อยปี 
     การศึกษาละ 10 คร้ัง 
43. ครูร้อยละ 80 ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย   
44. ครูร้อยละ 70 จัดกระบวนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนเกิด  
     กระบวนการคิด การวิเคราะห์และสังเคราะห์   
45. ครูร้อยละ 80 จัดการกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น  
     ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
46. ครูร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยีส าหรับการพัฒนา    
     กระบวนการการจัดการเรียนการสอน 
47. ครูร้อยละ 75 ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
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     โรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการ 
     เรียนการสอน 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 48. ครูร้อยละ 70 มีการประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ ให้ 

     ข้อมูลย้อนกลับน าผลมาพฒันาผู้เรียนและมีการบริหาร 
     จัดการชั้นเรียนทีด่ี มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
49. ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่ 
     เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
50. ครูร้อยละ 90 ใช้กระบวนการ PLC ส าหรับการ 
     พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

6. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยกระบวนการ   
   การมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

32. สถานศึกษาก าหนดวสิัยทัศน์และพนัธกิจที่สอดคล้อง 
     กับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัตไิด้จริง  
     ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
     วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ  นโยบายของ 
     รัฐบาล และต้นสังกัดทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
33. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่ครอบคลุม 
     วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถานศึกษา ที่ได้รบัความ 
     เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  
     สามารถด าเนินการได้จริงและส่งผลต่อการพัฒนา 
     คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
34. สถานศึกษามีการด าเนนิงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร 
     และการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม คลอบคลุม 
     งานวชิาการที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ พฒันาครูบุคลากร 
     ของโรงเรียนและบริหารจัดการ ข้อมูลสารสนเทศอย่าง 
     มีประสิทธิภาพ 
35. สถานศึกษามีการนิเทศภายในและก ากับตดิตามงาน 
     อย่างเป็นระบบ 
36. สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8  
     กลุ่มสาระการเรียนรู ้
37. สถานศึกษามีการจัดท าหลกัสูตรทวิศึกษาเพื่อส่งเสริม 
     วิชาชีพ 
38. สถานศึกษามีการพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา 
     และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ปีการศึกษา 
     ละ 1 คร้ัง 
39. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนทีส่อดคล้องกับ 
     ความต้องการของผู้เรียน 
42. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
     และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของ 
     นักเรียนและมีความความปลอดภัย 
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ส่วนที่ 3 
แผนการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2563 

 
งบประมาณตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 
 

ประมาณการงบประมาณงบอุดหนุนรายหัว  ปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ จ านวนนักเรียน รายหัวที่ได้/คน/ปี จ านวนเงิน(บาท) 

1 นักเรียนม.ต้นจ านวน  146 คน 3,500.00 511,000.00 

2 นักเรียนม.ปลายจ านวน  91 คน 3,800.00 345,800.00 

รวม 856,800.00 

งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2562 92,136.00 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        948,936.00 

 

 
การจัดสรรงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน(บาท) ร้อยละ 

รายจ่ายประจ า     

1 ค่าสาธารณูปโภค    231,192.00 24 

2 ค่าเดินทางไปราชการ  80,000.00 8 

3 งบสภาพคล่อง 124,136.00 13 

รวม 435,328.00 46  

งบบริหารงานตามแผนงานโครงการ 
  1 กลุ่มงานวิชาการ  295,000.00 31 

2 กลุ่มงานกิจการนักเรียน   14,583.00 2 

3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  87,498.00 9 

4 กลุ่มงานอ านวยการ  116,527.00 12 

รวม 565,033.00 54 
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ประมาณการงบประมาณตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ 2563 
 

งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 ที ่ จ านวนนักเรียน รายหัวที่ได้/คน/ปี จ านวนเงิน(บาท) 

1 นักเรียนม.ต้นจ านวน  146 คน 880.00 128,480.00 

2 นักเรียนม.ปลายจ านวน  91 คน 950.00 86,450.00 

รวม 214,930.00 

งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2562 87,000.00 

รวมทั้งสิ้น 301,930.00 

 

 

การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2563 
 

ที ่ กิจกรรม จ านวนเงิน(บาท) ร้อยละ 

1 วิชาการ 191,930.00 64 

2 ลูกเสือ ชุมนุม 45,000.00 15 

3 คุณธรรม - จริยธรรม 5,000.00 2 

4 ICT 10,000.00 13 

5 ทัศนศึกษา 50,000.00 17 

รวมทั้งสิ้น 301,930.00 100 
 
เงินรายได้สถานศึกษา 
 

ที ่ โครงการ จ านวนเงิน(บาท) 
1 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 31,204.53 
2 โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร 355,500.00 
3 เงินกิจกรรมส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน       16,350.07 
4 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 40,000.00 

รวมทั้งสิ้น 443,054.60 
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สรุปโครงการตามกลยุทธ ์ 
 
 

กลยุทธ์ที ่1  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินพัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

หน่วย 
งานอ่ืน 

รวมงบ 
ประมาณ 

1. โครงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

- - -   น.ส.นิศากร   
โนราช 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวชิาการ 
  2.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ o-net 
  2.2 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ 8 กลุ่มสาระ 
        1) ภาษาไทย 
        2) คณิตศาสตร์ 
        3) วิทยาศาสตร์ 
        4) สังคมศึกษา 
        5) ภาษาต่างประเทศ 
        6) สุขศึกษาและพลศึกษา 
        7) ศิลปะ 
        8) การงานอาชีพ 
  2.3 กิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
  2.4 กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและวิจัย 
       ทางการศึกษา 

