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โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 มาตรา 9 ได้กาหนดนโยบายกระจาย
อานาจให้โรงเรียนบริหารจัดการโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานและเป็นนิติบุคคล มีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานโดย
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนยโสธรพิทยาคมดาเนินการตามกรอบแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ บริหารจัดการโดยอาศัยจุดแข็งและโอกาส พัฒนาจุดอ่อนและอุปสรรคโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และจังหวัดยโสธร โดยมีแผนกลยุทธ์เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาระยะ 3 ปี
และแผนปฏิบัติการรายปีงบประมาณเป็นแผนพัฒนาเชิงรุกมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
แผนปฏิบัติการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีงบประมาณ 2563 เป็นแผนพัฒนาองค์กรตามแผนกลยุทธ์
สถานศึกษา เน้นพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นคนดี คนเก่ง (ความเป็นเลิศ) และมีความสุขเป็นสาคัญ การขับเคลื่อน
การพัฒนาองค์กรในฐานะเป็นโรงเรียนในโครงการ “World-class Standard School) และโรงเรียนที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ที่มีทั้งห้องเรียนธรรมดา และ
ห้องเรียนพิเศษ (MEP, GIFTED, AP) การบริหารจัดการจึงต้องชัดเจน โปร่งใส มีทิศทาง สร้างโอกาสการมีส่วยร่วม
เป็นสาคัญตามระบบคุณภาพ หลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ร่วมกัน
พิจารณา และมีความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พ.ศ.2563 ทั้งในส่วนโครงการ กิจกรรม
งบประมาณ วิธีดาเนินการ การติดตาม ประเมินผล เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
ระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประการ จึงอนุมัติให้ใช้แผนปฏิบัติการนี้ดาเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม พ.ศ.2562 – 2564

(นายสายชล โพธิ์ศรี)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
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คำนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 มาตรา 9 กาหนดให้การจัดการศึกษามี
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ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือพัฒนาการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ปีงบประมาณ 2563 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม พุทธศักราช 25622564 ซึ่งเป็นแผนแม่บทสถานศึกษาทีด่ าเนินการตามกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลยุทธ์จุดเน้นของสานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
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บทสรุปแผนงาน / โครงการและกิจกรรม โรงเรียนยโสธรพิทยาคม


แผนปฏิบัติการสถานศึกษา เป็นแผนงานที่ผ่านโครงการหลักสู่กิจกรรมเพื่อนากลยุทธ์
การพัฒนาสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีทิศทาง ผ่านกระบวนการวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis)
กาหนดกลยุทธ์ จุดเน้นที่สาคัญอย่างมีระบบที่น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน
เป้าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 มาตรา 9
นโยบายกระจายอานาจบริหารจัดการโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management)
โรงเรียนยโสธรพิทยาคมบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมุ่งผลสัมฤทธิ์
มีแผนกลยุทธ์เป็นแม่แบบ
ของแผนในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ กาหนดโครงสร้าง ทิศทางการบริหารการจัดการยึด
นโยบายกระจายอานาจ ส่งต่อความรับผิดชอบสู่กลุ่มบริหารงานหลักของโรงเรียน ประกอบด้วย 4
กลุ่มบริหารงานหลัก กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป และ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกลุ่มงานปฏิบัติที่
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้เรียน ทางานงานเชิงรุก เน้นประสิทธิภาพของงาน
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ มีกระบวนการทางานตามกรอบของ PDCA มีการ
นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลตามกรอบการประกันคุณภาพภายใน สร้างเสริมประสิทธิภาพ
การทางานอย่างมีทิศทาง
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บทสรุปของผู้บริหารและครู


โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็น
โรงเรียนแบบสหศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) กระทรวงศึกษาธิการ และจัดหลักสูตรเพิ่มเติมตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School และหลักสูตรท้องถิ่น จัดเป็นโรงเรียนยอดนิยมที่มีผู้เรียนสนใจเข้าศึกษาต่อ
เป็นจานวนมาก ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียน จานวน 3,365 คน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน 1,907 คน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 1,458 คน
การบริหารโรงเรียนจัดโครงสร้างตามแผนนโยบายกระจายอานาจของกระทรวงศึกษาธิการ
4 กลุ่มบริหารงานหลัก ได้แก่ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเป็นคณะที่ปรึกษา การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการมีส่วนร่วม ยึดหลักระบบคุณภาพ
หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีไทย ใช้กระบวนการ
PDCA เป็นวงจรการดาเนินงานทั้งระบบในการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สามารถ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผู้เรียน โรงเรียนใช้ฐานข้อมูลเชิงสถิติย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา
ผล O-NET, PISA เป็นฐานอ้างอิงตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
(ศรีสะเกษ-ยโสธร) และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธรเป็นสาคัญ
ทางโรงเรียนคาดหวังว่า การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ปีงบประมาณ
2563 จะเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ แบบมีส่วนร่วมจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ฝึกทักษะประสบการณ์จากกิจกรรมการพัฒนาวิชาการ คุณลักษณะ และอื่นๆ อย่าง
เต็มศักยภาพเกิดความเป็นเลิศที่เป็นคุณประโยชน์ นาต่อยอดได้อย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์

๓

ส่วนที่ 1
สภาพบริบทเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพของสถานศึกษา


1.1 บริบทสถานศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ประวัติโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งสนิท ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร
รหัสไปรษณีย์ 35000 จัดตั้งขึ้นเมื่อ พุทธศักราช 2491 ด้วยเงินงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา
จานวน 150,000. บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เดิมเป็นโรงเรียนระดับอาเภอ ชื่อว่า “โรงเรียน
ยโสธร” ตามชื่อของอาเภอที่ตั้ง ซึ่งขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานี ในระยะแรกยังไม่มีสถานที่และอาคารเรียน
เป็นของตนเอง ต้องอาศัยอาคารสถานที่ของโรงเรียนสุขวิทยากร ตั้งตรงจิตร 15 เป็นที่ทาการชั่วคราว
ปี พุทธศักราช 2493 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดสรรงบประมาณ และสร้างอาคารเรียนเป็นอาคาร
ไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง หลังคามุงกระเบื้อง จานวน 1 หลัง (6 ห้องเรียน) มีเนื้อที่ 55 ไร่ 3 งาน20.5 ตาราง
วา นายเสนอ นาระดาล ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และนายวิจิตร อาจารยางกูร ศึกษาธิการอาเภอ
เมืองยโสธร เป็นผู้ดาเนินการก่อสร้าง เมื่อแล้วเสร็จจึงได้ย้ายเข้ามาทาการในปี พ.ศ. 2493 เปิดทาการ
สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมี นายพร ศุภสร เป็นครูใหญ่คนแรก ดารงตาแหน่งระหว่างปี พ.ศ.
2491-2491 ปัจจุบัน นายชัชพล รวมธรรม ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 –
ปัจจุบัน
ต่อมา อาเภอเมืองยโสธร ได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2515 โรงเรียน
ยโสธร จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนประจาจังหวัดยโสธร เป็นโรงเรียนแบบ “สหศึกษา”เปิดทาการ
สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปลี่ยนชื่อมาเป็น“โรงเรียนยโสธรพิทยาคม”
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
1.
2.
3.
4.

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อักษรย่อ “ ย.ส.”
ชื่อภาษาอังกฤษ Yasothonpittayakom School อักษรย่อ “ Y.S.”
รหัสโรงเรียน 10350101
ที่ตั้งโรงเรียน ถนนแจ้งสนิท ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร
รหัสไปรษณีย์ 35000
5. สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)
เขตตรวจราชการที่ 7 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
6. ประเภทโรงเรียน สหศึกษา แบบเดินเรียน
7. หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรเพิ่มเติมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard
School
8. ระดับชั้นและจานวนห้องเรียนที่เปิดสอน ครบตามแผนการจัดห้องเรียน ปีการศึกษา 2563
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน 51 ห้อง

๔

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จานวน 42 ห้อง รวม 93 ห้อง
9. ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ส่วนประกอบ พระธาตุอานนท์ บนยอดมีรัศมีข้างละ 9 แฉก
มีข้อความ “ ปญญาย ปริสุชฌติ ” และ “ ยโสธรพิทยาคม ”
ความหมาย ชาวยโสธรพิทยาคม เคารพ เลื่อมใส ศรัทธา สักการะบูชา
องค์พระธาตุอานนท์ แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
10. สีธงประจาโรงเรียน “ สีขาว - สีแดง ” ความหมาย
สีขาว (White) หมายถึง ความบริสุทธิ์ สะอาด สว่าง สดใส พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม
สีแดง (Red) หมายถึง ความรักความสามัคคี เป็นพี่เป็นน้องเป็นหนึ่งเดียว มุ่งมั่น สร้างสรรค์
พัฒนา
11. ปรัชญาของโรงเรียน “ปญญาย ปริสุชฌติ” ความหมาย “คนบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา”
12. คติพจน์ของโรงเรียน “ การเรียนดี มีวินัย น้าใจนักกีฬา”
13. พระพุทธรูปประจาโรงเรียน “ พระมิ่งมงคลศากยมุนีศรียโสธร ”
14. คาขวัญของโรงเรียน “ ส่งเสริมศิษย์ เป็นมิตรประชา เด่นสง่าในสังคม ”
15. คาขวัญของคณะครู “ ร่วมจิตสร้างสรรค์ มุ่งมั่นคุณภาพ ”
16. คาขวัญของนักเรียน “ จิตแจ่มใส ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูความดี ”
17. เครือข่ายการสื่อสาร โทรศัพท์ 045-711655
โทรสาร 045-3711656
E-mail admin@ysp.ac.th Website www.ysp.ac.th
วิทยุสื่อสาร เรียกขาน “ยโสธรพิทย์”
facebook sothonpit@hotmail.com
Obec 430394
18. อัตลักษณ์โรงเรียน “นักคิด นักกิจกรรม”
19. เอกลักษณ์ “วิชาการเด่น”
แปลความหมายว่า
นักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นผู้มีทักษะในการคิดและทากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ มี
ความสามารถทางวิชาการที่โดดเด่นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
20. ค่านิยมองค์กร (Corporate Values)
“SERVICE” ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ทางานร่วมกันด้วยค่านิยมที่เป็น
วัฒนธรรมองค์กร สร้างความเป็นเอกภาพสู่ความสาเร็จตามปณิธานด้วยการเป็นนักบริการที่ “มีวิสัยทัศน์ มี
จรรยาบรรณ พร้อมใจ มุ่งมั่น เป็นมิตร เสมอภาค สร้างความพึงพอใจ”
Satisfaction
พึงพอใจ

๕

Ethics
Relationship
Vision
Intention
conjoin
Equal

จรรยาบรรณ
กัลยาณมิตร
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่น
พร้อมใจ
เสมอภาค

21. วิสัยทัศน์ (Vision)
จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล เป็นพลเมืองดีวิถีไทยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เป็นพลโลกอย่างมีความสุข

สภาพพื้นที่และภูมิประเทศ
ที่ตั้ง : โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตั้งที่ ถนนแจ้งสนิท ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร
มีเนื้อที่ 55 ไร่ 3 งาน 20.5 ตารางวา ทิศเหนือ ติดกับทุ่งนาและบ้านจัดสรร ทิศใต้ ติดกับ ถนนแจ้งสนิท
ทิศตะวันออก ติดกับการประปายโสธร และกองกากับการตารวจภูธรจังหวัดยโสธร ทิศตะวันตก ติดกับชุนชน
หลังปั้มตราดาว ห่างจากศาลากลางจังหวัดยโสธร ประมาณ 50 เมตร

๖

แผนผังที่ 1 แสดงเขตพื้นที่โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (โดยประมาณ)
ทิศเหนือ

บ้านพักครู

บ้านพัก
นักการฯ
สวนเกษตร

โรงอาหาร
อาคาร
ชุมชน
หลัง
ปั้ม
ตรา
ดาว

9

อาคาร 1
ตึกอานวยการ

ประชาสัมพันธ์
แผนงาน /พัสดุ/
หอเกียรติยศ
โรง
จอด

อาคาร
พานิชย์

ย.ส.
Land
mark

รถ
ห้องสมุด
ประชาชน

ไปร้อยเอ็ด

อาคาร
5

อาคาร

อาคาร

อาคาร
3

2

4

โรงพลศึกษา
และ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
และพลศึกษา

งานเกษตร
แนะแนว
อาคาร
6
อาคารช่
แนะแนวาง
คหกรรม
แนะแนว
อาคาร

8

-ห้องสมุด
-หอประชุม
-ธนาคาร
ออมสิน

บ้าน
พักครู

ร้านค้า

อาคาร

7
ศิลปะ

ศาลาเอนกประสงค์ (โดม) หน้าเสาธง

ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
เกียนรตืเกียรติ
ทางเดิ
ตู้ยาม สนามฟุตบอล

ถนนแจ้งสนิท

การ
ประปา
ยโสธร

สนาม
แปตอง

ไปอุบลราชธานี

กอง
กากับ
การ
ตารวจ
ภูธร
จังหวัด
ยโสธร

๗

แผนผังที่ 2 แสดงโครงสร้างการบริหารโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ผู้อานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

สมาคมศิษย์เก่า
ย.ส.

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมาคมครู และผู้ปกครอง
ย.ส.

มูลนิธิ
ทุนการศึกษา

รอง ผอ.กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ
งบประมาณ

รอง ผอ.กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
งานวิชาการ

รอง ผอ.กลุ่ม
บริหารงานบุคคล
งานบุคคล

รอง ผอ.กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป
ทั่วไป

1. งาน สน.งบประมาณ
2. งานแผนงานและ
จัดสรรงบประมาณ
3. งานการเงินและบัญชี
4. งานพัสดุและ
สินทรัพย์
5. งานสวัสดิการ
โรงเรียน
6. งานตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผล
และรายงาน การใช้
เงิน
7. งานอื่นๆทีม่ อบหมาย

1. งาน สน. วิชาการ
2. งานทะเบียนวัดผล
ประเมินผล
3. งานการเรียนการสอน
4. งานหลักสูตร
สถานศึกษา
5. งานนิเทศการศึกษา
6. งานพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม
7. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
8. งานวิชาการชุมชน
9. งานรับนักเรียน
10. งานวิจัยการศึกษา
11. งานแนะแนว
การศึกษา
12. กลุ่มสาระการเรียนรู้
13. งานประกันคุณภาพ
ภายใน
14. งานอื่นๆที่มอบหมาย

1. งาน สน. บริหาร
บุคคล
2. งานวางแผน
อัตรากาลังและ
กาหนดตาแหน่ง
3. งานสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง
4. งานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ
5. งานวินัย
6. งานส่งเสริมกิจการ
นักเรียน
7. งานระบบดูแล
นักเรียน
8. งานรักษาความ
ปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน
9. งานอื่นๆทีม่ อบ
หมาย

1. งาน สน. บริหารทั่วไป
2. งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
3. งานระบบเครือข่ายและ
สารสนเทศ
4. งานเครือข่ายการศึกษา
5. งานโสตทัศนศึกษา
6. งานสิ่งแวดล้อม
7. งานประชาสัมพันธ์
8. งานชุมชน
9. งานอนามัยโรงเรียน
10. งานโภชนาการ
11. งานควบคุมภายใน
12. งานสารบรรณ
13. งานระดมทรัพยากร
14. งานประสานงานทั่วไป
15. งาน ICT
16.งานอื่นๆที่มอบหมาย
.
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1.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
1.2.1 ทาเนียบผู้บริหาร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ตารางที่ 1 ทาเนียบผู้บริหาร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อ - สกุล
นายพร ศุภสร
นายวาสน์ อ่อนสีบุตร
นายเหลื่อม สวาสดิพันธ์
นายธนัติ บันลือ
นายสมศักดิ์ จาปาวัลย์
นายประพนธ์ พลเยี่ยม
นายถนอม พิมพนิตย์
นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์
นายวิรัช บารุงสวัสดิ์
นายสมคิด คมคาย
นายสายเดิร บุญตรา
นายนพรัตน์ จารย์โพธิ์
ว่าที่ร้อยตรี รังสรรค์ ชื่นชม
ว่าที่ร้อยตรี สุนัย เสงี่ยมศักดิ์
ดร. สาเร็จ โพธิวรรณา
นายนิวิสน์ สืบศรี
นางสุภาพร สุนทรา
ดร.มานิต เขียวศรี
นายชัชพล รวมธรรม

ตาแหน่ง
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน

ระยะเวลา
ดารงตาแหน่ง
2491-2491
2491-2492
2492-2496
2496-2506
2506-2517
2517-2520
2520-2523
2523-2529
2529-2531
2531-2535
2535-2536
2536-2539
2539-2541
2541-2548
2548-2549
2549-2555
2555-2557
2557-2562
2562- ปัจจุบัน

ที่มาข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (10 มกราคม 2563)
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1.2.2 ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีการศึกษา 2563
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลบุคลากร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ประเภท ตาแหน่ง

วุฒิทางการศึกษา
วิทยฐานะ ป.เอก ป.โท
ป.ตรี
ช ญ ช ญ ช
ญ

ผู้อานวยการ เชี่ยวชาญ
บริหาร
รอง
ชานาญการ
ผู้อานวยการ พิเศษ
เชี่ยวชาญ
ครู
ชานาญการ
ผู้สอน
ครู
พิเศษ
ชานาญการ
ครู
ครูผู้ช่วย
รวม
บุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
รวมทั้งสิ้น