82,000 
36,000 
25,000 
(2,500) 
(3,000) 
(5,000) 
(3,000) 
(3,000) 
(2,000) 
(2,000) 
(4,500) 

- 
- 

 
21,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

82,000 
(47,000) 
(25,000) 

นางมลิวัลย ์
พรมวงค์ 

 
 
กลยุทธ์ที ่2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินพัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

หน่วย 
งานอ่ืน 

รวมงบ 
ประมาณ 

1. โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน 
    -กิจกรรมสภานกัเรียน 

2,183 - - - 2,183 นายสุริยนต ์
แสนค ารักษ ์

2. โครงการสถานศึกษาสีขาว 
    

2,000 - - - 2,000 นายสุรยินต ์
แสนค ารักษ ์

3. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - - - 40,000 40,000 น.ส.ธนัชญา  
ศุภศิริภิญโญ 

4. โครงการพัฒนางานกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อ  
   การศึกษา 

- - - 29,170.75 29,170.75 น.ส.เอี่ยมฤทัย  
จวบประสพ 
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กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมใหผู้้เรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

  
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินพัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

หน่วย 
งานอ่ืน 

รวมงบ 
ประมาณ 

1. โครงการพัฒนาฝ่ายบรหิารกิจการนักเรียน   
    1.1 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินยั 
    1.2 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    1.3 กิจกรรมพัฒนางานกิจการนักเรยีน 

10,400 
(4,000) 
(2,400) 
(4,000) 

- - - 10,400 นายเรืองเดช  
ผิวพรรณ 

2 .โครงการโรงเรียนสุจริต 
     

- 
 

- - - - นายไพฑูรย ์
วงษ์งาม 

3. โครงการโรงเรียนคุณธรรม - - - - - นายไพฑูรย ์
วงษ์งาม 

4. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ - - - - - นายไพฑูรย ์
วงษ์งาม 

5. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 
   5.1 กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
         การศึกษา 
   5.2 กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 
   5.3 กิจกรรมงานปฏิคม 
   5.4 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ 
        วันส าคัญ 

20,000 
 
 

(2,000) 
(3,000) 
(15,000) 

 

- - - 20,000 นางธนัฐศุภา 
อนันต์วรชัย 

 
กลยุทธ์ที ่4  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินพัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

หน่วย 
งานอ่ืน 

รวมงบ 
ประมาณ 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
    1.1 กิจกรรมทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ 
    1.2 กิจกรรมทักษะวิชาการ ระดับภาค 
    1.3 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
    1.4 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
    1.5 กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการด้านกีฬา 
          (กีฬากลุ่มย่อยที4่) 
    1.6 กิจกรรมลูกเสือ 
    1.7 กิจกรรมแนะแนว 
    1.8 กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
    1.9 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถดา้น ICT 
    1.10 กิจกรรมทัศนศึกษา 

- 280,300 
(40,000) 
(30,930) 
(40,000) 
(10,000) 
(50,000) 

 
(40,000) 
(5,000) 
(5,000) 
(10,000) 
(50,000) 

- - 280,930 นางมลิวัลย ์
พรมวงค์ 

2. โครงการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้
   2.1 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้
   2.2 กิจกรรม สอร. 

4,000 
(4,000) 

 

- - - 
 

(16,350.07) 

20,350.07 นางมลิวัลย์  
พรมวงค์ 

3. โครงการพัฒนาห้องปฏบิัติการคอมพวิเตอร์ 200,000 - - - 200,000 นางมลิวัลย์  
พรมวงค์ 

4. โครงการบูรณาการตามหลกัปรัชญาของ  
    เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- - - - - นางมลิวัลย์  
พรมวงค์ 
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กลยุทธ์ที ่5  ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นครูมืออาชีพ 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินพัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

หน่วย 
งานอ่ืน 

รวมงบ 
ประมาณ 

1. โครงการนิเทศภายใน - - - - - นางมลิวัลย์  
พรมวงค์ 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
    2.1 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาครูและ 
         บุคลากร 
    2.2 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลงัใจ 
         บุคลากร 
    2.3 กิจกรรมพัฒนาระบบงานธุรการ 
 

80,000 - 355,500 
 

- 435,500 นางศิริมาต 
วนารักษ ์

 
 
กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมและยดึหลักธรรมาภิบาล 
 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินพัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

หน่วย 
งานอ่ืน 

รวมงบ 
ประมาณ 

1. โครงการพัฒนาฝ่ายบรหิารงานวิชาการ 
    1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ 
    1.2 กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ 
    1.3 กิจกรรมจัดหาหมกึและกระดาษไข 
 

30,000 - - - 30,000 น.ส.ปิยะพร  
อนุ 
 

2. โครงการห้องสมุดมีชีวิต - - - - - นางศิริมาต  
วนารักษ ์

3. โครงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - - - - - น.ส.นิศากร  
โนราช 

4. โครงการพัฒนาอาคารสถานที ่
   4.1 กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานทีแ่ละ 
        งานโสตฯ 
   4.2 กิจกรรมเวรยามรักษาความปลอดภัย 

63,498 
(63,498) 

- - - 63,498 นางพิชญ์สินี  
สิทธิโน 
 

5. โครงการประชาสัมพันธแ์ละระบบเครือข่าย 
   สารสนเทศ 

4,000 - - - 4,000 น.ส.ธนัชญา  
ศุภศิรภิิญโญ 

6. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 
   6.1 กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
        การศึกษา 
   6.2 กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 
   6.3 กิจกรรมงานปฏิคม 
   6.4 กิจกรรมส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมและ 
        วันส าคัญ 

20,000 
- 
 

(2,000) 
(3,000) 
(15,000) 

- - - 20,000 นางธนัฐศุภา 
อนันต์วรชัย 

7. โครงการพัฒนางานพัสด ุ
   7.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสด ุ
   7.2 กิจกรรมจัดหาพัสดุส านักงาน 
   7.3 กิจกรรมซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
   7.4 กิจกรรมจัดหาเครื่องท าส าเนาเอกสาร  
 

116,527 
- 

(54,527) 
(40,000) 
(22,000) 

- - - 116,527 นางณิศวรา  
จุลฤทธิ ์
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โครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน 

รายหัว 
เงินพัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

หน่วย 
งานอ่ืน 

รวมงบ 
ประมาณ 

8. โครงการพัฒนางานการเงินและบัญชี 
   8.1 กิจกรรมพัฒนาระบบการเงินและบัญชี 
   8.2 กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา 
        การศึกษา 
  

- - - - - น.ส.ธญัญารัศมิ์   
เพียรชนะ 
 

9. โครงการพัฒนาระบบงานแผนงานและ 
    งบประมาณ 
   9.1 กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าป ี
   9.2 กิจกรรมส่งเสริมการประกันคุณภาพ 
        การศึกษา 
   9.3 กิจกรรมพัฒนางานควบคุมภายใน  
        สถานศึกษา 
 

- - - - - นางณิศวรา  
จุลฤทธิ ์
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รายละเอียดโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 
 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย(ระบุเปา้หมายที่ 
คาดว่าจะได้รบัเชิงปรมิาณ 

/เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาฝ่าย  
   บริหารงานวิชาการ 
    1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ 
    1.2 กิจกรรมปจัฉิม 
         นิเทศ 
    1.3 กิจกรรมจัดหา 
         หมึกและไข 
 

1. จัดท าข้อมูลและเอกสาร
ทางการศึกษาให้มีความถกูต้อง
และรวดเร็ว 
2. จัดท าสถิติข้อมูลด้าน
วิชาการได้ถูกต้องชัดเจน 
3. จัดท าสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีคุณภาพ  
4. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและ
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนเพื่อทราบ
แนวทางการปฏิบัติตนเองใน
สถานศึกษาและการเรียนต่อ 
5. นักเรียน ผู้ปกครอง มีความ
พึงพอใจจากการรับบรกิารจาก
งานวิชาการ 
6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและมีความเชื่อมั่น
ศรัทธาต่อโรงเรียนเพิ่มขึ้น 

 

1. งานวิชาการมีการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ 
2. ครูและบุคลากรได้ใช้
ข้อมูลสารสนเทศงาน
วิชาการเพื่อพัฒนาวิชาการ
อย่างเป็นระบบ 
3. นักเรียนได้รับความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตนเอง ในขณะศึกษาใน
โรงเรียนและมีความ
ประทับใจหลังจบ    
การศึกษา 
4. สถานศึกษามกีาร
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารและการจัด
การศึกษาที่มีความเหมาะสม   
คลอบคลุมงานวิชาการที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนา   
ครูบุคลากรของโรงเรียนและ
บริหารจัดการ ข้อมูล  
สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

30,000 1 ต.ค.2562  
– 

30 ก.ย.2563 
 

น.ส.ปิยะพร  
อนุ 
 

2. โครงพัฒนาหลักสูตร 
   สถานศึกษา 
     
 

- โรงเรียนจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรสถานศึกษาที่ได้
ปรับปรุงกิจกรรมทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย
การศึกษาและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
 

1. สถานศึกษามกีารประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษาโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 
2. สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมมี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับ
เป้าหมายของสถานศึกษา 
ความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น 

-- 1 ต.ค.2562 
– 

30 ก.ย.2563 

น.ส.นิศากร   
โนราช 

3. โครงการพัฒนา 
   คุณภาพผู้เรียนด้าน 
   วิชาการ 
   3.1 กิจกรรมยกระดับ 
        ผลสัมฤทธิ์ o-net 
   3.2 กิจกรรมพัฒนา 
        วิชาการ 8 กลุ่ม 
        สาระ 
   3.3 กิจกรรมพัฒนา 
        การอ่านออกเขยีน 
        ได ้
   3.4 กิจกรรมพัฒนาสื่อ  
        นวัตกรรมและวิจัย 
       ทางการศึกษา 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ(O-NET) 
ให้สูงขึ้น 
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
เรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียน
ให้สูงขึ้น 
4. เพื่อสนับสนุนให้ครูใช้ส่ือ
นวัตกรรมส าหรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

1. นักเรียนมีผลการเรียน
รายวิชาในกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 3.00 ขึ้นไป  
ร้อยละ 65    
2. นักเรียนมีผลการเรียน
รายวิชาในกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป   
ร้อยละ 65   
3. นักเรียนมีผลการเรียน
รายวิชาในกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป   
ร้อยละ 65   
 

82,000 1 ต.ค.2562 
– 

30 ก.ย.2563 

นางมลิวัลย ์
พรมวงค์ 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย(ระบุเปา้หมายที่ 
คาดว่าจะได้รบัเชิงปรมิาณ 

/เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  4. นักเรียนมีผลการเรียน
รายวิชาในกลุ่มสาระฯสังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.50 ขึ้นไป  
ร้อยละ 70 
5. นักเรียนมีผลการเรียน
รายวิชาในกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 2.50  
ขึ้นไป ร้อยละ 65   
6. นักเรียนมีผลการเรียน
รายวิชาในกลุ่มสาระฯ สุข
ศึกษาและพลศึกษา 3.0  
ขึ้นไป ร้อยละ 73 
7. นักเรียนมีผลการเรียน
รายวิชาในกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
3.0 ขึ้นไป ร้อยละ 70 
8. นักเรียนมีผลการเรียน
รายวิชาในกลุ่มสาระฯการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี  3.0 
ขึ้นไป ร้อยละ 70 
9. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี
ผลการทดสอบระดับชาติ
สูงข้ึน ร้อยละ 3 
10. นักเรียนสามารถอ่านและ
เขียนสื่อสารได้ตามเกณฑ์ของ
สถานศึกษา ร้อยละ 65 

   

4. โครงการส่งเสริมและ 
   พัฒนาศกัยภาพผู้เรียน 
    4.1 กิจกรรมทกัษะ 
         วิชาการ ระดับเขต 
         พืน้ที ่
    4.2 กิจกรรมทกัษะ 
         วิชาการระดับ 
         ภาค 
    4.3 กิจกรรมเปิดบ้าน 
         วิชาการ 
    4.4 กิจกรรมค่าย 
         ภาษาอังกฤษ 
    4.5 กิจกรรมส่งเสริม 
         ทกัษะวชิาการด้าน 
         กฬีา(กีฬากลุ่มย่อย 
         ที4่) 
    4.6 กิจกรรมลูกเสือ 
    4.7 กิจกรรมแนะแนว 
    4.8 กิจกรรมค่าย 
         คุณธรรม 
    4.9 กิจกรรมส่งเสริม 
         ความสามารถด้าน  
         ICT 
   4.10 กิจกรรมทัศน         
         ศึกษา 

1. นักเรียนมีพัฒนาการ
ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ
อย่างหลากหลาย 
 2. นักเรียนได้รับการสนับสนุน 
ส่งเสริมความสามารถพิเศษ
อย่างเต็มศักยภาพ 
3. นักเรียนทุกคนได้พัฒนาการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
4. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ 
5. นักเรียนทุกคนสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ        
 

1. นักเรียนร้อยละ 80ได้รับ
การส่งเสริมความสามารถ
พิเศษด้านต่างๆอย่าง
หลากหลาย  
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 
สามารถอภปิราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มี
ทักษะแก้ปัญหาได้ตามวัย 
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 
สามารถรวบรวมความรู้ด้วย
ตนเองสามารถท างานเป็นทมี 
4. ผู้เรียนร้อยละ 65 สามารถ
น าองค์ความรูม้าประยุกต์ใช้
เพื่อสรา้งสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
5. ผู้เรียนร้อยละ 70 มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ        
6. ผู้เรียนร้อยละ 65 มีทกัษะ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการสือ่สารอย่าง
สร้างสรรค ์มีคุณธรรมและใช้
พัฒนา   ตนเอง   

280,930 1 ต.ค.2562  
– 

30 ก.ย.2563 
 

นางมลิวัลย ์
พรมวงค์ 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย(ระบุเปา้หมายที่ 
คาดว่าจะได้รบัเชิงปรมิาณ 

/เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  7. ผู้เรียนร้อยละ 95 มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ และ
ของโลก มีคุณธรรม
จริยธรรม    

   

5. โครงการพัฒนา  
   หอ้งปฏิบัตกิาร 
   คอมพวิเตอร ์

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม มี
เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอ
ส าหรับให้นักเรียนใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและ
สืบค้น 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ        
2. ผู้เรียนร้อยละ 65 มี
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการ
สือ่สาร 

200,000 1 ต.ค.2562  
– 

30 ก.ย.2563 
 

นางมลิวัลย์  
พรมวงค์ 

6. โครงการบูรณาการตาม 
   หลกัปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียง 

1. โรงเรียนมีความพร้อมใน
การรองรับการตรวจสอบและ
การรับรองมาตรฐานการศึกษา 
มีระบบประกันคุณภาพภายใน
ที่เข้มแข็ง และผ่านการรับรอง
จากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (Quality Schools) 
2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และ
นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจใน
การประพฤติปฏิบัติตนในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. นักเรียนโรงเรียนไม้ยา
วิทยาคมทุกกลุ่มสาระมี
คุณธรรม ความส านึกในการ
เป็นชาติไทยและวิถีชวีิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

1. ผู้เรียนร้อยละ 70 
สามารถอภปิราย 
แลกเปลี่ยนความ   คิดเห็น 
มีทักษะแก้ปัญหาได้ตามวัย 
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 
สามารถรวบรวมความรู้ด้วย
ตนเอง  สามารถท างานเป็น
ทีม 
3. ผู้เรียนร้อยละ 65 
สามารถน าองค์ความรู้มา
ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ 
 

- 1 ต.ค.2562  
– 

30 ก.ย.2563 
 

นางมลิวัลย์  
พรมวงค์ 

7. โครงการนิเทศภายใน 1. ครูมีความรู ความเข้าใจ 
และทักษะเกีย่วกับวิธีการ
จัดการเรียนรทูี่เน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ และน าไปใช้
ปรับปรุง พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการสอนคิด
เป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
ชั้นเรียนระดับสถานศึกษามี
ระดับผลการเรียนระดับ 3 ขึ้น
ไป มีค่าเฉลี่ย   ร้อยละ 70 ขึ้น
ไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินโครงการมีความพึง
พอใจในระดับมาก 

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการส่งเสริมให้
เข้ารับการพัฒนาตนเอง 
ตามความต้องการความถนัด 
และ ความสนใจ 
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาการท างานรว่มกัน
อย่างน้อยปีการศึกษาละ  
10  ครั้ง 
3. ครูร้อยละ 80 ใช้ส่ือการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย   
4. ครูรอ้ยละ 70 จัด
กระบวนการสอนมุง่ให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการคิด    การ
วิเคราะหแ์ละสังเคราะห์   