ต่ากว่า
ช ญ ช

รวมทัง้ สิ้น
รวม
ญ

-

-

1
3

1

-

-

-

-

1
3

1

1

2

24

54

12

20

-

-

-

-

37

76

113

1
0
1

2
0
2

1
3
32
0
32

6
5
1
67
0
67

1
5
5
23
1
10
11
384

12
9
41
1
2
12
15
56

0
2
8
10
10

0
1
2
3
3

2
8
5
56
1
2
18
21
77

6
17
10
101
1
2
1
14
31
128

8
25
15
166
1
3
3
32
39
205

ที่มาข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (31 มกราคม 2563)
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1.2.3 ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ตารางที่ 3 ข้อมูลนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 DMC (Data Management Center)
ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.ต้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวม ม.ปลาย
รวมทั้งหมด

จานวนห้อง และจานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
267
389
285
362
247
357
799
1,108
175
336
169
310
159
309
503
955
1,302
2,063

จานวนห้อง
17
17
14
48
14
14
11
39
87

รวม
656
647
604
1,907
511
479
468
1,458
3,365

ที่มาข้อมูล : กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562)
ตารางที่ 4 แสดงแผนการเรียน และจานวนห้องเรียน ปีงบประมาณ 2563
ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
รวมทั้งสิ้น

Gifted
1
1
1
3
1
1
1
3

AP
1
1
1
3
1
1
1
3

แผนการเรียน (จานวนห้องเรียน)
MEP King Queen prince ภาษา
2
2
2
2
.
.
2
2
6
6
1
2
2
2
1
2
4
6
-

6

6

10

12

-

-

รวม
ปกติ
11
11
11
31
9
8
7
24

17
17
14
51
14
14
12
39

55

90

ที่มาข้อมูล : กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (10 พฤศจิกายน 2562)

๑๑

1.2.4 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ O-NET โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ตารางที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีการศึกษา 2560
รายวิชา
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์

โรงเรียน
35.31
33.77
31.42

เปรียบเทียบคะแนน O-net โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกับระดับต่าง ๆ
ขนาดโรงเรียน จังหวัด
สังกัด
ภาค
ประเทศ
35.57
30.96
32.47
31.13
32.28
34.89
28.35
30.14
28.64
30.45
32.98
23.89
26.55
23.93
26.30

ตารางที่ 6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีการศึกษา 2561
รายวิชา

โรงเรียน

ภาษาไทย
60.43
ภาษาอังกฤษ 32.59
คณิตศาสตร์ 34.25

เปรียบเทียบคะแนน O-net โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกับระดับต่าง ๆ
ขนาดโรงเรียน จังหวัด
สังกัด
ภาค
ประเทศ
61.09
51.62
55.04
52.14
54.42
33.91
27.14
29.10
27.65
29.45
36.65
27.12
30.28
27.89
30.04

ตารางที่ 7 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีการศึกษา 2561
รายวิชา
ภาษาไทย
สังคมฯ
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

โรงเรียน
56.07
38.07
30.00
29.27
32.34

เปรียบเทียบคะแนน O-net โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกับระดับต่าง ๆ
ขนาดโรงเรียน จังหวัด
สังกัด
ภาค
ประเทศ
54.20
47.17
50.07
46.63
49.25
37.38
32.86
34.96
33.03
34.70
32.97
23.30
27.91
24.36
28.31
29.33
20.83
24.64
20.98
24.53
32.20
27.11
29.48
27.41
29.37

ที่มาข้อมูล : กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ( 2 มีนาคม 2563)

๑๒

1.2.5 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รอบที่ 3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม พ.ศ.2554
ผลเฉลี่ยรวมร้อยละ 90.74 ระดับคุณภาพ 5 ความหมาย
√
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ ดีเยี่ยม
กาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของมาตรฐานละตัวบ่งชี้โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีการศึกษา
2363 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 หรือระดับดีเยี่ยม
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ส่วนที่ 2
นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์


นโยบายด้านการศึกษาของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
วิสัยทัศน์ (Vision)
"สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัด
การศึกษาที่ทันสมัย ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ร่วมสืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
โดยผู้บริหาร ครูและบุคลากรมืออาชีพ มีศักยภาพในการแข่งขัน ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนภายในปี 2562"
พันธกิจ (Mission)
1. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล
2. จัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. พัฒนาคุณภาพโรงเรียน คุณภาพผู้บริหารครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่และสถานศึกษา
ค่านิยม (Corporate Values)
ค่านิยมในการทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คือ
“ SMART ”
S : Service mind = การมีจิตใจพร้อมที่จะให้บริการ
M : Mastery
= การทางานอย่างมืออาชีพ
A : Accountability/Transparency = การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
รับผิดชอบ
R : Relationship
= การมีน้าใจ ใจเปิดกว้างความเป็นพี่เป็นน้อง
T : Teamwork
= การทางานเป็นทีม
เป้าประสงค์หลัก (Goals)
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต 28 มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีความรู้และอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
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3. ผู้เรียนเห็นคุณค่า อนุรักษ์ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา
6. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
นโยบายการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริฯหรือ”ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 จัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความ
สามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นฝนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 จัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมืองดี
กลยุทธ์ที่ 2. จัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 จัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 จัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัย
จากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การ
วัดผลและประเมินผลที่เหมาะสม
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดประสิทธิภาพและจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจาเป็นและความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
1.2 จัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ของผู้เรียน
1.3 พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งการนาผล
การวัดผลและประเมินผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง เขียนสวย และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
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2.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ คะแนน O-NET ระดับชั้น ม.3และ ม.6
2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R 8C)
2.5 จัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์
2.6 ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งอานวยความ
สะดวกที่หลากหลาย รวมทั้งพัฒนาห้องสมุดปละแหล่งเรียนรู้
2.7 ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทา
- จัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education)
หลักสูตรระยะสั้น
- การจัดแผนการเรียนรูปแบบการเตรียมพื้นฐานความถนัดสาขาวิชาและอาชีพในการเรียน
ต่อระดับอุดมศึกษา
2.8 จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ (ด้านทักษะ วิชาการ ดนตรี กีฬา ฯลฯ)
3.2 จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) การสร้างนวัตกรรมเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัยและนาผลการวิจัยนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย
1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ เขื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่
- TEPE Online (Teacher and Education Personnel Enhancement Base on
Mission and Functional Areas as Majors)
- ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
- แผนพัฒนางานรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan)
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยง
ข้อง
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2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีขวัญและกาลังใจ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
กลยุทธ์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.1 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส เด็กพิเศษ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้มีการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ
2.2 การจัดการศึกษาทางเลือกให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง ได้แก่
- การส่งเสริมสนับสนุนการชิอินเตอร์เนตในสถานศึกษา
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning
Information Technology : DLIT)
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สถานศึกษาปลอดขยะ (Zero Waste School)
ห้องเรียนสะอาด โรงเรียนสะอาด บ้านพักครูสะอาด
1.2 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรมและน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่าย
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนาระบบการวางแผนการ นาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึง
ได้
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1.4 สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา
(โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนในฝัน โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
โรงเรียนดีประจาตาบล โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ)
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2.1 สร้างความเข้มแข็งด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบเครือข่าย
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต)
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วมด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคมละสาธารณชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
3.3 การดาเนินการตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน
กลยุทธ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (พ.ศ. 2562-2564)
วิสัยทัศน์ (Vision)
จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล เป็นพลเมืองดีวิถีไทยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เป็นพลโลกอย่างมีความสุข
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สู่ความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นคนดีวิถีไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และเป็นพลโลกอย่างมีความสุข
2. พัฒนาองค์กรด้วยระบบคุณภาพ หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงภายใต้
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และวัฒนธรรม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
และเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. พัฒนาหลักสูตรตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดแผนการเรียน
พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
เหมาะสม สร้างความพึงพอใจ โอกาสความสาเร็จ และสามารถแข่งขันได้
4. พัฒนาความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนและองค์กรอื่น ในการมีส่วนร่วมระดม
ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
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สมรรถนะหลัก ( Core Competency )
1. ด้านการบริหารและการจัดการ
1.1 โรงเรียนมีหน่วยบังคับบัญชาที่เอื้ออานวยช่วยเหลือให้เกิดการพัฒนาทั้งการบริหารการ
จัดการ
การนิเทศ การกากับติดตามเชิงระบบที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
1.2 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มีทิศทางที่ชัดเจน สร้างภาวะการบริหารและ
การทางานขององค์กรที่มมี าตรฐาน มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาอย่างชัดเจน ผ่านการ
ประเมินได้รับการรับรองมาตรฐาน
1.3 การบริหารและการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เทียบเคียงมาตรฐานสากลมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล
1.4 โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ บุคลากร งบประมาณ สาธารณูปโภค สวัสดิการ
สื่อ เทคโนโลยี มีการพัฒนาเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน สามารถสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม
ประกอบการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลอย่างมีระบบ ได้คุณภาพมาตรฐานครอบคลุมตามหลักสูตร
2.2 บุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของโรงเรียน
2.3 ครูเป็นแบบอย่างที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นที่พึงแก่ศิษย์ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป็นพลังสาคัญของชุมชน
3. ด้านผู้เรียน
นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะหลักตามหลักสูตร มี
ทักษะการคิด การทากิจกรรมตามความสนใจ ความสามารถ ความถนัด สามารถพัฒนาต่อยอดได้เต็ม
ศักยภาพ
4. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และองค์กรอื่น
โรงเรียนได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และองค์กรอื่น ทั้งการมีส่วน
ร่วมพัฒนา ความเชื่อมั่น และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป้าประสงค์ (Goals)
1. บริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ และ
การประกันคุณภาพภายใน ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
2. มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล สนองตอบนโยบายทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัด (Indicators)
1. ระบบการบริหารจัดการเป็นระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน OBECQA
2. ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ตามกรอบของ OBECQA และการ
ประกันคุณภาพภายใน
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อย
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กว่า 2.00 และผลการทดสอบในระดับต่าง ๆ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก มีผลเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเท่ากับ
คู่แข่งในระดับเดียวกัน
4. กระตุ้น เสริมสร้าง พัฒนานิสัยรักการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การ
แก้ปัญหา การสื่อสาร การใฝุรู้ใฝุเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี แหล่งวิทยบริการ หรือแหล่งเรียนรู้
อื่นด้วยตนเองหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. เพิ่มอัตราการจบหลักสูตรการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ
99.50 ขึ้นไป ลดความเสี่ยงที่เป็นปัญหาการปรับตัวการเรียนของนักเรียนทุกด้าน
6. กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัย ใฝุเรียนรู้ จิตอาสา ปลอดพฤติกรรมเสี่ยง สารเสพติด ชู้สาว
ค้าประเวณี ใช้ความรุนแรง พนัน ลักขโมย ปลูกฝังแนวการคิดเชิงสร้างสรรค์
6. กิจกรรมรักเชิดชูสถาบัน ดาเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา ความรักตัวเอง รักเพื่อน รักสังคม
สิ่งแวดล้อม และความกตัญญู
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง จากการศึกษา ประชุม อบรม สัมมนา วิจัย ทาผลงาน สร้างสรรค์นวัตกรรม และ
อื่น ๆ นามาใช้ได้จริง
8. มีภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระดับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียน

อัตลักษณ์ “นักคิด นักกิจกรรม” (Thinker, Activist)
เอกลักษณ์ “วิชาการเด่น” (The excellent Academic)
ค่านิยมองค์กร (Corporate Values)
“SERVICE” ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ทางานร่วมกันด้วยค่านิยมที่
สร้างความเป็นเอกภาพ สู่ความสาเร็จตามปณิธานด้วยการเป็น “นักบริการ มีวิสัยทัศน์ มีจรรยาบรรณ
พร้อมใจ มุ่งมั่น เป็นมิตร เสมอภาค สร้างความพึงพอใจ”
Satisfaction
พึงพอใจ
Ethics
จรรยาบรรณ
Relationship
กัลยาณมิตร
Vision
วิสัยทัศน์
Intention
มุ่งมั่น
conjoin
พร้อมใจ
Equal
เสมอภาค
นโยบาย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
1. บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ หลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
แบบมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ผู้ปกครอง ท้องถิ่น และองค์กรอื่น ขับเคลื่อนพัฒนาด้วยแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ ระดมทรัพย์และใช้ทรัพยากรพัฒนาอย่างคุ้มค่า สร้างเอกภาพการทางานด้วยบรรยากาศ
ตามค่านิยมองค์กร สู่ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมาย
2. ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนตามวัย ความสนใจ และความสามารถ สู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณลักษณะพึงประสงค์ความเป็นไทย รักเชิดชูสถาบัน
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มีจิตสาธารณะ
3. ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและใช้
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพทั้งในระบบบริหารจัดการ การศึกษาวิจัย การให้บริการ การใช้หลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ การกากับดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การวัดผลประเมินผล ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค ห้องน้าห้องส้วม ระบบจราจร โรงอาหาร ศูนย์
การเรียนรู้ ห้องสมุด ICT สถานที่จัดกิจกรรมเรียนรู้ นันทนาการ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ วัฒนธรรมท้องถิ่น
และอาเซียน ให้เหมาะสม เพียงพอ สะดวก ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้อยู่ร่วม
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร ประสานงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เครือข่าย
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดความคล่องตัว และเข้าใจอันดีทั้งใน
และนอกองค์กร
วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยแวดล้อมของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
1. โรงเรียนจัดองค์กรยึดโรงเรียนเป็นฐาน มีโครงสร้างบริหารงานชัดเจน กระจายอานาจ บริหาร
ด้วยระบบคุณภาพ ตามกรอบธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
2. โรงเรียนกาหนดทิศทางจากผลการวิเคราะห์องค์กร มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเป็น
แผนพัฒนาโรงเรียนเชิงกลยุทธ์ สอดคล้องสนองตอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษา สพม.เขต 28 ผู้เรียน
ผู้ปกครองและท้องถิ่น
3. โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ ทั้ง
ทางวิชาการ มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นกลไกขับเคลื่อนนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สามารถ
แข่งขันหรือสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อได้เป็นจานวนมาก
4. เป็นโรงเรียนยอดนิยมมีอัตราการแข่งขันสอบเข้าเรียนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นใน
จังหวัดยโสธร มีโอกาสได้รับนักเรียนที่มีความสามารถและความเป็นเลิศสูง
5. เป็นผู้นาทางการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้มีชื่อเสียง สร้างความเชื่อมั่นแก่นักเรียน
ผู้ปกครอง และชุมชน
6. โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมาตรฐานสากล เพิ่มทางเลือกที่
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งห้องเรียนปกติ
ห้องเรียนพิเศษ Gifted, MEP จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง
ความเป็นไทย อาเซียนและสากล
7. โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ แหล่งวิทยบริการ ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน นวัตกรรม เทคโนโลยี
เครื่องมือ อุปกรณ์ Internet, Intranet ที่ครอบคลุมเอื้อต่อการสืบค้น มีการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจการ สารสนเทศ และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
8. โรงเรียนมีความพร้อมในการให้บริการและความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และองค์กร
อื่น ทั้งด้านอาคารสถานที่ วิชาการ นันทนาการ ดนตรี กีฬา สุขภาพบุคลากรและอื่น ๆ อย่างเต็มศักยภาพ
9. โรงเรียนมีทรัพยากรเพียงพอ และสามารถระดมทรัพย์ได้ในระบบการบริหารจัดการ
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จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ที่พักผ่อน หรือทากิจกรรมนักเรียนในยามว่างไม่เพียงพอ
2. นักเรียนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมครอบครัว มีบ้านพักอาศัยห่างไกลโรงเรียนทาให้การ
เดินทาง การติดต่อประสานงานขาดสภาพคล่องในระบบดูแลช่วยเหลือ
3. โรงเรียนมีกิจกรรมค่อนข้างมาก ทั้งกิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมชุมชน และกิจกรรมตาม
นโยบาย ส่งผลต่อการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ความเป็นส่วนตัว และกิจกรรมครอบครัว
4. Social Media ส่งผลต่อพฤติกรรมนักเรียนติดเกม ติดคุย ติดไลน์ สนใจทากิจกรรมทั้งหน้าเสาธง
การประชุม การเรียน กิจกรรมสาคัญน้อยลง ขาดสมาธิ นอนดึกตื่นสายมาโรงเรียนสายหรือขาดหรือหลบหนี
เรียน ขาดระเบียบวินัย แต่งกายไม่เรียบร้อย หย่อนระเบียบ
5. โรงเรียนขาดสภาพคล่องเมื่อฝนตก มีน้าขังไหลระบายออกช้า ส่งผลให้น้าท่วมขังเป็นอุปสรรคต่อ
การเดินเรียน และการจราจรภายในโรงเรียน
6. นักเรียนบางกลุ่มขาดความสนใจในการเรียนไม่เข้าเรียน เป็นสาเหตุชองการไม่มีเวลาเพียงพอ มี
ผลการเรียน (มส) (ผ) ไม่ส่งงาน ไม่ติดต่อ ติดเพื่อน ติด 0, ร ส่งผลให้จบช้า เพิ่มภาระการแก้ไขซ่อมเสริม
โอกาส (Opportunities)
1. โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า
มูลนิธิ องค์กรภายนอก และเป็นพันธมิตรให้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง
2. ผู้ปกครอง และชุมชน มีศักยภาพทางการศึกษาสูง มีทัศนคติที่ดี พึงพอใจในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา
3. การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม ส่งผลให้นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียน และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
4. มีแหล่งเรียนรู้ วัด ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครอบครัว และแหล่งประกอบการหลากหลาย ช่วย
ยกระดับวิสัยทัศน์ การเรียนรู้ การศึกษาต่อที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพอย่างหลากหลาย
5. รุ่นพี่ ศิษย์เก่า และเพื่อนๆ ที่มีความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดแบบอย่างที่ดี ให้ความ
ช่วยเหลือ
6. ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการสาคัญของจังหวัด การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย ได้รับความ
ร่วมมือเป็นพันธมิตรที่ดีกับทุกองค์กร
อุปสรรค (Threats)
1. กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้ค่านิยมสังคมเปลี่ยนไป นักเรียนมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบแสดงออก
ในทางที่ไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมเสี่ยง มาเรียนสาย ขาดเรียน หลบเรียน หรือออกกลางคัน
2. ความผันผวนทางการเมือง การนาเสนอของสื่อมวลชน การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี ส่งผลต่อแนวคิด ค่านิยม ความเชื่อ และวิถีชีวิตของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น
เป็นความท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษา
3. ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมทาให้ผู้ปกครองประสบปัญหา ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
4. แหล่งอบายมุขเพิ่มจานวนมากขึ้น ส่งผลต่อพฤติกรรม ความปลอดภัย อนาคตและสุขภาพชอง
นักเรียน
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5. กิจกรรมชุมชน และองค์กรอื่นขอความร่วมมือมีมาก ส่งผลให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ขาดเรียนบ่อย ๆ เพื่อช่วยงาน เรียนไม่ทันเพื่อน มีผลการเรียนต่า หรือไม่ผ่านเกณฑ์
จุดเน้น (Emphasize)
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้คงมาตรฐานหรือเพิ่มขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ระดับผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
๒. นักเรียนทุกคนมีนิสัยใฝุรู้ใฝุเรียน รักการอ่าน การเขียน การคิดเชิงวิเคราะห์ และการสื่อสาร
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี แหล่งวิทยบริการ หรือแหล่งเรียนรู้อื่นด้วยตนเองหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓. นักเรียนได้เรียนตามหลักสูตร และได้รับการพัฒนามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย ปรับตัวได้กับโลกาภิวัตน์
๔. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สมเหตุสมผล สามารถวางแผนและดาเนินการสู่เปูาหมายทั้งการเรียน
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการดาเนินชีวิต
๕. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปลอดพฤติกรรมเสียง ประพฤติตนตามกฎหมายเป็นพลเมืองดี
๖. นักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 1 และมีการติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างเป็น
ระบบสามารถจบครบ 100 %
๗. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงออกและรับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์ ตามวิถีประชาธิปไตย
๘. นักเรียนทั้งปัจจุบันและศิษย์เก่ามีความรักความผูกพัน ศรัทธา และร่วมพัฒนาสถาบัน
๙. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กีฬา ศิลปะ ดนตรี
ภาษา การงานอาชีพ เทคโนโลยี สู่ความเป็นเลิศอย่างเต็มศักยภาพ และร่วมการประกวด แข่งขันตามโอกาส
๑๐. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย
การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบบขวัญกาลังใจที่ดี
๑๑. มีการกากับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
และเตรียมรับการประเมินจากภายนอก
๑๒. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนกับทุกภาคส่วน
กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ ๑. คุณภาพผู้เรียน (Students)
๑.1 พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยจัดหลักสูตร จัดแผนการเรียนที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน และจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล เน้นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นสาคัญ
๑.2 เสริมสร้างโอกาสการค้นพบตัวเองเต็มศักยภาพด้วยกิจกรรมหลากหลาย สู่ความเป็น
เลิศตามความสนใจ และความสามารถ สามารถเข้าร่วมประกวด หรือแข่งขัน หรือสอบศึกษาต่อได้
๑.3 เสริมสร้างพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรม ตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของ สพม.เขต
28
๑.4 เสริมสร้างความพร้อมด้วยการวิเคราะห์ผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลด
พฤติกรรมเสี่ยง และความท้าทาย แต่เพิ่มโอกาสและความได้เปรียบ
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กลยุทธ์ที่ ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
๒.1 เน้นประสิทธิภาพของผู้นาในการบริหารการและการจัดการ ตาม OBECQA และ
นโยบายของ สพม.เขต 28 ทั้งการนาองค์กร การกาหนดทิศทาง ขับเคลื่อนด้วยแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การ มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ พัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง
๒.2 การบริหารจัดการหลักสูตรให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพทั้งทางวิชาการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สู่การเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
๒.3 พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ บรรยากาศ สาธารณูปโภค สวัสดิการ ความปลอดภัย
แหล่งเรียนรู้ ICT IT ห้องเรียนคุณภาพ และอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
๒.4 จูงใจ สร้างเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย พันธมิตร ชุมชน ผู้ส่งมอบ และองค์กรอื่น เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
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กรอบแผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สมรรถนะที่ 1
ตารางที่ ๘ กลยุทธ์ที่ ๑. คุณภาพผู้เรียน (Students)
กลยุทธ์องค์กรข้อที่
กลยุทธ์แผนงาน
กลยุทธ์ที่ ๑.
1.จัดหลักสูตร
คุณภาพผู้เรียน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Students)
และโรงเรียน
มาตรฐานสากล
2. จัดการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่ง
พัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการและมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ทั้งวิถีไทยและ
สากล
3. ส่งเสริมการใฝุเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมตามความ
สนใจ ความสามารถ
อย่างสร้างสรรค์
สามารถวางแผนการ
พัฒนาตนเองสู่อาชีพได้
อย่างสุจริต

วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย
1. จัดหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล และ
สาระท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการจัดศึกษาของ
รัฐบาลและความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครองและท้องถิ่น
2. จัดการศึกษาเน้นผู้เรียน
ค้นพบ ความสามารถ ความ
ถนัดทั้งวิชาการและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ทั้งการมีสุขภาพดี
มีสุนทรียภาพ มีสรรถนะหลัก
ปลอดพฤติกรรมเสี่ยง มีค่านิยม
ที่ดีเคารพกฎหมายเป็นพลเมือง
ดี รู้จักการเรียนรู้อยู่ร่วมใน
สังคมไทย อาเซียนและ
ประชาคมโลกได้อย่างมี
ความสุขและพอเพียง
3. จัดบรรยากาศกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการตาม
ความสามารถความสนใจ เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ทั้งด้าน K A P
สู่ความเป็นเลิศสามารถแข่งขัน
ในระดับต่างๆได้

ตัวชี้วัด
1. หลักสูตรสถานศึกษา ที่
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมขนและ
ท้องถิ่น มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
2. แผนปฏิบัติการ มีโครงการ
และกิจกรรมสร้างบรรยากาศ
กระตุ้น ส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน ทั้งด้าน
K A P และมุ่งความเป็นเลิศ
ในการแข่งขันในระดับต่างๆได้
อย่างสร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั้งด้านวิชาการจากผล
การเรียนและการสอบวัดใน
ระดับต่างๆ
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ การมีสุขภาพดี มี
สุนทรียภาพ มีสมรรถนะหลัก
ปลอดพฤติกรรมเสี่ยง มี
ค่านิยมที่ดี เคารพกฎหมาย
เป็นพลเมืองดี รู้จักการเรียน
รู้อยู่ร่วมในสังคมไทย อาเซียน
และประชาคมโลกได้อย่างมี
ความสุขและพอเพียง
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กรอบแผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สมรรถนะที่ 1
ตารางที่ ๘ (ต่อ) กลยุทธ์ที่ ๑. คุณภาพผู้เรียน (Students)
กลยุทธ์องค์กร
กลยุทธ์แผนงาน
ข้อที่
กลยุทธ์ที่ ๑.
4.พัฒนาการจัด
คุณภาพผู้เรียน กระบวนการเรียน
(Students)
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญสามารถ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
5. การนิเทศ กากับ
ติดตาม ตรวจสอบ
และปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ
6 การอบรมสั่งสอน
กากับดูแลช่วยเหลือ
ส่งเสริมผู้เรียนให้
ค้นพบตัวเอง มี
สมรรถนะหลัก ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สามารถ
แข่งขัน สอบวัดผล
ระดับชาติการศึกษา
ต่อ และการ
ดารงชีวิตประจาวัน

วัตถุประสงค์เชิง
จุดมุ่งหมาย
4. เพื่อพัฒนาครูให้มี
ศักยภาพในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การ
ใช้สื่อเทคโนโลยี
นวัตกรรมการสอน ICT
และจัดกิจกรรมเสริมที่
เหมาะสมสร้างสรรค์
5. การกากับดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การ
วัดผลและประเมินผล
6. การนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ ปรับปรุงผลการ
จัดการเรียนการสอน การ
วัดผลประเมินผล แบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ยกระดับ
มาตรฐานการเรียนที่สูงขึ้น
ทั้งด้าน K A P ลดปัญหา
การออกกลางคัน และผล
การเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้น
ต่า

ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาครูและ
บุคลากร ส่งเข้าร่วมอบรม สัมมนา
เป็นวิทยากร ผลงานวิจัย บทความ
โครงงาน จัดการประชุม นิเทศ เป็นต้น
2. แผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญมุ่งพัฒนาทั้งด้าน
วิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี วิเคราะห์
ผู้เรียน การนิเทศติดตาม กากับ
ช่วยเหลือผู้เรียน และบันทึกการสอน
3. มีกิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาการการ
เป็นนักคิด นักกิจกรรม สู่ความเป็นเลิศ
ทั้งทางวิชาการและคุณลักษณะ
4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอน มีความสุข เห็น
คุณค่า รักการเรียนรู้
5. แผนการวัดผลประเมินผล มี
เครื่องมือวัดผลที่ชัดเจนมีมาตรฐาน
ครอบคลุม ยุติธรรม น่าเชื่อถือ
ตรวจสอบได้
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เกรด
เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 ผ่านเกณฑ์
การวัดผลระดับชาติ O-net ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์เป็นอย่าง
น้อยและผ่านทุกกิจกรรมที่โรงเรียน
กาหนดตามหลักสูตร
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กรอบแผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สมรรถนะที่ ๒
ตารางที่ ๙ กลยุทธ์ที่ ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
กลยุทธ์องค์กรข้อที่
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาการ
บริหารและการจัดการ

กลยุทธ์แผนงาน
1. จัดโครงสร้าง กาหนด
ทิศทางการ ยึดโรงเรียน
เป็นฐาน บริหารการ
จัดการด้วยระบบคุณภาพ
ยึดหลักธรรมาภิบาล หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้างบรรยากาศการ
ทางานด้วยวัฒนธรรม
องค์กร
3. มุ่งประสิทธิภาพการ
ทางานตามระบบ
OBECQA และการประกัน
คุณภาพภายใน

วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย
1. จัดโครงสร้างการบริหารโดย
ยึดโรงเรียนเป็นฐาน กระจาย
อานาจสู่กลุ่มบริหารงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ บริหารขัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์
2. ขับเคลื่อนองค์กรด้วยแผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
3. พัฒนาสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ สร้างเอกภาพด้วย
วัฒนธรรมองค์กร มีการ
มอบหมายงาน พรรณนางาน
นิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการทางานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายใน
4. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ มี
การตรวจสอบภายใน ตาม
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน
5. พัฒนาการใช้ IT และ Social
Media ในการสื่อสารเพื่อการ
บริหารการจัดการอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว ทั่วถึง

ตัวชี้วัด
1. โครงสร้างการบริหาร
การจัดการองค์กร
กระจายอานาจใช้
โรงเรียนเป็นฐาน
2. กาหนดทิศทางการ
บริหารการจัดการ
ชัดเจน มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ตามระบบ
คุณภาพ
3. ยึดหลักธรรมาภิบาล
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
การประกันคุณภาพ
ภายใน OBECQA
4. สร้างบรรยากาศการ
ทางานแบบมีส่วนร่วม
สื่อสารด้วยกัลยาณมิตร
ใช้สื่อ ITหรือ Social
Mediaสร้างความพึง
พอใจในการมีส่วนร่วม
และความสุขในการ
ทางาน
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กรอบแผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สมรรถนะที่ ๒
ตารางที่ ๙ (ต่อ) กลยุทธ์ที่ ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration &
Management)
กลยุทธ์องค์กรข้อที่
กลยุทธ์แผนงาน
กลยุทธ์ที่ 1.
4. พัฒนาองค์กรด้วย
พัฒนาการบริหาร
แผนกลยุทธ์ และ
และการจัดการ
แผนปฏิบัติการ สู่
ปณิธานมุ่งผลสัมฤทธิ์
5. บริหารและจัดการ
การใช้หลักสูตร
สถานศึกษาให้
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน
ผู้ปกครอง และชุมชน
ตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายใน
6. สนับสนุนครูและ
บุคลากรในการพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
สามารถให้บริการและ
จัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญได้อย่าง
หลากหลายเหมาะสม
สร้างสรรค์ และมี
ผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐาน
7. มีกระบวนการนิเทศ
กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
ประสิทธิภาพการ
ทางานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายใน

วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย
6. สร้างมาตรฐานการ
บริหาร การจัดการ เป็นผู้นา
แห่งการเปลี่ยนแปลง มี
ภาวะผู้นา มีธรรมาภิบาล
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามพันธกิจ
เปูาหมายและวิสัยทัศน์ และ
ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน
7. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสนองตอบ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ท้องถิ่น
ชุมชนมีผลสัมฤทธิ์ที่ได้
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
5. มีแผนกลยุทธ์สถานศึกษา
มีแผนปฏิบัติการที่มีโครงการ
กิจกรรมที่สอดคล้องปณิธาน
สถานศึกษาชัดเจนและปฏิบัติ
ได้จริง
6. บริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาที่ชัดเจนตาม
เปูาหมายการปฏิรูปการศึกษา
7. มีระบบการบริหารจัดการ
ให้บริการ จัดเก็บ ติดตามงาน
วิชาการ งานงบประมาณ งาน
บุคคล และงานบริหารงาน
ทั่วไปที่ชัดเจน ครอบคลุม มี
สภาพคล่อง
8. สนับสนุนครูและ
8. ครูและบุคลากรทางการ
บุคลากรในการพัฒนา
ศึกษามีแผนพัฒนาตัวเอง ID
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
Plan มีแผนการจัดการเรียน
สามารถให้บริการและจัด
การสอน วิเคราะห์หลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอนที่ วิเคราะห์ผู้เรียน มีแผนการ
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จัดการเรียนรู้ทีมีกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
9. กระบวนการนิเทศ กากับ เป็นสาคัญ การวัดผล
ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลที่มีมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพการทางาน
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
สร้างเสริมวิชาการ และ
คุณลักษณะของผู้เรียน
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กรอบแผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สมรรถนะที่ ๒
ตารางที่ ๙ (ต่อ) กลยุทธ์ที่ ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration &
Management)
กลยุทธ์องค์กรข้อที่
กลยุทธ์ที่ ๒.
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ

กลยุทธ์แผนงาน
8. จัดสภาพแวดล้อม
ภูมิทัศน์ร่มรื่น
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาด
ปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวกพอเพียง
ใช้การได้จริง มีแหล่ง
เรียนรู้ ห้องสมุด
บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
สืบค้นของผู้เรียน
9. จัดโครงการ
กิจกรรมส่งเสริมและ
ให้บริการ สุขภาพ
อนามัย ความปลอดภัย
สุนทรียภาพ คุณธรรม
จริยธรรม การทางาน
ร่วมกัน และสวัสดิการ

วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย
10. จัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมภายในให้น่า
อยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้
พักผ่อน เอื้อต่อสุขภาพ
ส่งเสริมพัฒนาทุกด้าน มี
ความปลอดภัยต่อชีวิต
ทรัพย์สินโดยจัดภูมิทัศน์
สาธารณูปโภค ระบบจราจร
โรงอาหาร ที่พักผ่อน แหล่ง
เรียนรู้ ห้องพยาบาล ห้องน้า
ห้องส้วม อาคารเรียน
ห้องเรียนคุณภาพ ศูนย์การ
เรียนรู้ และ IT ให้เพียงพอ
11. สร้างบรรยากาศที่มี
กิจกรรมส่งเสริมและ
ให้บริการ สุขภาพอนามัย
ความปลอดภัย สุนทรียภาพ
คุณธรรมจริยธรรม และ
สวัสดิการ

ตัวชี้วัด
9. มีการนิเทศ กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ พัฒนาการ
ประสิทธิภาพการทางาน
10. สภาพแวดล้อม
- ภูมิทัศน์ บรรยากาศ ความร่ม
รื่นน่าอยู่ สร้างแรงบันดาลใจ
สบายกายและใจ ระบบ
- สาธารณูปโภค การจราจร โรง
อาหาร ร้านค้า ห้องพยาบาล
ห้องน้า ห้องส้วม
- อาคารเรียน ห้องเรียน ศูนย์
การเรียนรู้ ห้องประชุม สนาม
กีฬา ที่จัดกิจกรรม ที่พักผ่อน
- ระบบ IT, ICT เข้าถึง ใช้ได้
- สภานักเรียน และอื่นๆ
เพียงพอ สะดวกปลอดภัย เอื้อ
ต่อการเรียนรู้และให้บริการ
11.ระบบสารสนเทศ สามารถ
ติดต่อ สืบค้นข้อมูลได้
- การประชาสัมพันธ์
ติดต่อสื่อสาร ประสานความ
ร่วมมือ และเผยแพร่ได้
- ระบบโสตทัศนูปกรณ์เอื้อต่อ
การเรียนรู้ สะดวกในการใช้และ
ให้บริการ
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กรอบแผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สมรรถนะที่ ๒
ตารางที่ ๙ (ต่อ) กลยุทธ์ที่ ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration &
Management)
กลยุทธ์องค์กรข้อที่
กลยุทธ์ที่ ๒.
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ

กลยุทธ์แผนงาน
10. มีการประกัน
คุณภาพภายใน
กาหนดค่ามาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในที่
สามารถปฏิบัติได้จริง
11. มีแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม
สอดคล้องกับระบบ
OBECQA และการ
ประกันคุณภาพภายใน
12. สรรหาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ช่วย
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
13. สร้างบรรยากาศ
การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องผู้ปกครอง
ชุมชน และองค์กรอื่น
14.ระดมทรัพยากร เพื่อ
การจัดการศึกษา

วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย
12. เพื่อกาหนดค่า
มาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
13. มีแผนกลยุทธ์เป็นแผน
แม่บทระยะ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติการเป็น
แผนพัฒนารายปีในการ
พัฒนาสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจนและเป็นระบบ
14. จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศใช้ในการบริหาร
จัดการ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายใน
และปรับปรุงเป็นระบบ
15. เพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทาหน้าที่กากับ ติดตาม
ดูแล ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา
ให้บรรลุผลสาเร็จตาม
เปูาหมาย
16. เพื่อพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ชุมชน ผู้ส่งมอบ
พันธมิตร และองค์กรอื่น ใน
การพัฒนาสถานศึกษา

ตัวชี้วัด
12. กาหนดค่ามาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
13.ผลการดาเนินการตาม
แผนกลยุทธ์
14. ใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายใน
และปรับปรุง
15. การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล สรุปรายงาน
และเผยแพร่
16. คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
17. บันทึกการประชุม
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา
18. บันทึกการให้บริการ
หรือการมีส่วนร่วมของขุม
ชน และองค์กรอื่น
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กรอบแผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สมรรถนะที่ ๓
ตารางที่ 1๐ กลยุทธ์ที่ ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์องค์กร
ข้อที่
กลยุทธ์ที่ 3.
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนเน้น
ผู้เรียนเป็น
สาคัญ

กลยุทธ์แผนงาน
1.พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัด
กระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญสามารถ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
2. การนิเทศ กากับ
ติดตาม ตรวจสอบ
และปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ
3. การอบรมสั่งสอน
กากับดูแลช่วยเหลือ
ส่งเสริมผู้เรียนให้
ค้นพบตัวเอง มี
สมรรถนะหลัก ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สามารถ
แข่งขัน สอบวัดผล
ระดับชาติการศึกษา
ต่อ และการ
ดารงชีวิตประจาวัน

วัตถุประสงค์เชิง
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อพัฒนาครูให้มี
ศักยภาพในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การ
ใช้สื่อเทคโนโลยี
นวัตกรรมการสอน ICT
และจัดกิจกรรมเสริมที่
เหมาะสมสร้างสรรค์
2. การกากับดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การ
วัดผลและประเมินผล
3. การนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ ปรับปรุงผลการ
จัดการเรียนการสอน การ
วัดผลประเมินผล แบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ยกระดับ
มาตรฐานการเรียนที่สูงขึ้น
ทั้งด้าน K A P C ลด
ปัญหาการออกกลางคัน
และผลการเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่า

ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษามีแผนพัฒนาครูและ
บุคลากร ส่งเข้าร่วมอบรม สัมมนา
เป็นวิทยากร ผลงานวิจัย บทความ
โครงงาน จัดการประชุม นิเทศ เป็นต้น
2. แผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญมุ่งพัฒนาทั้งด้าน
วิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี วิเคราะห์
ผู้เรียน การนิเทศติดตาม กากับ
ช่วยเหลือผู้เรียน และบันทึกการสอน
3. มีกิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาการการ
เป็นนักคิด นักกิจกรรม สู่ความเป็นเลิศ
ทั้งทางวิชาการและคุณลักษณะ
4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอน มีความสุข เห็น
คุณค่า รักการเรียนรู้
5. แผนการวัดผลประเมินผล มี
เครื่องมือวัดผลที่ชัดเจนมีมาตรฐาน
ครอบคลุม ยุติธรรม น่าเชื่อถือ
ตรวจสอบได้
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เกรด
เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.50 ผ่านเกณฑ์
การวัดผลระดับชาติ O-net ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์เป็นอย่าง
น้อยและผ่านทุกกิจกรรมที่โรงเรียน
กาหนดตามหลักสูตร
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ความคาดหวังเพื่อการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษา พ.ศ.2562 – 2564 สู่แผนปฏิบัติการ
ตารางที่ ๑๑ กลยุทธ์ที่ ๑. คุณภาพผู้เรียน (Students)
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

สภาพปัจจุบัน

Strategic Objectives

Measure

Baseline

1. จัดหลักสูตรสถานศึกษา

1. หลักสูตร

ทั้งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
หลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล และ
หลักสูตรท้องถิ่น ให้
สอดคล้องกับนโยบายการ
จัดศึกษาของรัฐบาลและ
ความต้องการของผู้เรียน
ผู้ปกครองและท้องถิ่น

สถานศึกษา ที่
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน
ผู้ปกครอง ชุมขนและ
ท้องถิ่น มุ่งเน้น
วิชาการและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

2. จัดการศึกษาเน้นผูเ้ รียน

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

1. หลักสูตรสถานศึกษา ที่
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมขนและ
ท้องถิ่น มุ่งเน้นวิชาการและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับ ดี

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ค้นพบ ความสามารถ
ทางการเรียนทั้งด้าน ทางการเรียนทั้งด้านวิชาการ
ความถนัดทั้งวิชาการและ วิชาการและ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณลักษณะที่พึง
การมีสุขภาพดี มีสุนทรียภาพ
ทั้งการมีสุขภาพดี มี
ประสงค์ การมีสุขภาพ มี สรรถนะหลัก ปลอด
สุนทรียภาพ มีสรรถนะ
ดี มีสุนทรียภาพ มี
พฤติกรรมเสี่ยง มีคา่ นิยมที่ดี
หลัก ปลอดพฤติกรรมเสีย่ ง สรรถนะหลัก ปลอด เคารพกฎหมายเป็นพลเมืองดี
มีค่านิยมที่ดเี คารพ
พฤติกรรมเสี่ยง มี
รู้จักการเรียนรู้อยู่ร่วมใน
กฎหมายเป็นพลเมืองดี
ค่านิยมที่ดี เคารพ
สังคมไทย อาเซียนและ
รู้จักการเรียนรู้อยู่ร่วมใน
กฎหมายเป็นพลเมือง ประชาคมโลกได้อย่างมี
สังคมไทย อาเซียนและ
ดี รู้จักการเรียนรู้อยู่ ความสุขและพอเพียง
ประชาคมโลกได้อย่างมี
ร่วมในสังคมไทย
ระดับ ดี
ความสุขและพอเพียง
อาเซียนและประชาคม
โลกได้อย่างมีความสุข
และพอเพียง

เปูาหมาย (Target)
2562

2563

2564

กลยุทธ์ริเริ่ม

Strategic
Initiatives

80 % 90%

90% 1. บริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา
มุ่งเน้นพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผูเ้ รียน

80%

90% 2. จัดแผนปฏิบตั ิการ
เชิงกลยุทธ์พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

90%
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ความคาดหวังเพื่อการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษา พ.ศ.2562 – 2564 สู่แผนปฏิบัติการ
ตารางที่ 1๑ (ต่อ) กลยุทธ์ที่ ๑. คุณภาพผู้เรียน (Students)
วัตถุประสงค์
Strategic Objectives
3. จัดบรรยากาศ
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการตาม
ความสามารถความ
สนใจ เอื้อต่อการเรียนรู้
ทั้งด้าน K A P สู่
ความเป็นเลิศสามารถ
อยู่ร่วมและแข่งขันใน
ระดับต่างๆได้

ตัวชี้วัด
Measure
3. แผนปฏิบัติ
การ มีโครงการ
และกิจกรรม
สร้างบรรยากาศ
กระตุ้นส่งเสริม
และพัฒนาการ
ศักยภาพของ
ผู้เรียน ให้มีการ
พัฒนาทั้งด้าน K
A P สามารถ
อยู่ร่วมและ
แข่งขันในระดับ
ต่างๆได้อย่าง
สร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ

สภาพปัจจุบัน
เปูาหมาย (Target)
2562 2563 2564
Baseline
3. มีแผนปฏิบตั ิการ มี
85% 90% 90%
โครงการกิจกรรมสร้าง
บรรยากาศกระตุ้นส่งเสริม
และพัฒนาการศักยภาพของ
ผู้เรียน ให้มีการพัฒนาทั้งด้าน
K A P สามารถอยู่ร่วมและ
แข่งขันในระดับต่างๆได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
ระดับ ดี

กลยุทธ์ริเริ่ม
Strategic Initiatives
3. แผนปฏิบัติการ มีโครงการและ
กิจกรรมสร้างบรรยากาศ กระตุ้น
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ทั้งด้าน K A มีสุขภาพ
อนามัยดี มีสุนทรียภาพ มีสรรถนะ
หลัก ปลอดพฤติกรรมเสีย่ ง มี
ค่านิยมที่ดี เคารพกฎหมาย เป็น
พลเมืองที่ดี สามารถเรียนรู้อยู่ร่วม
และแข่งขันในระดับต่างๆได้อย่าง
สร้างสรรค์อย่างมีความสุข
พอเพียง
ในสังคมไทย อาเซียนและ
ประชาคมโลกได้
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ความคาดหวังเพื่อการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษา พ.ศ.2562 – 2564 สู่แผนปฏิบัติการ
ตารางที่ 1๑ (ต่อ) กลยุทธ์ที่ ๑. คุณภาพผู้เรียน (Students)
ตัวชี้วัด
Measure
4. เพื่อพัฒนาครูให้มี
4. ครูและบุคลากรมี
ศักยภาพสูงสุด สามารถ แผนพัฒนาตัวเองแบบ
ปฏิบัติงานให้เกิด
มืออาชีพ ID Plan
ประสิทธิภาพ ในการ
และการประพฤติตน
จัดการเรียนการสอนที่ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. พัฒนาบุคลากรให้
5. สร้างจิตการทางาน
เป็นนักบริการมืออาชีพ กระตุ้น นิเทศ กากับ
ติดตามแบบมืออาชีพ
วัตถุประสงค์
Strategic Objectives

6. จัดการเรียนการ
สอนหลากหลายเน้น
กิจกรรมทีผ่ ู้เรียนเป็นนัก
คิดนักกิจกรรม
7. มีการวัดผลที่มี
เครื่องมือ วิธีการที่มี
มาตรฐานครอบคลุม
8. ประเมินผลอย่าง
ถูกต้องเป็นธรรม สร้าง
เสริมพัฒนาการทั้งด้าน
วิชาการและ
คุณลักษณะ K A P C
ลดปัญหาการออก
กลางคัน และผลการ
เรียนไม่ผา่ นเกณฑ์
ขั้นต่า

6. ผลการปฏิบัติงาน
แฟูมสะสมงาน
รายงาน SAR มีข้อมูล
ผู้เรียนมา ลา ขาด
หลบหนีเรียน ออก
กลางคัน และผลการ
เรียนผ่านเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
เปูาหมายที่กลุ่มสาระ
กาหนด
7. ความพึงพอใจใน
การมีส่วนร่วมและรับ
บริการ

สภาพปัจจุบัน
Baseline
4. การเข้าร่วมการประชุม
อบรมสัมมนา การเป็น
วิทยากร ผลงานวิชาการ
การวิจัย แผนการสอน การ
นิเทศ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
สอน และอื่นๆ
ระดับดี
5. ประสิทธิภาพการ
ให้บริการของบุคลากรทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
ระดับดี
6. จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญทั้งระบบ
ระดับดี
7. ยกระดับมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้
สูงขึ้นทั้งด้าน K A P C ลด
ปัญหาการออกกลางคัน
และผลการเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่า
ระดับดี

เปูาหมาย (Targets)
2562

2563

2564

85 % 85%

90%

85 % 85%

90%

85 % 85 % 90 %
85 % 85 % 90 %

กลยุทธ์ริเริ่ม
Strategic Initiatives
1. แผนพัฒนาครู และ
บุคลากร ในระบบการ
บริหารการจัดการ การ
บริการ การใช้หลักสูตร
การจัดการการเรียนรู้
การนิเทศ การวัดผล
ประเมินผล การเป็นผู้นา
ทางวิชาการและการเป็น
ต้นแบบที่ดี
2. มีแผนการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
การวัดผลประเมินผล
การศึกษา วิจัย พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการสอน
ของครู พัฒนาผลการเรียน
ให้สูงขึ้น ลดปัญหา
ทางการเรียนและ
พฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียน
3. มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรทั้งในและนอก
สถานศึกษาเพื่อการ
พัฒนาการเป็นนักคิดนัก
กิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์
พอเหมาะ มีส่วนร่วมทั้ง
ทางวิชาการและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
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ความคาดหวังเพื่อการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษา พ.ศ. 2562 – 2564 สู่แผนปฏิบัติการ
ตารางที่ 1๒ กลยุทธ์ที่ ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
วัตถุประสงค์
Strategic Objectives
1. พัฒนามาตรฐานการ
บริหารจัดการเชิงระบบ
มีวิสัยทัศน์ เข้าใจภาระ
งาน มีภาวะผู้นา แบบ
ประชาธิปไตย บริหาร
จัดการด้วยระบบ
คุณภาพ หลักธรรมา
ภิบาล หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. การกระจายอานาจ
ในการบริหารจัดการ
ตามโครงสร้าง และ
กาหนดทิศทางการ
บริหารชัดเจน
3. .เพื่อสร้างความ
เชือ่ มั่นในการจัดการ
การศึกษาได้คุณภาพ
มาตรฐานทั้งหลักสูตร
ผู้เรียน การจัดการเรียน
การสอน

ตัวชี้วัด
Measure
1. บรรยากาศ และ
วัฒนธรรมการบริหาร
จัดการ การทางานมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
บนพื้นฐานความเข้าใจ
ยอมรับนับถือ เป็น
กัลยาณมิตร และ
ยุติธรรม
2. บรรยากาศ การ
บริหารจัดการองค์กร
แบบมีส่วนร่วมเชิง
ประชาธิปไตยแบบวิถี
ไทยและสากล
3. โครงสร้างบริหารสู่
กลุ่มงานกระจาย
อานาจ และ
บรรยากาศการทางาน
สภาพจริง
4. การรายงานการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ/
5. ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนและผลการ
ทดสอบหรือแข่งขันใน
ระดับต่างๆ และ
คุณลักษณะพึง
ประสงค์ได้คณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน

สภาพปัจจุบัน
เปูาหมาย (Targets)
2562 2563 2564
Baseline
1. มาตรฐานการบริหารจัดการ 85% 85% 90%
เชิงระบบตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
จุดหมาย ใช้กลยุทธ์มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ด้วยระบบคุณภาพ
หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง วิถีไทย แบบมีส่วน
ร่วมวิถีประชาธิปไตย คุม้ ค่าคุ้ม
ทุน ระดับดี
2. การกระจายอานาจในการ
85% 85% 90%
บริหารจัดการองค์กร
ระดับดี

3. สร้างความเชื่อมั่นการจัดการ
การศึกษา และการให้บริการได้
คุณภาพมาตรฐาน สู่ประชาคม
อาเซียน ระดับดี
4. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต้องปรับปรุงให้เกิด
ความน่าเชื่อถือ ระดับดี
5. ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนและผลการทดสอบ
หรือแข่งขันในระดับต่างๆ และ
คุณลักษณะพึงประสงค์ได้
คุณภาพมาตรฐาน ระดับดี

กลยุทธ์ริเริ่ม
Strategic Initiatives
1. พัฒนาการบริหาร
จัดการเชิงระบบ โดย
กาหนดโครงสร้างการ
บริหารจัดการองค์กร
กาหนดทิศทาง แต่งตั้ง
มอบหมาย พรรณนา
งาน กระจายอานาจ

2. มีโครงสร้าง ทิศทาง
และแผนพัฒนาการ
บริหารจัดการของกลุม่
บริหารงาน กลุม่ สาระ
การเรียนรู้ แบบมีส่วน
ร่วม สร้างภาวะผู้นา
ถ่ายโอนงานและ
ประสบการณ์
85% 85 % 90 % 3. ครู บุคลาการมี ID
Plan สาหรับการพัฒนา
ตนเองและงาน
85% 85 % 90% 4. กลุ่มบริหารงานและ
กลุ่มสาระการเรียนรูม้ ี
แผนพัฒนางานทั้งใน
หน้าที่และกิจกรรม
85% 85 % 90% เสริมสร้างพัฒนาผู้เรียน
ทั้งทางวิชาการและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มุ่งผลสัมฤทธิ์
และประสิทธิภาพการ
ทางาน
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ความคาดหวังเพื่อการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษา พ.ศ. 2562 – 2564 สู่แผนปฏิบัติการ
ตารางที่ 1๒ (ต่อ) กลยุทธ์ที่ ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
วัตถุประสงค์
Strategic
Objectives
6. เพื่อให้มีภูมิทัศน์
สาธารณูปโภค
สภาพ
แวดล้อม ระบบ
จราจร โรงอาหาร
และห้องพยาบาลให้
เพียงพอ สะดวก
ปลอดภัย เอื้อต่อการ
เรียนรู้อยู่ร่วมและการ
ให้บริการ
7. เพื่อจัดศูนย์การ
เรียนรู้ และ IT ให้
เพียงพอเอื้อต่อการ
เรียนรูส้ ะดวก และ
ปลอดภัย
8. เพื่อจัดสถานที่จัด
กิจกรรมเรียนรู้ หรือ
นันทนาการให้
เพียงพอ สะดวก
ปลอดภัย เอื้อต่อการ
เรียนรู้อยู่ร่วมและการ
ให้บริการ