- 1 ต.ค.2562 
– 

30 ก.ย.2563 
 

นางมลิวัลย์  
พรมวงค์ 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย(ระบุเปา้หมายที่ 
คาดว่าจะได้รบัเชิงปรมิาณ 

/เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  5. ครูร้อยละ 80 จัดการ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
6. ครูร้อยละ 80 สามารถใช้
เทคโนโลยีส าหรับการพัฒนา
กระบวนการ  การจัดการ
เรียนการสอน 
7. ครูร้อยละ 75 ใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก โรงเรียน  
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น บูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอน 
8. ครูร้อยละ 70 มีการ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียนและมี
การบริหารจัดการชั้นเรียนที่
ดี  มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
9. ร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัด
และวิธกีารประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายของ
การเรียนรู้ 
10. ครูร้อยละ 90 ใช้
กระบวนการ PLC ส าหรับ
การพัฒนาการจัดการ     
เรียนการสอนพึงพอใจ ต่อ
การด าเนินโครงการนิเทศ
ภายใน 

   

8. โครงการห้องสมุด 
    มีชีวิต 

1.นักเรียนมีนิสัยรักการอา่น 
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และ
เทคโนโลยีในการศึกษาค้นควา้
ได้ ร้อยละ 80 
2. ครูผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ 
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนโดยส่งเสริมให้นักเรียน  
เข้าใช้บริการและศึกษาความรู้
ในห้องสมุด  เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีคุณภาพ   
3. มีวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้และการศึกษาค้นคว้าได้ 
ร้อยละ 80 
4. มีห้องสมุดที่มีความร่มร่ืน 
เป็นระเบียบ น่าเรียนรู ้ และ
กระตุ้นความสนใจส าหรับเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มี 
 
 

1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีในการศึกษา
ค้นคว้าได้  ร้อยละ 80 
2. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ 
ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ      
และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ของ     
นักเรียนและมีความความ
ปลอดภัย 

- 1 ต.ค.2562  
– 

30 ก.ย.2563 
 

นางศิริมาต  
วนารักษ ์
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย(ระบุเปา้หมายที่ 
คาดว่าจะได้รบัเชิงปรมิาณ 

/เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

9. โครงการ ลดเวลาเรียน 
    เพิ่มเวลารู ้
   9.1 กิจกรรมลดเวลา 
        เรียนเพิ่มเวลารู ้
   9.2 กิจกรรม สอร. 

1. นักเรียนมีพัฒนาการ
ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ
อย่างหลากหลาย 
2. นักเรียนได้รับการสนับสนุน 
ส่งเสริมความสามารถพิเศษ
อย่างเต็มศักยภาพ 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 65 
สามารถน าองค์ความรู้มา   
ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 มี
ความสามารถในการใช้   
เทคโนโลยีสารสนเทศ        
3. ผู้เรียนร้อยละ 65 มี
ทักษะการใช้เทคโนโลยี   
สารสนเทศส าหรับการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์  มี
คุณธรรมและใช้พัฒนา
ตนเอง     
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ความรู้ทักษะอาชีพพื้นฐาน 
5. ผู้เรียนร้อยละ 80 ศึกษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 

4,000 1 ต.ค.2562  
– 

30 ก.ย.2563 
 

น.ส.นิศากร 
โนราช 
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ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย(ระบุเปา้หมายที่ 
คาดว่าจะได้รบัเชิงปรมิาณ 

/เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาฝ่าย  
    บริหารกจิการนักเรียน   

1.1 กิจกรรมส่งเสริม 
         ระเบียบวินัย 
    1.2 กิจกรรมระบบ  
         ดูแลช่วยเหลือ 
         นักเรียน 
    1.3 กิจกรรมพัฒนา 
        งานกิจการนักเรียน 

การบริหารงานกจิการนักเรียน
มีประสิทธิภาพ  มีระบบ  
ระเบียบ  เป็นปัจจุบันและ
รวดเร็ว 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความ
รับผิดชอบ มีวินยัและม ี  
ภาวะผู้น า 
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีจิต
สาธารณะ 

10,400 1 ต.ค.2562  
– 

30 ก.ย.2563 
 

นายเรืองเดช  
ผิวพรรณ 

2. โครงการพัฒนา  
    ประชาธิปไตยใน 
    โรงเรียน 

1.นักเรียนมาใช้สิทธิหน้าที่ของ
ตนในการเลือกตั้งผู้แทนอย่าง
เสรี 
2.สร้างความตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

- ผู้เรียนร้อยละ 100 ยึดมั่น
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

2,183 1 ต.ค.2562  
– 

30 ก.ย.2563 
 

นายสุริยนต ์
แสนค ารักษ ์

3 .โครงการโรงเรียนสุจริต 1. นักเรียนมีความรู้และเป็น
บุคคลที่มีความสุจริตที่ดีงาม 
2. นักเรียนเป็นบุคคลที่มีจิตใจ
ที่สงบ มีสุขภาพจิตที่ดีและรัก
ความซ่ือสัตย ์
3. นักเรียนมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและประพฤติแต่
ความดี ความสุจริต 
 

1. นักเรียนร้อยละ 90 มี
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
เป็นบุคคลที่มีจิตใจที่สงบมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
ดีมีความซ่ือสัตย์สุจริต 
2. นักเรียนร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ท า
ความดีด้วยหัวใจ” 
3. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความ
รับผิดชอบ มีวินยัและมี
ภาวะผู้น า 
4. ผู้เรียนร้อยละ 95 มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ และ
ของโลก  มีคุณธรรม
จริยธรรมทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอ้ง 
เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และ
ของโลก  มีคุณธรรมจริยธรรม 

- 1 ต.ค.2562  
– 

30 ก.ย.2563 
 

นายไพฑูรย ์
วงษ์งาม 

4. โครงการโรงเรียน 
    คุณธรรม 

1. นักเรียนแกนน าคณุธรรม 
จริยธรรม สามารถถ่ายทอดให้
สมาชิกได ้
2. นักเรียนตน้แบบมีศกัยภาพใน
การออกแบบและจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนในรูปแบบ     
โครงงานด้านคุณธรรม จริยธรรม
จิตอาสา 
3. เกิดโรงเรียนคุณธรรมส าหรับ
เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม
ต่อไป  

1. นักเรียนที่ผ่านการอบรม
นักเรียนแกนน าสามารถขยาย
ผลให้แก่นกัเรียนในโรงเรียนไม้
ยาวิทยาคม 
2. นักเรียนในโรงเรียนไม้ยา
วิทยาคมเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม  
ร้อยละ 100 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
รัก ความภูมิใจประเพณี
วัฒนธรรมไทย และทอ้งถิ่น 

- 1 ต.ค.2562  
– 

30 ก.ย.2563 
 

นายไพฑูรย ์
วงษ์งาม 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย(ระบุเปา้หมายที่ 
คาดว่าจะได้รบัเชิงปรมิาณ 

/เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  4. ผู้เรียนร้อยละ 95 อยู่
ร่วมกันอยา่งมีความสุขบน
ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม/ความคิดเห็น 

   

5. โครงการโรงเรียน 
   วิถีพุทธ 

1. นักเรียนแกนน าคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถถ่ายทอดให้
สมาชิกได้ 
2. นักเรียนต้นแบบมีศักยภาพ
ในการออกแบบและจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนในรูปแบบ     
โครงงานด้านคุณธรรม 
จริยธรรมจิตอาสา 
3. เกิดโรงเรียนคุณธรรม
ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
คุณธรรมต่อไป  
 

1. นักเรียนที่ผ่านการอบรม
นักเรียนแกนน าสามารถ
ขยายผลให้แก่นกัเรียนใน
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 
2. นักเรียนในโรงเรียนไม้ยา
วิทยาคมเป็นบุคคลที่มี
คุณธรรม  ร้อยละ 100 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรัก ความภูมิใจ
ประเพณีวัฒนธรรมไทยและ
ท้องถิ่น 
4. ผู้เรียนร้อยละ 95 อยู่
ร่วมกันอยา่งมีความสุขบน
ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม/ความคิดเห็น 

- 1 ต.ค.2562  
– 

30 ก.ย.2563 
 

นายไพฑูรย ์
วงษ์งาม 

6. โครงการสถานศึกษา 
    สีขาว 
    

1.โรงเรียนปลอดสารเสพติด 
การพนัน สื่อลามกอนาจาร 
และการทะเลาะววิาท 
2.นักเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
3.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัสารเสพติด 
 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีน้ าหนกั 
ส่วนสูงและพัฒนาการทาง
ร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
2. ผู้เรียนร้อยละ 95 มีสุขภาพ
แข็งแรง และปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ 10 ประการ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้
ทักษะในการป้องกันตนเองจาก
ภัยคุกคามรูปแบบใหม ่
4. ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
พฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ด าเนนิชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 

2,000 1 ต.ค.2562  
– 

30 ก.ย.2563 
 
 

นายสุริยนต ์
แสนค ารักษ ์

7. โครงการโรงเรียน 
    ส่งเสริมสุขภาพ 

1.นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ด ี
2.นักเรียนน าความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัติตนในชวีิตประจ าวัน 
3.นักเรียนมีความปลอดภยัจาก
สิ่งเสพติดให้โทษและภัยตา่งๆ 
4.นักเรียนมีความมั่นใจ และ
กล้าแสดงออกอยา่งมีเหตุผล 
5.นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และมีจิตสาธารณะ 

 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
น้ าหนัก สว่นสูงและ
พัฒนาการทางร่างกาย
เจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข 
2. ผู้เรียนร้อยละ 95 มี
สุขภาพแข็งแรง และปฏิบัติ
ตนตามสุขบัญญัติ 10 
ประการ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
ความรู้ทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากภยัคุกคาม
รูปแบบใหม ่
 

40,000 1 ต.ค.2562  
– 

30 ก.ย.2563 
 

น.ส.ธนัชญา  
ศุภศิริภิญโญ 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย(ระบุเปา้หมายที่
คาดว่าจะได้รบัเชิงปรมิาณ/ 

เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

8. โครงการพัฒนางาน 
    เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ 
    การศึกษา 

1. นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ค่าเล่าเรียน
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ
  
   

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ค่าเล่าเรียน
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษาได้เข้าร่วม
โครงการ  ร้อยละ 90 
 
 

20,170.75 1 ต.ค.2562 
– 

30 ก.ย.2563 
 

น.ส.เอี่ยมฤทัย  
จวบประสพ 
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย(ระบุเปา้หมายที่
คาดว่าจะได้รบัเชิงปรมิาณ/ 

เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาอาคาร  
    สถานที ่
   1.1 กิจกรรมพัฒนา 
        อาคารสถานทีแ่ละ 
        งานโสตฯ 
   1.2 กิจกรรมเวรยาม  
        รักษาความ 
        ปลอดภัย 