ตัวชี้วัด
Measure

สภาพปัจจุบัน
Baseline

6. สภาพแวดล้อม
บรรยากาศ ภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียนร่ม
รื่นน่าอยู่ดสู บายตา
สบายใจ
7. ระบบ
สาธารณูปโภค
การจราจร โรง
อาหาร ร้านค้า และ
ห้องพยาบาล
เพียงพอ สะดวก
ปลอดภัย เอื้อต่อ
การเรียนรู้และ
ให้บริการ
8. ศูนย์การเรียนรู้
IT ระบบ
สารสนเทศ KM
การติดต่อสื่อสาร
ประสานความ
ร่วมมือ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เป็น
ระบบ เอื้อต่อการ
เรียนรู้ สะดวกใน
การใช้และให้บริการ
9. ความพึงพอใจใน
การมีส่วนร่วมและ
รับบริการ

6. บรรยากาศ ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ขาดต้นไม้ใหญ่ให้รม่ เงา
7. ห้องเรียน ระบบ
สาธารณูปโภค การจราจร ไฟฟูา
โรงอาหาร เครื่องขยายเสียง
ภายใน ห้องพยาบาลและห้องน้า
ห้องส้วมยังต้องปรับปรุงสภาพให้
เอื้อต่อสุขภาพอนามัยตามสภาพ
จานวนผู้ใช้และพฤติกรรมผู้ใช้
8. ศูนย์การเรียนรู้ และ Internet
แบบไร้สายยังไม่สามารถบริการได้
ทั่วถึงการเข้าถึงระบบค่อนข้างยาก
9. จัดสถานที่จัดกิจกรรมเรียนรู้
หรือนันทนาการยังต้องปรับปรุงให้
เพียงพอ สะดวกปลอดภัย เอื้อต่อ
การเรียนรู้อยู่ร่วมและการ
ให้บริการ
10. ความพึงพอใจในการมีส่วน
ร่วมและรับบริการ ระดับ ดี

เปูาหมาย (Targets)

กลยุทธ์ริเริ่ม
Strategic Initiatives

2562

2563

2564

85%

85%

85%

85%

90% 5. แผนพัฒนาภูมิทัศน์
สาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม การจราจร
90% โรงอาหาร ห้อง
พยาบาล ประชาสัมพันธ์
แนะแนวสถานที่จัด
กิจกรรมเรียนรู้ หรือ
นันทนาการให้เพียงพอ
สะดวกปลอดภัย เอื้อ
ต่อการเรียนรู้อยูร่ ่วม
90 % และการให้บริการ
6. แผนพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ ห้องสมุด IT ICT
90 % การบริการเพียงพอ
สะดวกปลอดภัย เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
7. มีบันทึก หลักฐาน
การนิเทศ ติดตาม
90 % ประเมินผลการดาเนิน
กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ตามขั้นตอน PDCA

85 % 85%
85 % 85%

85 % 85%
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ตารางที่ ๑๓ กลยุทธ์ที่ ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
วัตถุประสงค์
Strategic Objectives
1. เพื่อพัฒนาครูให้มี
ศักยภาพสูงสุด สามารถ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ ในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. พัฒนาบุคลากรให้
เป็นนักบริการมืออาชีพ

ตัวชี้วัด
Measure
1. ครูและ
บุคลากรมี
แผนพัฒนา
ตัวเองแบบมือ
อาชีพ ID Plan
และการ
ประพฤติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

2. สร้างจิตการ
3. จัดการเรียนการ
ทางานกระตุ้น
สอนหลากหลายเน้น
นิเทศ กากับ
กิจกรรมทีผ่ ู้เรียนเป็นนัก ติดตามแบบมือ
คิดนักกิจกรรม
อาชีพ
4. มีการวัดผลที่มี
เครื่องมือ วิธีการที่มี
3. ผลการ
มาตรฐานครอบคลุม
ปฏิบัติงานแฟูม
สะสมงาน
5. ประเมินผลอย่าง
รายงาน SAR มี
ถูกต้องเป็นธรรม สร้าง ข้อมูลผู้เรียนมา
เสริมพัฒนาการทั้งด้าน ลา ขาด หลบหนี
วิชาการและ
เรียน ออก
คุณลักษณะ K A P C กลางคัน และผล
ลดปัญหาการออก
การเรียนผ่าน
กลางคัน และผลการ
เกณฑ์ ค่าเฉลี่ย
เรียนไม่ผา่ นเกณฑ์
ไม่น้อยกว่า
ขั้นต่า
เปูาหมายที่กลุ่ม
สาระกาหนด
4. ความพึง
พอใจในการมี
ส่วนร่วมและรับ
บริการ

สภาพปัจจุบัน
Baseline
1. การเข้าร่วมการประชุมอบรม
สัมมนา การเป็นวิทยากร ผลงาน
วิชาการ การวิจัย แผนการสอน
การนิเทศ ผลสัมฤทธิ์ทางการสอน
และอื่นๆ
ระดับดี
2. ประสิทธิภาพการให้บริการของ
บุคลากรทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
ระดับดี
3. จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญทั้งระบบ
ระดับดี

เปูาหมาย (Targets)
2562

2562

2562

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85 % 85 % 85 %

4. ยกระดับมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 85 % 85 % 85 %
ของผู้เรียนให้สูงขึ้นทั้งด้าน K A P
C ลดปัญหาการออกกลางคัน และ
ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
ระดับดี

กลยุทธ์ริเริ่ม
Strategic Initiatives
1. แผนพัฒนาครู และ
บุคลากร ในระบบการ
บริหารการจัดการ การ
บริการ การใช้หลักสูตร
การจัดการการเรียนรู้
การนิเทศ การวัดผล
ประเมินผล การเป็นผู้นา
ทางวิชาการและการเป็น
ต้นแบบที่ดี
2. มีแผนการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอน การวัดผล
ประเมินผล การศึกษา
วิจัย พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการสอนของครู
พัฒนาผลการเรียนให้
สูงขึ้น ลดปัญหา
ทางการเรียนและ
พฤติกรรมเสี่ยงของ
ผู้เรียน
3. มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรทั้งในและนอก
สถานศึกษาเพื่อการ
พัฒนาการเป็นนักคิดนัก
กิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์
พอเหมาะ มีส่วนร่วมทั้ง
ทางวิชาการและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
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แนวทางจัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
กลยุทธ์การพัฒนาสู่แผนปฏิบัติการ
กลยุทธ์ที่ ๑. คุณภาพผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์)
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถทางการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ ตามเกณฑ์ของ
ระดับชั้น
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการวัดผลระดับชาติ
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
โครงการที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความสุข
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมการเรียนรู้อยู่ร่วมในรั้วขาวแดง (ปฐมนิเทศ ค่าย
นักเรียนใหม่ พี่ดูแลน้อง)
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างสุขจากการทางานเป็นทีม (ค่ายฝึกกิจกรรมสร้าง
เสริมทักษะประสบการณ์ ค่ายหรือกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมชุมชน กิจกรรมรณรงค์ และ
ทัศนศึกษา เป็นต้น)
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริม “วิชาการเด่น” พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ (ค่ายวิชาการ ค่ายติว การเรียนพิเศษ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมศิลปหัตถกรรมการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี การเข้าร่วมทดสอบ การประกวด แข่งขัน แสดงผลงาน ศึกษาดูงาน และการเรียนซ่อมเสริม)
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (กิจกรรมวันสาคัญ ไหว้
ครู วันแม่ วันพ่อ วันสุนทรภู่ ทาบุญวิถีพุทธ การหารายได้สุจริต และการออมทรัพย์ เป็นต้น)
กิจกรรมที่ 5 การแนะแนวการศึกษาต่อ ทักษะชีวิต การช่วยเหลือ (สุขภาพ การ
ปรับตัว สุขภาพ การเรียน ทุนหรืออื่น ๆ การฝึกงาน และการติดตามศิษย์เก่า
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กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมการเป็นนักคิด นักกิจกรรม (ประกวดโครงงาน การประดิษฐ์
การสร้างสรรค์ผลงาน การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การคิด การแก้ปัญหา การมีทักษะชีวิต การทากิจกรรม
ในและนอกโรงเรียน เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ กีฬา นันทนาการ)
กิจกรรมที่ 7 เครือข่ายเพื่อนพ้องน้องพี่ (ระดับโรงเรียนเดียวกันหรือต่างโรงเรียน
หรือต่างประเทศ นักเรียนแลกเปลี่ยน)
โครงการที่ ๒ พัฒนาการเป็นนักเรียนดี มีวินัย
กิจกรรมที่ 1 ประกวดนักเรียนดีศรีพิทยาคม ห้องเรียนดีศรีพิทยาคม นักเรียน
รางวัลพระราชทาน ทาเนียบคนเก่ง
กิจกรรมที่ 2 ทาดีด้วยหัวใจ เก็บของได้ส่งคืน ยอดนักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 3 นักเรียนปลอดพฤติกรรมเสี่ยง รักการเป็นคนดีเคารพกฎหมาย
กลยุทธ์ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
แผนงานที่ ๒ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
ตัวชี้วัดที่ 1. การมีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ 2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเปูาหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
3) การวางแผนการบริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
4) การวางแผนและจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย และการร่วมกันรับผิดรับชอบต่อการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 4. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
โครงการที่ ๓ การบริหาร และการจัดการตามนโยบายปฏิรูป การกระจายอานาจ SBM
กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ OBECQA (การจัดโครงสร้างการ
บริหาร กาหนดทิศทาง การมอบหมาย พรรณนางาน การกากับ นิเทศ ติดตาม การวัดผลและประเมินผล
แผนงาน สารสนเทศ การควบคุมภายใน การประกันคุณภาพภายใน)
กิจกรรมที 2 การบริหารจัดการกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ( โครงสร้างการบริหาร กาหนดทิศทาง การมอบหมายทั้งงานในหน้าที่ งานพิเศษ และงานอื่น ๆ มี
การกากับ นิเทศ ติดตาม การวัดผลและประเมินผล ID Plan, SAR, PLC สารสนเทศ)
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โครงการที่ ๔ การบริหารจัดการหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดแผนการเรียน การจัดห้องเรียน
กิจกรรมที่ 2 การรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้เรียน
กิจกรรมที่ 3 การจัดหลักสูตรสู่ห้องเรียนคุณภาพ
กิจกรรมที่ 4 ทะเบียนและงานวัดผลประเมินผล
กิจกรรมที่ 5 การยกระดับผลสัมฤทธิ์และความเป็นเลิศทางการเรียน
กิจกรรมที่ 6 การกากับ นิเทศ ติดตาม วัดผล ประเมินผล (ครูมี ID Plan มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ แผนการวัดผลการประเมินผล เครื่องมือการวัดผล กิจกรรมเสริมศักยภาพ การแก้ไข
พฤติกรรม การแก้ไขผลการเรียนและการรายงานผลการเรียน การประชุม สัมมนา การวิจัย)
กิจกรรมที่ 7 แหล่งเรียนรู้และวิทยบริการ
โครงการที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการทางาน วิทยฐานะ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
กิจกรรมที่ 1 แผนส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
กิจกรรมที่ 2 แผนส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
กิจกรรมที่ 3 แผนส่งเสริมพัฒนาวิทยฐานะ และมาตรฐานการทางาน
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาขวัญกาลังใจ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
กิจกรรมที่ 5 แผนการจัดอัตรากาลังครูและบุคลากร
โครงการที่ ๖ โรงเรียนน่าอยู่ ปลอดภัย เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ บรรยากาศ สาธารณูปโภค สวัสดิการ
อาหาร น้าดื่ม ห้องพยาบาล การประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ และระบบความปลอดภัย
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ แหล่งเรียนรู้ วิทยบริการ ICT, IT
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา โรงเรียนสีเขียว สีขาว การ
ออมทรัพย์ คัดแยกหรือปลอดขยะ วิถีพุทธ กิจกรรมสภานักเรียน ทางานเป็นทีม
กิจกรรมที่ 4 จัดสถานที่พัฒนาสุขภาพ เสริมสร้างสุนทรียภาพทางดนตรี กีฬา ศิลปะ
และนันทนาการ
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมกิจกรรมการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ปลอด
พฤติกรรมเสี่ยง (ความรุนแรง ยาเสพติด ชู้สาว ค่าประเวณี พนัน ลักขโมย) ปฏิบัติตามกฎหมาย ขับขี่
ปลอดภัย
โครงการที่ ๗ การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรอื่น
กิจกรรมที่ 1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมที่ 2 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมที่ 3 การระดมทรัพย์เพื่อการพัฒนา
กิจกรรมที่ 4 ชุมชนสัมพันธ์ ( ช่วยงานหรือกิจกรรมชุมชน การออกค่าย งานประเพณี)
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กลยุทธ์ที่ ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แผนงานที่ ๓ แผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวชี้วัดที่ 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
โครงการที่ ๘ จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กิจกรรมที่ 1 จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมที่ 2 การวัดผลประเมินผล และปรับปรุงผลการเรียนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ส่วนที่ 3
การบริหารจัดการงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ (Budget) เป็นปัจจัยพื้นฐานหนึ่งทีส่ าคัญในการดาเนินการจัดการศึกษาทั้งระบบ กระบวนการจูงใจเพื่อการระดมทรัพยากรทั้งภายในภายนอกให้เข้ามามี
ส่วนร่วม (Participation) ในระบบเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง การวิเคราะห์องค์กร (Analysis Organization) ต้องอาศัยข้อมูลรอบด้านเพื่อประกอบการพิจารณา (Consider) ตัดสินใจ
(Decided) สังเคราะห์ (Synthesis) และบูรณาการ (Integration) เป็นประเด็นและสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างมีทิศทาง การบริหารจัดการองค์กรจึงต้องเป็นไปแบบมีส่วน
ร่วมของสมาชิกองค์กรทุกระดับเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความท้าทายของความสาเร็จที่แท้จริงและยั่งยืน หลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
หรือศาสตร์พระราชาของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 เป็นกรอบการดาเนินงานแบบมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นคนเก่ง คนดี อยู่อย่างมีความสุขตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะ
พลเมืองดีของไทยและพลโลก
การพัฒนาสถานศึกษาต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาชาติและโลกาภิวัตน์ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการทางานขึ้นอยู่กับเทคนิคและประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการ ที่กระตุ้นบุคลากรให้ทาหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้กลยุทธ์การทางานเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีทิศทางตามพลวัต PDCA พัฒนา
ปัจจัยนาเข้า (Input) ด้วยกระบวนการทางาน (Process) ที่เหมาะสม ให้เกิดผลผลิต (Product) มีผลสะท้อนกลับ (Feedback) ที่ดีมีความคุ้มค่าคุ้มทุน ตามความคาดหวังของ
โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน และ OBECQA ตลอดจนมาตรฐานสากล
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รายละเอียดงบประมาณโรงเรียนยโสธรพิทยาคม และบริหารจัดการงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตารางที่ 1๔ งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
(จานวนนักเรียนตามข้อมูล DMC ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ( ประมาณการงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
งบรายหัว ม.ต้นคนละ 3,500 / ม.ปลายคนละ 3,800
จานวนนักเรียน
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้น
รวม
ชาย
หญิง
จานวนนักเรียนXรายหัว
จานวนเงิน
จานวนนักเรียนXรายหัว
จานวนเงิน
ม. 1
266
384
650
650x3,500
2,275,000
650x880
572,000
647x3,500
647x880
ม. 2
285
362
2,264,500
569,360
647
604x3,500
604x880
ม. 3
247
357
2,114,000
531,520
604

รวม ม.ต้น

798

1,103

1,901

1,901x3,500

6,653,500

1,901x880

1,672,880

ม. 4
ม. 5
ม. 6
รวม ม.ปลาย
รวมนักเรียน

185
169
159

355
310
309

540

540x3,800
479x3,800
468x3,800

2,052,000
1,820,200
1,778,400

540x950
479x950
468x950

513,000
455,050
444,600

1,487x3,800

5,650,600

1,487x950

1,412,650

513
974
1,311 1,358

479
468

1,487
3,388

๔๒ 40

รวมยอด ม.ต้น-ม.ปลาย = 12,304,100 บาท
รวมยอด ม.ต้น-ม.ปลาย = 3,085,530 บาท
ม.ต้น 1,901 X 3,500 = 6,653,500
ม.ต้น 1,901x880 ม.ปลาย 1,487x950
รวม
3,388
ม.ปลาย 1,487 X3,800 = 5,650,600
= 1,672,880
= 1,412,650
รวมงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน 12,304,100 บาท
รวมงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3,085,530 บาท
รวมทั้ง 2 งบเป็นเงินทั้งสิ้น 12,304,100 + 3,085,530 = 15,389,630 บาท
ข้อมูล : งานทะเบียน กลุ่มบริหารงานงานวิชาการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จานวนนักเรียน (DMC : Data Management Center) ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตารางที่ ๑๕ งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อุดหนุนรายหัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
1. ค่าหนังสือเรียน

2. ค่าอุปกรณ์การเรียน

3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

รวม

ม.ต้น เป็นเงิน
ม.1= 650x764 = 496,600
ม.2= 647x877 = 567,419
ม.3= 604 x949 = 573,196

ม.ปลาย เป็นเงิน
ม.4 540x1,312 = 671,498
ม.5 479x1,263 = 604,977
ม.6 468x1,108 = 518,544

รวม 1,901x700 = 1,637,215

รวม 1,458 x1,251 = 1,823,958

ม.1 650X420 = 273,000
ม.2 647X420 = 271,740
ม.3 604X420 = 253,680

ม.4 540x460 = 248,400
ม.5 479x460 = 220,340
ม.6 468x460 = 215,280

รวม 1,901X420 = 798,420

รวม = 1,487X460 = 684,020

ม.1 = 650X450 = 292,500
ม.2 = 647X450 = 291,150
ม.3 = 604X450 = 271,800

ม.4 540x500 = 270,000
ม.5 479x500 = 239,500
ม.6 468x500= 234,000

รวม 1,901X450 = 855,450
3,291,085

1,487x500 = 743,500
3,262,761

รวม

3,472,456

1,482,440

1,598,950
6,553,846
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ตารางที่ ๑๖ งบสนับสนุนการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม Gifted
(เก็บตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรายหัว/ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) นักเรียนทั้งสิ้น = 181 คน (มากน้อยลดลงตามส่วน)