1.   โรงเรียนมีการบริหาร
สาธารณูปโภคอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
2.โรงเรียนมีสิ่งปลูกสร้างที่
ได้รับการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 
3.ชุมชน หน่วยงานตา่ง ๆ และ
เอกชนให้ความร่วมมอืและ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียนเป็นอย่างดี 
 

1. โรงเรียนมีการพัฒนา
อาคารสถานที่ ให้มีความ
ปลอดภัยและสวยงามน่าอยู่
ในระดับ มาก 
2. สถานศึกษาก าหนด
วิสัยทัศน์และพันธกจิที่
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติ
ได้จริง ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น     
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ  นโยบายของ    
รัฐบาล และต้นสังกัดทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
3. สถานศึกษามีแผนพัฒนา
การศึกษาที่ครอบคลุม    
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ
สถานศึกษา ที่ได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สามารถด าเนินการได้จริง
และส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

63,498 1 ต.ค.2562 
– 

30 ก.ย.2563 
 

นางพิชญ์สินี  
สิทธิโน 
 

2. โครงการส่งเสริม 
    ความสัมพันธ์กับชุมชน 
   2.1 กิจกรรมส่งเสริม 
        ความสัมพันธก์ับ 
        เครือข่ายการศึกษา 
   2.2 กิจกรรมส่งเสริม 
        ความสัมพันธก์ับ 
        ชุมชน 
   2.3 กิจกรรมงานปฏิคม 
   2.4 กิจกรรมส่งเสริม 
        ศิลปวัฒนธรรมและ 
        วันส าคัญ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนไม้ยา
วิทยาคม  มีความรู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด มี
การก ากับ ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย รวมทั้งผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 
2. ภาคีเครือข่ายการศึกษามี
ความสัมพันธ์ร่วมกันส่งเสริม
การศึกษา 
3.ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัด
ขึ้น 
4.โรงเรียนมีการบริการและการ
ต้อนรับอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. นักเรียนได้รับการส่งเสริม
ด้านคุณธรรม จริยธรรมตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 
 

1. คณะกรรมการ
สถานศึกษาปฏิบัติหนา้ที่
ตามระเบียบปฏิบัติ   
2. โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ในชุมชน ร้อยละ 100 
3. ความพึงพอใจในการ
ให้บริการผู้มาติดต่อราชการ 
อยู่ระดับ มากที่สุด 
4. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
นอกโรงเรียนและเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญ ร้อยละ 
100 
5. ผู้เรียนร้อยละ 95 ร่วม
กิจกรรมตามประเพณี วัน
ส าคัญและท้องถิ่น 

20,000 1 ต.ค.2562  
– 

30 ก.ย.2563 
 

นางธนัฐศุภา 
อนันต์วรชัย 
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย(ระบุเปา้หมายที่
คาดว่าจะได้รบัเชิงปรมิาณ/ 

เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงการ 
    ประชาสัมพันธ์และ 
    ระบบเครือข่าย 
    สารสนเทศ 

1.ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนมีประสิทธิภาพส าหรับ
ใช้บริการในการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงาน 
2.เอกสารสารสนเทศของ
โรงเรียนข้อมีความสมบูรณ์
ถูกต้อง  สามารถน าไปใช้ใน
การบริหารจัดการได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
3.โฮมเพจงานสารสนเทศ
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  มีการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  
สามารถประชาสัมพันธ์ขอ้มูล
สารสนเทศของโรงเรียนได้
อย่างสมบูรณ์ถูกต้อง 

1. ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของโรงเรียนมี
ความเสถียร พร้อมใช้งาน  
2. งานสารสนเทศโรงเรียน
ไม้ยาวิทยาคมมีความถกูต้อง
และเป็นปัจจุบัน  สามารถ
น าไปใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. สถานศึกษามีแผนพัฒนา
การศึกษาที่ครอบคลุม    
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ
สถานศึกษา ที่ได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สามารถด าเนินการได้จริง
และส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
 
 

4,000 1 ต.ค.2562  
– 

30 ก.ย.2563 
 

น.ส.ธนัชญา  
ศุภศิริรภิญโญ 
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ฝ่ายอ านวยการ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย(ระบุเปา้หมายที่
คาดว่าจะได้รบัเชิงปรมิาณ/

เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนา 
    ระบบงานแผนงานและ 
    งบประมาณ 
   1.1 กิจกรรมจัดท า 
        แผนปฏิบัตกิาร  
        ประจ าป ี
   1.2 กิจกรรมส่งเสริม  
        การประกัน 
        คุณภาพการศึกษา 
   1.3 กิจกรรมพัฒนางาน 
        ควบคุมภายใน  
        สถานศึกษา 
 

1. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน           
ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับ
ต่างๆ  
2. โรงเรียนมีการพัฒนาทั้งด้าน
บริหารจัดการ  ด้านคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาทีโ่รงเรียนก าหนด
และมีหลักฐานอา้งอิงที่ชัดเจน  
3.  โรงเรียนด าเนินการให้มี
คุณภาพคงอยู่ในส่วนที่เป็นจุด
แข็ง  และพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
ในการบริหารงานที่เป็น
จุดอ่อนของโรงเรียน 

 

1. สถานศึกษาก าหนด
วิสัยทัศน์และพันธกจิที่
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติ
ได้จริง ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น    
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ  นโยบายของ    
รัฐบาล และต้นสังกัดทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
2. สถานศึกษามีแผนพัฒนา
การศึกษาที่ครอบคลุม    
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ
สถานศึกษา ที่ได้รับความ     
เห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      
สามารถด าเนินการได้จริง
และส่งผลต่อการพัฒนา     
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

- 1 ต.ค.2562  
– 

30 ก.ย.2563 
 

นางณิศวรา  
จุลฤทธิ ์

2. โครงการพัฒนา 
    คุณภาพบุคลากร 
    2.1 กิจกรรมส่งเสริม 
        การพัฒนาครูและ 
        บุคลากร 
    2.2 กิจกรรมเสริมสร้าง 
        ขวัญและก าลังใจ 
        บุคลากร 
    2.3 กิจกรรมพัฒนา 
        ระบบงานธุรการ 
 

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
ทุกคนมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ตาม 
มาตรฐานวิชาชีพครู  และ
ท างานอยา่งเป็นระบบและ
สามารถพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูที่สอนไม่ตรงตามวิชาเอก
มีความรู้ความสามารถจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมายให้สอน
เพิ่มขึ้น 
3. โรงเรียนมีครูผู้สอนใน
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์   
คหกรรม  แม่บา้นและยาม  
จ านวน  4  คน   
4. โรงเรียนมีการบริหารงาน
ธุรการอย่างมีประสิทธภิาพ  
รวดเร็ว  และเป็นปัจจุบัน   

   
 

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการส่งเสริมให้
เข้ารับการพัฒนาตนเอง 
ตามความต้องการความถนัด 
และ ความสนใจ 
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาการท างานรว่มกัน
อย่างน้อยปีการศึกษาละ     
10 ครั้ง 
3. ครูร้อยละ 80 ใช้ส่ือการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย   
4. ครูร้อยละ 70 จัด
กระบวนการสอนมุ่งให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด 
การวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์   
5. ครูร้อยละ 80 จัดการ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
6. ครูร้อยละ 80 สามารถใช้
เทคโนโลยีส าหรับการพัฒนา   
กระบวนการการจัดการ
เรียนการสอน 
 

435,500 1 ต.ค.2562  
– 

30 ก.ย.2563 
 

นางศิริมาต 
วนารักษ ์
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย(ระบุเปา้หมายที่
คาดว่าจะได้รบัเชิงปรมิาณ/

เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  7. ครูร้อยละ 75 ใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น บูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอน 
8. ครูร้อยละ 70 มีการ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียนและมี
การบริหารจัดการชั้นเรียนที่
ดี มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
9. ครรู้อยละ 80 มีเครื่องมือ
วัดและวธิีการประเมินผลที่     
เหมาะสมกับเป้าหมายของ
การเรียนรู้ 
10. ครูร้อยละ 90 ใช้
กระบวนการ PLC ส าหรับ
การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 
 

   

3. โครงการพัฒนางาน 
    พัสด ุ
   3.1 กิจกรรมพัฒนา 
        ระบบงานพัสด ุ
   3.2 กิจกรรมจัดหาพัสด ุ
        ส านกังาน 
   3.3 กิจกรรมซ่อมบ ารุง 
        ยานพาหนะ 
   3.4 กิจกรรมจัดหา 
        เครื่องท าส าเนา 
        เอกสาร  
 

การด าเนินงานได้อย่างถูกตอ้ง 
เป็นระบบระเบียบ รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1. การด าเนินงานพัสดตุาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่า 
ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 
2560 ถูกต้อง มากที่สุด 
2. รถยนต์โรงเรียนได้รับการ
ดูแลและซ่อมบ ารุงให้พร้อม   
ใช้งาน ร้อยละ 100 
3. ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการใช้เครื่องส าเนา
เอกสาร อยู่ระดับมากที่สุด 
4. สถานศึกษาก าหนด
วิสัยทัศน์และพันธกจิที่
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติ
ได้จริง  ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น     
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ  นโยบายของ    
รัฐบาล และต้นสังกัดทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 
 
 

116,527 1 ต.ค.2562  
– 

30 ก.ย.2563 
 

นางณิศวรา  
จุลฤทธิ ์
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โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย(ระบุเปา้หมายที่
คาดว่าจะได้รบัเชิงปรมิาณ/

เชิงคุณภาพ) 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  5. สถานศึกษามีแผนพัฒนา
การศึกษาที่ครอบคลุม    
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ
ถานศึกษา ที่ได้รับความ    
เห็นชอบของคณะกรรมการ
ถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     
สามารถด าเนินการได้จริงละ
ส่งผลต่อ 

   

4. โครงการพัฒนางาน 
    การเงินและบัญช ี
   4.1 กิจกรรมพัฒนา 
        ระบบการเงินและ 
        บัญช ี
   4.2 กิจกรรมระดม 
        ทรัพยากรเพื่อ 
        พัฒนาการศึกษา 
     
 

การด าเนินงานได้รวดเร็ว  มี
ประสิทธิภาพ  โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

1. งานการเงินและบัญชีมี
ความถูกต้องตามระเบยีบ
การเงิน การบัญชีและเป็น
ปัจจุบันอยู่ระดับ มากที่สุด 
2. โรงเรียนได้รับ
งบประมาณจากการท าบญุ
ทอดผ้าป่ามาพัฒนาโรงเรียน 
3. สถานศึกษาก าหนด
วิสัยทัศน์และพันธกจิที่
สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติ
ได้จริง ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น   
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ  นโยบายของ   
รัฐบาล และต้นสังกัดทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
4. สถานศึกษามีแผนพัฒนา
การศึกษาที่ครอบคลุม   
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ
สถานศึกษา ที่ได้รับความ   
เห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
สามารถด าเนินการได้จริง
และส่งผลต่อการพัฒนา   
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น     
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ  นโยบายของ    
รัฐบาล และต้นสังกัดทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 

- 1 ต.ค.2562  
– 

30 ก.ย.2563 
 

น.ส.ธัญญา
รัศมิ์   
เพียรชนะ 
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