450,000

90,000

งบจัดสรร
พัฒนาการเรียน
80%
360,000

465,000

93,000

372,000

63,000

309,000

169,950

139,050

450,000

90,000

360,000

35,000

325,000

178,750

146,250

รวมเงิน
เงินสนับสนุนห้องเรียนพิเศษ GIFTED
1. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น
ม.1/17 = 30 x 15,000
2. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น
ม. 2/17 = 31 x 15,000
3. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น
ม. 3/14 = 30 x 15,000

รวม งบ GIFTED ม.ต้น
91 X 15,000
4. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น
ม. 4/14 = 30 x 17,000
5. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น
ม. 5/14 = 30 x 17,000
6. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น
ม. 6/8 = 30 x 17,000

รวม งบ GIFTED
ม.ปลาย 90 X 17,000
รวม ทั้งสิ้น

181

หัก 20%

1,365,000 273,000

หัก300/คน
เครือข่าย
9,000

27,000

จัดสรรการใช้งบประมาณ 70 %
งบจัดสรร
วิทย์เทคโน
2 กลุ่ม
55 %
324,000
178,200

คณิตศาสตร์
45 %
145,800

1,092,000

9,000

125,000

958,000

526,900

431,100

9,000

65,000

334,000

183,700

150,300

510,000

102,000

408,000

510,000

102,000

408,000

30,000

378,000

207,900

170,100

510,000

102,000

408,000

40,000

368,000

202,400

165,600

1,530,000 306,000

1,224,000

9,000

135,000

1,080,000

594,000

486,000

2,895,000

2,316,000

18,000

260,000

2,038,000

1,120,900

917,100

579,000
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ตารางที่ ๑๗ งบสนับสนุนการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ AP (คนละ 10,000 บาท/ปี)
(เก็บตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรายหัว/ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) นักเรียนทั้งสิ้น 122 + 119 = 241 คน (มากน้อยลดลงตาม
ส่วน)
รวมเงิน
เงินสนับสนุนห้องเรียนพิเศษ AP
1. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น ม.1/16 =
40 x 10,000
2. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น ม.2/16 =
41 x 10,000
3. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น ม.3/16 =
41 x 10,000

รวม งบ AP ม.ต้น 122 X 10,000
4. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น ม. 4/13
= 40 x 10,000
5. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น ม. 5/13
= 40 x 10,000
6. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น ม. 6/13
= 39 x 10,000

รวม งบ AP ม.ปลาย 119 X 10,000
รวม ทั้งสิ้น

241 X 10,000

หัก 20%

งบจัดสรร
พัฒนาการเรียน
80%

หัก300/
คน

โครงการร่วม
2,000/คน

12,000

80,000

จัดสรรการใช้งบประมาณ 70 %
เครือข่าย
วิทย์เทตโน
คณิตศาสตร์
เหลือจัดสรร
55 %
45 %
2 กลุ่ม
228,000
125,400
102,600

400,000

80,000

320,000

410,000

82,000

328,000

82,000

246,000

135,300

110,700

410,000

82,000

328,000

82,000

246,000

135,300

110,700

1,220,000 244,000

976,000

12,000

244,000

750,000

396,000

324,000

12,000

80,000

228,000

125,400

102,600

400,000

80,000

320,000

400,000

80,000

320,000

80,000

240,000

132,000

108,000

390,000

78,000

312,000

78,000

234,000

128,700

105,300

1,190,000 238,000
2,410,000 482,000

952,000

12,000

238,000

702,000

386,100

315,900

1,928,000

24,000

482,000

1,422,000

782,100

639,900
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ตารางที่ 18 เงินสนับสนุนห้องเรียนพิเศษ MEP (ตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ม.ต้นคนละ 30,000 ม.ปลายคนละ 35,000 บาท/ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นักเรียนทั้งสิ้น 182 + 60 = 242 คน (มากน้อยลดลงตามส่วน)
รายการ
1. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น ม.1/14
= 31 × 30,000 = 930,000
2. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น ม.1/15
= 31 × 30,000 = 930,000
3 งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น ม.2/14
= 31 × 30,000 = 930,000
4. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น ม.2/15
= 31× 30,000 = 930,000
5. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น ม.3/14
= 30 × 30,000 = 900,000
6. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น ม.3/15
= 29 × 30,000 = 870,000
รวม ม. ต้น
= 182 × 30,000 = 5,460,000
7. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น ม.4/12
= 19 × 35,000 = 665,000
8. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น ม.5/12
= 19 × 35,000 = 665,000
9. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น ม.6/12
= 22 × 35,000 = 770,000
รวม ม. ปลาย
= 60 × 35,000 = 2,100,000
รวมทั้งสิ้น
242
คน
=
7,560,000

รวมเงิน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

930,000
930,000
930,000
930,000
900,000
870,000
5,460,000
665,000
665,000
770,000
2,100,000
7,560,000

หักงบกลาง
25 %

งบพัฒนาการเรียน
การสอน 75 %

1,092,000

4,368,000

420,000
1,512,000

1,680,000
6,048,000
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ตารางที่ ๑๙ งบสมทบค่าเรียนภาษาต่างประเทศ ค่าไฟฟ้า ค่าดูแลห้องน้าห้องส้วม ค่าเช่าสถานที่จาหน่ายสินค้า และอื่น ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ
1. งบสมทบค่าไฟฟ้าจากนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIFTED, AP คนละ 1,200 บาท/ปี ( MEP ไม่เก็บ)
2. งบสมทบดูแลห้องน้าห้องส้วม คนละ 200 บาท/ปี
3. ค่าจ้างครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษสื่อสาร คนละ 1,000 บาท/ปีการศึกษา ( MEP ไม่เก็บ)
รวม รายการที่ 1,2,3
4. ค่าเช่าสถานที่จาหน่ายสินค้า ร้านละ
บาท
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ
คนละ 180 บาท
6. ระดมทรัพย์
รายการที่ 4,5

รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน X จานวนเงิน
422 X 1,200 = 506,400
3,388 X 200 = 677,600
3,133 X 1,000 = 3,133,000
4,317,000
1,104,730
3,388 x 180 = 609,840

รวมทั้งสิ้น
506,400
677,600
3,133,000
4,317,000
1,104,730
609,840

1,714,570
6,031,570

1,714,570
6,031,570

๔๗
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ตารางที่ 2๐ การบริหารการจัดการงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการที่
รายรับ
1
ค่าจัดการเรียนการสอน

จานวนเงิน
12,304,100

รายการที่
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

2
3
4
5
6
7
8

ค่าหนังสือเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวม รายการ 2-5
เงินสนับสนุนห้องเรียน GIFTED
เงินสนับสนุนห้องเรียน AP
เงินสนับสนุนห้องเรียน MEP
รวม 6-8

3,472,456
1,482,440
1,598,950
3,085,530
9,639,376
2,895,000
2,410,000
8,005,000
13,310,000

2
3
4
5
6
7
8

รายจ่าย
รายจ่ายแน่นอน
ค่าจ้างลูกจ้างและพนักงานต่าง ๆ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ซ่อมบารุงรถยนต์
ค่าวัสดุและซ่อมบารุงครุภัณฑ์งานโรเนียว
รวม รายการ 1
งบเหลือหักรายจ่ายแน่นอน
งบสารองจ่าย 10 %
งบบริหารจัดการ (งบกลาง)
รวม
รวม รายการ 1.1 และ 1.2
งบพัฒนาการเรียนการสอน
รวม ทั้งสิ้น
ค่าหนังสือเรียน /ปี
ค่าอุปกรณ์การเรียน/ปี
ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ปี
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ภาค/ปี
รวม รายการ 2-5
ค่ากิจกรรมห้องเรียน GIFTED
ค่ากิจกรรมห้องเรียน AP
เงินสนับสนุนห้องเรียน MEP
รวม 6-8

จานวนเงิน
1,500,000
2,590,000
402,680
450,000
4,942,680
1,377,042
2,687,638
4,064,680
8,239,420
3,296,740
12,304,100
3,472,456
1,482,440
1,598,950
3,085,530
9,639,376
2,895,000
2,410,000
8,005,000
13,310,000
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ตารางที่ 2๑ การบริหารการจัดการงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการที่
1

รายรับ
ยอดยกมารายการที่ 1-4
ค่าจัดการเรียนการสอน

จานวนเงิน

12,304,100

รายการที่
1.1
1.2
1.3

2
3
4
5
6
7
8
9
10

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
เงินสนับสนุนห้องเรียน GIFTED
เงินสนับสนุนห้องเรียน AP
เงินสนับสนุนห้องเรียน MEP
ค่าดูแลห้องน้า
ค่าไฟฟ้าจากนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIFTED, AP
ค่าจ้างครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ Science
ค่าประกันอุบัติเหตุ
คนละ 180 บาท
ค่าเช่าสถานที่จาหน่ายสินค้า
รวมรายรับทั้งสิ้น

6,553,846
2,895,000
2,410,000
8,005,000
677,600
506,400
3,133,000
609,840
1,104,730
38,199,516

2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายจ่าย

จานวนเงิน

รายจ่ายแน่นอน
งบสารองจ่าย 10 % + งบกลาง
รวม รายการที่ 1.1 และ 1.2
งบพัฒนาการเรียนการสอน 60%
รวม ทั้งสิ้น
งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ค่ากิจกรรมห้องเรียน GIFTED
เงินสนับสนุนห้องเรียน AP
ค่ากิจกรรมห้องเรียน MEP
-ค่าดูแลห้องน้า
ค่าไฟฟ้าจากนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIFTED, AP
ค่าจ้างครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ Science
ค่าประกันอุบัติเหตุ คนละ 180 บาท
ค่าเช่าสถานที่จาหน่ายสินค้า
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

4,942,680
4,064,680
9,007,360
3,296,740
12,304,100
6,553,846
2,895,000
2,410,000
8,005,000
677,600
506,400
3,133,000
609,840
1,104,730
38,199,516

๔๙
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ตารางที่ ๒๒ แสดงการจัดสรรงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน (งบ 60%) ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม งบจัดสรร 3,296,740 บาท (นักเรียน 3,388 คน)
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
1. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
2. กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
10. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
11. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
12. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
13. กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
14. แนะแนว
รวม

งบจัดสรรค่าจัดการเรียนการสอน 60%
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
128,310
128,310
128,310
600,000
600,000
600,000
379,300
379,300
379,300
750,000
750,000
๕๕๐,๐๐๐+
๒๐๐,๐๐๐
425,420
425,420
439,600
258,820
258,820
268,400
150,420
150,420
164,200
214,920
214,920
258,000
195,670
195,670
205,400
175,420
175,420
169,730
213,120
213,120
218,800
130,420
130,420
97,600
134,920
134,920
33,400
134,000
3,756,740
3,756,740
3,296,740

ผลต่างปี 63 และ 62

14,180
9,580
13,780
43,080
9,730
5,690
5,680
32,820
32,480
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ตารางที่ 2๓ การจัดสรรงบประมาณกลุ่มบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ 2563
2,589,130

จานวนครูและ
บุคลากร
ครู

กลุ่มบริหารวิชาการ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
แนะแนว

บุค รวม
ลา
กร

พัฒนาสื่อ บริหาร
ฯ(6,000) สานักงาน

พัฒนา/
ปรับปรุง
ซ่อมบารุง
แหล่ง
เรียนรู้

เตรียม
ยกผล
ความ
O-NET
พร้อมศิลป 184,000
หัตกรรม

โครงการ/
กิจกรรม
ตามความ
จาเป็น

โครงการ/
กิจกรรม

2
1
1

6
159

4

43
28
15
26
19
9
9
8

258,000
168,000
90,000
156,000
114,000
54,000
54,000
48,000

60,000
50,000
25,000
30,000
40,000
30,000
30,000
30,000

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

6

36,000

30,000

10,000

163

978,000

325,000

90,000

71,600
40,400
39,200
62,000
36,400
11,600
124,800
9,600
18,400
414,000

15,000
58,000

134,000

40,000

29,130

82,500

702,130

425,420
258,820
150,420
214,920
195,670
175,420
213,120
130,420
134.920

14,180
9,580
13,780
43,080
9,730
5,690
5,680
32,820
32,480

1,899,130

90,000

รวมงบ ปี
2563

600,000
439,600
268,400
164,200
258,000
205,400
169,730
218,800
97,600
33,400

30,000
15,000
15,000
15,000
7,500

ผลต่างปี
2563และ
2562

กลุ่มสาระฯ

600,000
41
28
15
25
19
9
8
8

งบปี
2562

5,000
35,000

80,000

2,589,130
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รวม

การจัดสรรงบประมาณ ปี 2563

๕๑

ตารางที่ 2๔ การจัดสรรงบสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายหัวตามกิจกรรม) 880 / 950)
นักเรียน ม.ต้น (1,901 X 880 =1,672,880) + ม.ปลาย (1,487 คน X 950 = 1,412,650) (รวมนักเรียนทั้งสิ้น 3,388 คน) เป็นเงิน 3,085,530 บาท
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/รายหัว/ปี
ม.ต้น 880 (1,901 คน)
ม.ปลาย 950 (1,487 คน) จานวนเงิน
3. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดสรร ดังนี้
1,672,880
1,412,650 3,085,530
3.1 กิจกรรมวิชาการ (หัวละ 80 บาท)
3.1.1 ค่ายวิชาการ หัวละ 80 บาท (ม.1 ค่าย GSP กลุ่มคณิตศาสตร์)
ม.1 (650X80=52,000)
52,000
(ม.2,4,5) ค่ายวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนสนใจ
ม.4,5
133,280
ม.2 (647X80=51,760)
(1,019X80=81,520)
3.1.2 ONET หัวละ 80 บาท (ม.3,6)
ม.3,6 (605+469=1,072 )x80 = 85,760
185,760
ได้งบจากกิจกรรมคุณธรรม รายการที่ 3.2.1= 100,000 บาท
3.1.3 สุขภาพ 3,388X100 =338,800 จัดสรร ดังนี้
3.1.3.1 กีฬาสี ค่าดาเนินการ หัวละ 15 บาท (3,388x15)
1,901x15=28,515
1,487X15 =22,305
50,820
3.1.3.2 คณะสี หัวละ 85 บาท (นักเรียน 3,388x85)
1,901X85 = 161,585
1,487X85 =126,395 287,980
3.2. กิจกรรมคุณธรรม/ลส./นน./ยว./รด.
3.2.1 ค่ายคุณธรรม (นักเรียน 3,388X90 = 304,920 บาท)
204,920
ให้ ONET(รายการที่ 3.1.2 = 100,000 บาท) เหลือ 204,920
3.2.2 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/รด. (นักเรียน 3,388x50)
1,901X 50 = 95,050
1,487x 50 =74,350 169,400
3.2.3 สบทบค่าเข้าค่ายพักแรมค้างคืน (นักเรียน 3,388x10)
3,388x10 = 33,880
33,880
3.3. ทัศนศึกษา (นักเรียน 3,388x270)
1,901X 270 =513,890 1,487 X 270 = 393,660 914,760
3.4 การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (นักเรียน
3,388)
1,052,730
(ม.ต้น 1,901x 280 บาท ม.ปลาย 1,487X350 บาท)
1,901X280 = 532,280 1,487 X 350 = 520,450
รวม
1,901x880 = 1,672,880 1,487X950 =1,412,650 3,085,530

๕๒
50

ตารางที่ ๒๕ แสดงงบสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แยกตามกลุ่มบริหารงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม งบประมาณ 3,085,530 บาท (นักเรียน 3,388 คน)
คิดตามรายหัว ม.ต้น 1,901X880 = 1,672,880 + ม.ปลาย 1,487X950= 1,412,650 รวมทั้งสิ้น 3,085,530 บาท
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

วิชาการ/
GSP
หัวละ 80

1. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
2. กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
10. กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษา/พลศึกษา

nx80
nx80
nx80
nx80
nx80
nx80

11. กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ
12. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
13. กลุ่มพัฒนาผูเ้ รียน
รวม

nx80
nx80
nx80
Nx80

ONET

มาราธอน
หัวละ 10

กีฬา
หัวละ 90

คุณธรรม
หัวละ 90

ลส,นน,รด,ยว
หัวละ 50

ทัศนศึกษา
หัวละ 280

ICT
ม.ต้น nx280
ม.ปลาย nx350
1,052,730

204,920

304,920

33,880

324,920

33,880

nx70
nx70
nx70
nx70
nx70
(nx20) +
(nx70)
nx70
nx70
nx70
Nx90

nX280
nX280
nX280
nX280
nX280
nX280

304,920

nx50
Nx50

1,052,730

บ
หน้
า
แผ
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นงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563

nX280
nX280
nX280
Nx280

ง

๕๔
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ตารางที่ 31 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 128,310 บาท
ประเภทงบประมาณ / งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

โครงการที่ 3
การบริหาร
และการ
จัดการตาม
นโยบาย
ปฏิรูป การ
กระจาย
อานาจ SBM

กิจกรรมที่ 1
การบริหารจัดการตาม
ระบบคุณภาพ OBECQA
กิจกรรมที่ 1.1 งาน
แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ 2
การบริหารจัดการกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ
กิจกรรมที่ 2.1 บริหารจัดการ
สานักงานกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 2.2 บริหาร

จัดการการเงินและบัญชี
กิจกรรมที่ 2.3 บริหาร

งบประมาณ

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานที่

ตัวชี้วัดที่

นางแก่น
จันทร์
ทอนศรี

32,000

2

1,2, ตลอดปีงบ
3,4 ประมาณ

32,110

นางนัดจดา
จูมวงษ์

32,100

นางกัลยา
หลักหาญ

32,100
นายปรีชา
สารโท

จัดการงานพัสดุและ
สินทรัพย์

รวม

128,310

๕๖
ตารางที่ 31-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 600,000 บาท
ประเภทงบประมาณ / งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ 1
การบริหาร และ
การจัดการตาม
นโยบายปฏิรูป
การกระจาย
อานาจ SBM

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1.1
การประกันคุณภาพ
ภายใน

งบ
ประมาณ

20,000

ความสอดคล้องการประกันคุณภาพการ
จัดการศึกษา
ระยะเวลา

มาตรฐานที่
ข้อที่
มาตรฐานที่ 4 ต. 1

ผู้รับผิดชอบ

1ต.ค.62– ครูไพฑูรย์
30ก.ย. 63

กิจกรรมที่ 1.2
180,000
ทะเบียนและงานวัดผล
ประเมินผล

มาตรฐานที่ 2 ต. 4.

1ต.ค.62– ครูจักรพงษ์
30ก.ย. 63

กิจกรรมที่ 2
บริหารสานักงาน
วิชาการ

80,000

มาตรฐานที่ 2 ต. 1 ต. 2

1ต.ค.62– ครูธิดา
30ก.ย. 63 พรรณ

รวม

280,000

๕๗
ตารางที่ 31-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 600,000บาท
ประเภทงบประมาณ / งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
/ งบอื่น ๆ.......งบกลาง................................................
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ 2
การบริหาร
จัดการหลักสูตร
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การ
พัฒนาหลักสูตร
1.1 นิเทศ ติดตาม
1.2 อบรม ประชุม
สัมมนาเชิงวิชาการ
พัฒนางานวิชาการ
1.3 Open House

งบ
ประมาณ

ไม่ใช้งบ

ความสอดคล้องการประกันคุณภาพการ
จัดการศึกษา
ระยะเวลา

มาตรฐานที่
ข้อที่
มาตรฐานที่ 2 ต. 1 ต. 2

65,000

ผู้รับผิดชอบ

1ต.ค.62– ครูศุภวิมล
30ก.ย. 63

ครูจักรพงษ์

กิจกรรมที่ 2 การรับ
สมัครและสอบคัดเลือก
ผู้เรียน ม.1 ม.4
โครงการที่ 4
กิจกรรมที่ 2 แหล่ง
โรงเรียนน่าอยู่ เรียนรู้และวิทยบริการ
ปลอดภัย เป็น 2.1 พัฒนางาน
พลเมืองและพล ห้องสมุด
โลกที่ดี
2.2 สัปดาห์ห้องสมุด

100,000

มาตรฐานที่ 2 ต. 1 ต. 2

1ต.ค.62– ครูธิดา
30ก.ย. 63 พรรณ

125,000

มาตรฐานที่ 2

1ต.ค.62– ครูศิริวรรณ
30ก.ย. 63

รวม

570,000

120,000
5,000

ต. 1 ต. 2

๕๘
ตารางที่ 31-3 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 600,000บาท
ประเภทงบประมาณ / งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
/ งบอื่น ๆ.......งบกลาง................................................
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน(Students)
แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ 6 จัด
กระบวนการ
เรียนการสอน
การวัดผล
ประเมินผลเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการที่ 7
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนเก่ง เป็น
คนดี มีความสุข

โครงการที่ 8
พัฒนาการเป็น
นักเรียนดี มีวินัย

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
และความเป็นเลิศ
ทางการเรียน O-net
ม.3 , ม.6

งบประมาณ

งบกลาง

มาตรฐานที่
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 3

ข้อที่
ต.1 ต.2
ต.1 ต.3

มาตรฐานที่ 1

ต.1 ต.2

101,500

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม 20,000
ส่งเสริม “วิชาการ
เด่น” พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
3.1 มอบใบ
ประกาศนียบัตรจบ
หลักสูตร
3.2 แข่งขัน
งบกลาง
ศิลปหัตถกรรม
กิจกรรมที่ 1 ทาเนียบ 10,000
คนเก่ง
รวม

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา

30,000

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1ต.ค.62– ครูธิดารัตน์
30ก.ย.
63

1ต.ค.62– ครูกฤษณา
30ก.ย.
63

ครูจักรพงษ์
มาตรฐานที่ 1,
มาตรฐานที่ 3

ต.1 ต.2
ต.3

1ต.ค.62– ครูธิดารัตน์
30ก.ย.
63

๕๙
ตารางที่ 32-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ 379,300 บาท
ประเภทงบประมาณ  ค่าจัดการเรียนการสอน
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งบกลาง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบจัดการ(Administration & Management)
แผนงานที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ

กิจกรรม

1. (1) การบริหาร
และจัดการตาม
นโยบายปฏิรูป การ
กระจายอานาจSBM

กิจกรรมที่ 1 การ
บริหารจัดการสานักงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1.1 ปรับปรุงห้องสานักงานบริหารงานบุคคล
1.2 จัดซื้อ วัสดุ
อุปกรณ์สานักงาน
1.3 จัดซื้อ ซ่อมบารุง
เครื่องใช้ ครุภัณฑ์
เทคโนโลยี
- ระบบจัดเก็บข้อมูล
งานบุคคล
- ระบบจัดเก็บข้อมูล
งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมที่ 1
การบริหารจัดการงาน
บุคคล
- จัดระบบบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการมีและเลื่อน
วิทยฐานะ
- ส่งเสริมจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู

2.(3) พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ทางาน วิทยฐานะ
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

งบประมาณ
75,300

30,000

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ตัวชีว้ ดั ข้อที่
2
1-4
3
1

2

1-4

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปี

1. นางญาณิศา
2. นายศิวนันท์
3.นางโยษิตา

ตลอดปี

1. นางวันวิสาข์
2. นายธีระ
3. นายปรีชา

๖๐
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน (student)
แผนงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
3.(7)พัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนเก่ง เป็น
คนดี มีความสุข
(274,000)

กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที1่ ดาเนินงาน 229,000
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
(136,000)
1.1 ประชุมผู้ปกครอง (93,000)
1.2 เยีย่ มบ้าน
นักเรียน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
8,000
วันไหว้ครู
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
36,000
สภานักเรียนต้นแบบ
3.1 ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา
3.2 ศึกษาดูงาน/ร่วม
กิจกรรม/เตรียมการ
แข่งขัน/สภานักเรียน
ระดับประเทศ
3.2 กิจกรรมสาน
สัมพันธ์พี่น้องขาว-แดง
(รับน้อง ม.1, ม.4)

ความสอดคล้องการประกัน ระยะเวลา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวชี้วัดข้อที่
1
1-2
ตลอดปี 1. นางอรรัมภา
3
1-3
2. นางอัญชุลี

มิ.ย. 63
ตลอดปี

1. น.ส.เสาวณีย์
2. น.ส.สุปราณี
1. นายฆนรุจ
2. นายวาทิต

๖๑
ตารางที่ 32-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ 202,850 บาท
ประเภทงบประมาณ
ค่าจัดการเรียนการสอน  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งบกลาง
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน (student)
แผนงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ความสอดคล้องการประกัน ระยะเวลา
โครงการที่
กิจกรรม
งบประมาณ คุณภาพการจัดการศึกษา
ชื่อโครงการ
4.(8)พัฒนานักเรียน
ให้เป็นนักเรียนที่ดี มี
วินัย
(202,850)

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียน
1.1 จัดทาสมุดบันทึก
ความดี
1.2 โรงเรียนวิถีพุทธ
(ค่ายคุณธรรม ม.1และ ม.
4)

1.3 โรงเรียนสีขาว
(อบรมค่ายยาเสพติด)
1.4 โรงเรียนสุจริต
1.5 องค์กรคุณธรรม
กิจกรรมที่ 2 วันแม่
แห่งชาติ
กิจกรรมที่ 3 วันพ่อ
แห่งชาติ
กิจกรรมที่ 4 วันเฉลิม

123,800

มาตรฐานที่
1
3

ตัวชี้วัดข้อที่
1-2
1-3

ตลอดปี

1. นายธีระวุฒิ
2. นายวาทิต

26,500

ส.ค. 63

26,500

ธ.ค. 63

2,000

ก.ค. 63

1.น.ส.พิกลุ ทอง
2.นายฆนรุจ
1. นายวาทิต
2. น.ส.จิราพร
1.นางญาณิศา
2.น.ส.ณัฐนันท์

24,050

ตลอดปี

1. นายดารงชัย
2. นายวาทิต

-

ตลอดปี

1. นางอรอนงค์

(57,205)
(30,000)
(36,595)

พระชนม์พรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมที่ 5 พัฒนา
ระเบียบวินยั และจิต
สาธารณะของนักเรียน
5.1 ติดตามการเข้าแถว
หน้าเสาธง การแต่งกาย
และพฤติกรรมนักเรียน
5.2 แก้ไขคุณลักษณะ
กันพึงประสงค์
5.3 ของหาย ได้คืน
5.4 กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรม
To be number one

ผู้รับผิดชอบ

๖๒
ตารางที่ 32-3 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ 360,000 บาท
ประเภทงบประมาณ ค่าจัดการเรียนการสอน
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งบอื่นๆ(งบกลาง/เงิน
สวัสดิการ)
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบจัดการ(Administration & Management)
แผนงานที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
2.(3) พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ทางาน วิทยฐานะ
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ(ต่อ)

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 การศึกษา
ดูงานนอกสถานศึกษา
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
กิจกรรมที่ 3 จัดทา
หนังสือที่ระลึกเกษียณอายุข้าราชการครู
ประจาปี 2563

งบประมาณ
200,000
(งบกลาง)

60,000
(เงินสวัสดิการ
โรงเรียน)

ความสอดคล้องการประกัน ระยะเวลา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวชี้วดั ข้อที่
2
1-4
มิ.ย. – ส.ค. 1. นางวันวิสาข์
2563 2. นางสุภสั สรา
3. น.ส. สุภาพร

มิ.ย. – ก.ย. 1. นางจารวี
2563 2. นางอรุณี
3. น.ส.จิราพร

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน (student)
แผนงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
4.(8) พัฒนา
นักเรียนให้เป็น
นักเรียนที่ดี มีวินัย
(ต่อ)

กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 7 จัดทาคู่มือ 100,000
นักเรียนและผู้ปกครอง
(งบกลาง)

ความสอดคล้องการประกัน ระยะเวลา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ผู้รบั ผิดชอบ
มาตรฐานที่ ตัวชี้วัดข้อที่
1
1-2
เม.ย. –พ.ค. 1. นางญาณิศา
3
1-3
2563 2. นางอรรัมภา
3. น.ส.ณัฐนันท์

๖๓
ตารางที่ 33-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 200,000 บาท
ประเภทงบประมาณ  งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการ(Administration & Management)
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

ความสอดคล้องการ
งบประมาณ ประกันคุณภาพการจัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
การศึกษา
มาตรฐานที่ ข้อที่
โครงการที่ 4 กิจกรรมที่ 1.1
15,000
2
2,3 ตลอดปี ครูวนิดา
โรงเรียนน่า บริหารจัดการสานักงาน
งบ
ผุดผ่อง
อยู่ ปลอดภัย กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ประมาณ
เป็นพลเมือง กิจกรรมที่ 1.2
52,000
ครูเยาวมาลย์
และพลโลกที่ งานแผนงาน-พัสดุพัฒนา
ละอองนวล
ดี
งานบริหารทั่วไป
กิจกรรมที่ 1.3
25,000
ครูวิราวรรณ
กิจกรรมที่ 1 งานสารบรรณ
หงษ์ทอง
พัฒนาสภาพ
แวดล้อม ภูมิ กิจกรรมที่ 1.4
3,000
ครูศิริพร
ทัศน์
งานควบคุมภายใน
มาตะราช
บรรยากาศ กิจกรรมที่ 1.5
2,000
ครูกัญณพัทธ์
สาธารณูป
งานโภชนาการ
ภรณ์
โภค
อมรศักดิ์
สวัสดิการ
กิจกรรมที่ 1.6
70,000
ครูเกษิณีย์
อาหาร น้าดื่ม งานอนามัยโรงเรียน
รานีเวช
ห้องพยาบาล กิจกรรมที่ 1.7
15,000
ครูวิสันต์
การประชา
งานประชาสัมพันธ์
กรสวัสดิ์
สัมพันธ์
กิจกรรมที่ 1.8
5,000
ครูปรานี
สารสนเทศ งานชุมชนสัมพันธ์
วงเวียน
และระบบ
กิจกรรมที่ 1.9งาน
3,000
ครูเยาวลักษณ์
ความ
เลขานุการ
มะลาหอม
ปลอดภัย
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมที่ 1.10
10,000
ครูชัชวาล
งานข้อมูลสารสนเทศ
ศรีสุวรรณ์
รวม
200,000

๖๔
ตารางที่ 33-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มบริหารทั่วไป (ต่อ) ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 200,000 บาท
ประเภทงบประมาณ  งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการ(Administration & Management)
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ 4
โรงเรียนน่า
อยู่ ปลอดภัย
เป็นพลเมือง
และพลโลกที่
ดี

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1.11
งานอาคารสถานที่
กิจกรรมที่ 1.12
ภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 1.13
งานสุขาภิบาล
กิจกรรมที่ 1.14
กิจกรรมที่ 1 งานโสตทัศนศึกษา
พัฒนา
กิจกรรมที่ 1.15
สภาพแวดล้อ งานสมาคมและมูลนิธิ
ม ภูมิทัศน์
บรรยากาศ กิจกรรมที่ 1.16
สาธารณูปโภ วารสารแผ่นพับ
ค สวัสดิการ กิจกรรมที่ 1.17
อาหาร น้าดื่ม งานธนาคารโรงเรียน
ห้องพยาบาล
การประชา
สัมพันธ์
สารสนเทศ
และระบบ
รวม
ความ
ปลอดภัย

ความสอดคล้องการ
งบประมาณ ประกันคุณภาพการจัด ระยะเวลา
การศึกษา
มาตรฐานที่ ข้อที่
งบกลาง
2
2,3 ตลอดปี
งบประมาณ
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
-

-

ผู้รับผิดชอบ
ครูประสิทธิ์
ช้อนศรี
ครูสง่า
พันพิพัฒน์
ครูประสิทธิ์
ช้อนศรี
ครูชัชวาล
ศรีสุวรรณ์
ครูสุณีภัสร์
คามะลุนพัฒนะกุล
ครูวิสันต์
กรสวัสดิ์
ครูเยาวมาลย์
ละอองนวล

๖๕
ตารางที่ 34-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 306,700 บาท
ประเภทงบประมาณ
/ งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ งบกลาง
กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาศักยาภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
(ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
กิจกรรมที่
ความสอดคล้องการ
งบประมาณ
ชื่อโครงการ
ชื่อกิจกรรม
ประกันคุณภาพการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
จัดการศึกษา
มาตรฐาน
ที่

1. พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง เป็น
คนดี มี
ความสุข

ข้อที่

กิจกรรมที่ ๑ ผลิตและจัดซื้อ ๖๓,๗๐๐
สื่ออุปกรณ์

1

ต. 1/1-6 ตลอดปี ครูณัฐนันท์
ต. 2/1-4 การศึกษา ครูแก่นจันทร์
ครูสุปราณี
ต. 1/1-6 ตลอดปี ครูวรวีร์
ต. 2/1-4 การศึกษา ครูบุษกร

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนา
กระบวนการสอน
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ ๓ สัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ การประกวด
โครงงานและแข่งขันจรวด
ขวดน้า

๙๐,๐๐๐

1

๕๐,๐๐๐

1

ต1 ต2

ส.ค.63

กิจกรรมที่ ๔ ค่ายดารา
ศาสตร์รุ่นเยาว์

30,000

1

ต1 ต2

ม.ค.64

กิจกรรมที่ ๕ ฝึกทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์
เพื่อการแข่งขัน

๖๐,๐๐๐

1

ต1 ต2

ส.ค. 63

กิจกรรมที่ ๖ ห้องเรียน
สีเขียว

๕,๐๐๐

1

ต1 ต2

พ.ย.63

ครูสุบัน
ครูเพิ่มพูน
ครูปราณี
ครูศรัญญา
ครูธิดารัตน์
ครูกรบดินทร์
ครูวุฒิไกร
ครูชัชวาล
ครูอนุรักษ์
ครูนวรัตน์
ครูศศิธร
ครูชัชวาล
ครูงามจิต
ครูสุกัญญา
ครูศรัญญา
ครูวงศ์หิรัณศ์

๖๖
โครงการที่
ชื่อโครงการ

1. พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง เป็น
คนดี มี
ความสุข

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

กิจกรรมที่ ๗ ค่ายวิทย์สู่
ชุมชน
กิจกรรมที่ ๘
ทดสอบความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ ๙ ทัศนศึกษา
กิจกรรมที่ 1๐ ค่าย
วิทยาศาสตร์

ความสอดคล้องการ
งบประมาณ ประกันคุณภาพการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
จัดการศึกษา
มาตร
ข้อที่
ฐานที่
๘,000
2 ต1,2,3,4 มี.ค.64 ครูอรธิลา
4 ต1
ครูกฤษฎาวรรณ
ครูณัฐนันท์
เก็บค่าสมัคร
1 ต1 ต2
ธ.ค.63
ครูญาณิศา
สอบ nx50
และคณะ
Nx 280
งบกิจกรรม
พัฒนา
Nx 80
งบกิจกรรม
พัฒนา

1

ต1 ต2

ก.พ.64

ครูเยาวลักษณ์
ครูนวรัตน์

1

ต1 ต2

พ.ย.63

ครูปราณี
ครูทัศนา
ครูสุปราณี

๖๗
ตารางที่ 34-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 132,900 บาท
ประเภทงบประมาณ
/ งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
โครงการที่/
ชื่อโครงการ
6. โรงเรียน
น่าอยู่
ปลอดภัย
เป็นพลเมือง
และพลโลก
ที่ดี

กิจกรรมที่/ชื่อกิจกรรม

ความสอดคล้องการประกัน
งบประมาณ คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 1 บริหาร
สานักงานกลุ่ม

49,900

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ

83,000

มาตรฐาน
ข้อที่
ที่
3
ต1,2,3,4 ตลอดปี
3

ต1,2,3,4 ตลอดปี
ต1

ครูอนุรักษ์
ครูวรวีร์
ครูเทียมจันทร์
ครูชัชวาล
ครูวุฒิไกร
ครูเพิ่มพูน

๖๘
ตารางที่ 34-3 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ ................ บาท
ประเภทงบประมาณ
งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
/ งบอื่น ๆ งบกลาง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
โครงการที่/
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่/ชื่อกิจกรรม

6 โรงเรียนน่า กิจกรรมที่ 3 สวนและ
อยู่ ปลอดภัย ภูมิทัศน์อาคารวิทย์
เป็นพลเมือง
และพลโลก
ที่ดี

ความสอดคล้องการ
งบประมาณ ประกันคุณภาพการจัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
การศึกษา
มาตรฐาน
ข้อที่
ที่
งบอาคาร
2
ต1,2,3,4 ตลอดปี
ครูวุฒิไกร
สถานที่
4
ต1
ครูทรงศักดิ์
ครูสุบัน
ครูศุภชัย

๖๙
ตารางที่ 35-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ห้องเรียน AP ม.ต้น ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ 396,000 บาท
ประเภทงบประมาณ
ค่าจัดการเรียนการสอน
งบจัดสรรของกลุ่ม
งบกลาง
งบอื่นๆ ..............................................................
กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาผู้เรียน
โครงการที่
ชื่อโครงการ
7. พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง เป็นคน
ดี มีความสุข

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ค่าย
วิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมห้องเรียนAP
กิจกรรมที่ 2 ค่ายพัฒนา
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม
ศักยภาพห้องเรียนพิเศษ
(จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์)
กิจกรรมที่ 4 ค่ายพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการ
นักเรียน ม.3/16
กิจกรรมที่ ๕ อบรม
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
AP ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น

ความสอดคล้องการ
งบประมาณ ประกันคุณภาพการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
จัดการศึกษา
มฐ.ที่
ข้อที่
ครูวรากร
3
1, 2, 3 ก.ค. 63 – ครูทศั นา
150,000
มี.ค. 64 ครูสุภาพร
ครูสุรศักดิ์
ครูศุภชัย
3
1, 2, 3 ก.ค. 63 – ครูภิรภา
80,000
มี.ค. 64 ครูอาทิตยา
ครูเสาวณีย์
ครูสุภาพร
3
1, 2, 3 ก.ค. 63 – ครูวรวีร์
60,000
มี.ค. 64 ครูอนุรักษ์
ครูชัชวาล
ครูวงศ์หริ ัณย์
3
1, 2, 3 ก.ค. 63 – ครูสุปราณี
34,000
มี.ค. 64 ครูวาทิต
ครูวนิดา
ครูจุฬาลักษณ์
ก.ค. 63 – ครูวนิดา
72,000
3
1, 2, 3 มี.ค. 64 ครูกิติยา

๗๐
ตารางที่ 35-2 แสดงการจัดสรรงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ AP ม.ต้น
เงินสนับสนุน
จานวน
ห้องเรียนพิเศษ AP นักเรียน

รวมเงิน

หัก 20%

งบจัดสรร
พัฒนาการ
เรียน
80%

หัก
300/
คน

โครงการ
ร่วม
2,000/
คน

งบจัดสรร
2 กลุม่

จัดสรรการใช้
งบประมาณ
วิทย์เทค
คณิต
โน 55%
45%

1. งบสนับสนุน
การศึกษานักเรียน
ชั้น ม.1/16
10,000/คน
2. งบสนับสนุน
การศึกษานักเรียน
ชั้น ม.2/16
10,000/คน
3. งบสนับสนุน
การศึกษานักเรียน
ชั้น ม.3/16
10,000/คน

40

400,000

80,000

320,000 12,000

80,000

41

410,000

82,000

328,000

82,000 246,000 135,300 110,700

41

410,000

82,000

328,000

82,000

รวมงบ AP ม.ต้น

122

228,000 125,400 102,600

246,000 135,300 110,700

1,220,000 244,000 976,000 12,000 244,000 720,000 396,000 324,000

๗๑
ตารางที่ 36-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ห้องเรียน AP ม.ปลาย ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ 386,100 บาท
ประเภทงบประมาณ
ค่าจัดการเรียนการสอน
งบจัดสรรของกลุ่ม
งบกลาง
งบอื่นๆ ..............................................................
กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาผู้เรียน
โครงการที่
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

7. พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง เป็นคน
ดี มีความสุข

กิจกรรมที่ 1 ค่าย
วิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมห้องเรียน AP
กิจกรรมที่ 2 ค่ายพัฒนา
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ห้องเรียน
AP
กิจกรรมที่ 3 ค่ายอบรม
โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 4 ค่ายติว
วิชาการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนห้องเรียน AP
กิจกรรมที่ ๕ อบรม
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
AP ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ความสอดคล้องการ
งบประมาณ ประกันคุณภาพการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
จัดการศึกษา
มฐ.ที่ ข้อที่
ครูกนกขวัญ
3
1, 2, 3 พ.ย.63
ครูนวรัตน์
150,000
ครูกรบดินทร์
ครูจุฬาลักษณ์
ครูนครินทร์
3
1, 2, 3 พ.ย.63
ครูศรัญญา
70,000
ครูบุษกร
ครูงามจิต
ครูเทียมจันทร์
3
1, 2, 3 ตลอดปี
ครูอรธิลา
45,900
ครูวรากร
ครูสมสมัย
ครูศรัญญา
3
1, 2, 3 ส.ค. 63 ครูบุษกร
50,000
ครูมงคล
ครูปิยะพร
ครูปิยะพร
ก.ค. 63 – ครูงามจิต
70,200
3
1, 2, 3 เม.ย. 64 ครูเสาวนีย์

๗๒
ตารางที่ 36-2 แสดงการจัดสรรงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ AP ม.ปลาย
เงินสนับสนุนห้องเรียน จานวน
พิเศษ AP
นักเรียน
1. งบสนับสนุน
การศึกษานักเรียนชั้น
ม.4/13 10,000/คน
2. งบสนับสนุน
การศึกษานักเรียนชั้น
ม.5/13 10,000/คน
3. งบสนับสนุน
การศึกษานักเรียนชั้น
ม.6/13 10,000/คน
รวมงบ AP ม.ปลาย

รวมเงิน

งบจัดสรร
พัฒนาการ
หัก 20%
เรียน
80%

หัก
300/
คน

โครงการ
ร่วม
2,000/
คน

งบจัดสรร
2 กลุม่

จัดสรรการใช้
งบประมาณ
วิทย์เทค
คณิต
โน 55%
45%

40

400,000

80,000

320,000 12,000

80,000

228,000 125,400 102,600

40

400,000

80,000

320,000

80,000

240,000 132,000 108,000

39

390,000

78,000

312,000

78,000

234,000 128,700 105,300

119

1,190,000 238,000 952,000 12,000 238,000 702,000 386,100 315,900

๗๓
ตารางที่ 37-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ ๖๓๕,๓๐๐ บาท
ประเภทงบประมาณ
งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชือ่ โครงการ
โครงการ
ห้องเรียน
พิเศษ
GIFTED
ม.ต้น

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

ความสอดคล้องการประกัน
งบประมาณ คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานที่ ข้อที่
กิจกรรมที่ 1
๑๒๕,๐๐๐ มาตรฐานที่ ต1 ต2 ตลอดปี
ค่ายพัฒนาศักยภาพทาง
3
ต3
การศึกษา
วิชาการนักเรียนห้องเรียน
กระบวนการ
พิเศษชั้นมัธยมศึกษา
จัดการเรียน
ตอนต้น
การสอนที่
กิจกรรมที่ 2
๑๙๐,๐๐๐ เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ค่ายสัมพันธภาพและค่าย
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ฯ
กิจกรรมที่ ๓
๗๕,๐๐๐
ค่ายพัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ ๔
๗๑,๑๐๐
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ฯ

กิจกรรมที่ ๕
ค่ายพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการ นักเรียน

๕๐,๐๐๐

ครูสุภาพร
สุดบนิด

ครูภิรภา
สุวรรณเพชร

ครูวาทิต แสง
จันทร์
ครูสุภาพร
สุดบนิด

ครูสุปราณี
หัวดอน

๗๔
โครงการที่
ชือ่ โครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
ม. ๓/๑๗
กิจกรรมที่ ๖
ค่ายบูรณาการ
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
กิจกรรมที่ ๗
อบรมคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรียนห้องเรียน
พิเศษคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (Gifted)
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น
รวม

ความสอดคล้องการประกัน
งบประมาณ คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานที่ ข้อที่

๗๐,๐๐๐

ครูปราณี
วงเวียน

๕๔,๒๐๐

ครูสมสมัย
อินทะมน

๖๓๕,๓๐๐

๗๕
ตารางที่ 37-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ ๗๔๕,๖๐๐ บาท
ประเภทงบประมาณ
งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการ
ห้องเรียน
พิเศษ
GIFTED
ม.ปลาย

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

ความสอดคล้องการประกัน
งบประมาณ คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานที่ ข้อที่
กิจกรรมที่ 1
๑๓๕,๐๐๐ มาตรฐานที่ ต1 ต2
ค่ายพัฒนาศักยภาพทาง
3
ต3
วิชาการนักเรียนห้องเรียน
กระบวนการ
พิเศษชั้นมัธยมศึกษาตอน
จัดการเรียน
ปลาย
การสอนที่
กิจกรรมที่ ๒ ค่าย
๑๙๐,๐๐๐ เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
สัมพันธภาพและค่าย
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ตลอดปี ครูศุภวรรณ
การศึกษา สุเกียรติชัย
สกุล
ครูสุบัน
พรหมจารีย์

กิจกรรมที่ ๓ ค่ายพัฒนา
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ ๔ ค่ายอบรม
โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม

๗๐,๐๐๐

ครูอรธิลา
บุญอาจ

๗๐,๐๐๐

ครูกฤษฎา
วรรณ กุมภากูล

กิจกรรมที่ ๕ ค่ายติว
โอลิมปิกวิชาการ สอวน.

๕๐,๐๐๐

ครูธิดารัตน์
สร้อยจักร

กิจกรรมที่ ๖ ค่ายติว
วิชาการมุ่งสู่มหาวิทยาลัย

๓๔,๘๐๐

ครูธิดารัตน์
สร้อยจักร

๗๖
โครงการที่
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

ความสอดคล้องการประกัน
งบประมาณ คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานที่ ข้อที่

กิจกรรมที่ ๗ ค่ายพัฒนา
คุณธรรม วินัยและจิต
สาธารณะนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ

๕๐,๐๐๐

ครูกฤษฎาวรรณ
กุมภากูล

กิจกรรมที่ ๘ ฟิสิกส์
สัประยุทธ์

๓๐,๐๐๐

ครูมงคล
พันธ์เพชร

กิจกรรมที่ ๙ ค่ายดารา
ศาสตร์และซินโครตรอน

๗๐,๐๐๐

ครูวุฒิไกร
ปัดภัย

กิจกรรมที่ ๑๐ อบรม
๙๕,๘๐๐
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (Gifted)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
รวม

๗๔๕,๖๐๐

ครูชัชวาลย์
ศรีสุวรรณ์

๗๗
ตารางที่ 38-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 268,400 บาท
ประเภทงบประมาณ √ งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชื่อโครงการ
๑. พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง เป็น
คนดี มี
ความสุข

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
ประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์
กิจกรรมที่ 2
เสริมสร้างความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์
กิจกรรมที่ 3
พัฒนาความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ ม.3, ม.6
รวม

งบประมาณ

30,000

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา

มาตรฐานที่
1. คุณภาพ
ผู้เรียน

ข้อที่
ต 1, 2

ผู้รับผิดชอบ

พค. - กย.
2563

ครูศุภวิมล

10,400

พค.-ธค.
2563

ครูบังอร

24,000

พค.-ธค.
2563

ครูปรีชา

64,400

๗๘
ตารางที่ 38-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 268,400 บาท
ประเภทงบประมาณ
งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
√ งบวิชาการ
กลยุทธ์ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชื่อโครงการ
๑. พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง เป็น
คนดี มี
ความสุข

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1
พัฒนาความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ ม.3, ม.6

15,000

รวม

15,000

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา

มาตรฐานที่
1. คุณภาพ
ผู้เรียน

ข้อที่
ต 1, 2

พค.-ธค.
2563

ผู้รับผิดชอบ
ครูปรีชา

๗๙
ตารางที่ 38-3 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 268,400 บาท
ประเภทงบประมาณ
งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
√ งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบวิชาการ
กลยุทธ์ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชื่อโครงการ
๑. พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง เป็น
คนดี มี
ความสุข

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
ทัศนศึกษา
กิจกรรมที่ 2
อบรม GSP ม.1
กิจกรรมที่ 3
ค่ายพับกระดาษ
กิจกรรมที่ 4
ค่ายคณิตศาสตร์
รวม

งบประมาณ

N×280
N×80
N×80
N×80

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา

มาตรฐานที่ ข้อที่
1. คุณภาพ ต 1,2
ผู้เรียน
3. กระบวน ต 1,2,3
การจัดการ
เรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สาคัญ

ผู้รับผิดชอบ

พย.2563

ครูธิดาพรรณ

มิย.2563

ครูณัฏฐกานต์

มิย.2563

ครูสาวิตรี

มิย.2563

ครูสุเมธ

๘๐
ตารางที่ 38-4 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 268,400 บาท
ประเภทงบประมาณ
งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
√ งบเก็บจากผู้เข้าร่วม
กลยุทธ์ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

๑. พัฒนา
กิจกรรมที่ 1
ผู้เรียนให้เป็น พัฒนาอัจฉริยภาพทาง
คนเก่ง เป็น คณิตศาสตร์
คนดี มี
ความสุข

รวม

งบประมาณ

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา

มาตรฐานที่ ข้อที่
งบเก็บจาก 1. คุณภาพ ต 1,2 กย.2563
ผู้เข้าร่วม ผู้เรียน
3. กระบวน ต 1,2,3
การจัดการ
เรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สาคัญ

ผู้รับผิดชอบ
ครูวิราวรรณ

๘๑
ตารางที่ 38-5 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 268,400 บาท
ประเภทงบประมาณ √ งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
แผนงานที่ ๒ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
3. การ
บริหาร และ
การจัดการ
ตามนโยบาย
ปฏิรูป การ
กระจาย
อานาจ SBM

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1
นิเทศภายใน

2,000

กิจกรรมที่ 2
วิจัยในชั้นเรียน

10,000

กิจกรรมที่ 3
พัฒนาการเรียนการสอน
โดยกระบวนการ PLC

28,000

รวม

40,000

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา

มาตรฐานที่
2.กระบวน
การบริหาร
และการ
จัดการของ
ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ

ข้อที่
ต 2,3,4 พค.2563 - ครูกฤษณา
กพ.2564

4.ระบบ
ต1
ประกัน
คุณภาพ
ภายในที่มี
ประสิทธิผล

พค.2563 - ครูจักรพงษ์
กพ.2564
พค.2563 - ครูณัฐวุฒิ
กพ.2564

๘๒
ตารางที่ 38-6 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 268,400 บาท
ประเภทงบประมาณ √ งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
แผนงานที่ ๒ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
๖. โรงเรียน
น่าอยู่
ปลอดภัย
เป็นพลเมือง
และพลโลกที่
ดี

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1
จัดซื้อพัสดุสานักงาน

40,000

กิจกรรมที่ 2
ผลิตและจัดซื้อ สื่อการ
เรียนการสอน
กิจกรรมที่ 3
พัฒนาห้องเรียน
คณิตศาสตร์
กิจกรรมที่ 4
พัฒนาสื่อและอุปกรณ์ใน
ห้องเรียน
รวม

64,000

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา

มาตรฐานที่
2.กระบวน
การบริหาร
และการ
จัดการของ
ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ

ข้อที่
ต 2,3,4 พ.ค.2562- ครูณัฐกานต์
กพ.2563
พค - ธค.
2563

ครูเกษอาภรณ์

50,000

พค.2563

ครูนิภาพร

10,000

พค.2563

ครูสุเมธ

164,000

๘๓
ตารางที่ 39-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มคณิตศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ AP ม.ต้น
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 324,000 บาท
ประเภทงบประมาณ
งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
/ AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน(Students)
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
ความสอดคล้องการประกัน
โครงการที่
กิจกรรมที่
งบประมาณ คุณภาพการจัดการศึกษา
ชื่อโครงการ
ชื่อกิจกรรม
มาตรฐานที่ ข้อที่
โครงการที่1 กิจกรรมที่ 1
102,600 มาตรฐานที่ 1
อบรมการใช้โปรแกรม
1 คุณภาพ ผลสัมฤท
พัฒนา
เทคโนโลยี ทางคณิตศาสตร์
ผู้เรียน
ธิ์ทาง
ผลสัมฤทธิ์ ม. 1/16
วิชาการ
ทางการ
กิจกรรมที่ 2
12,000
ของ
เรียนและ ค่ายคณิตศาสตร์ ม. 1/16
ผู้เรียน
คุณลักษณะ
ตัวชี้วัดที่
กิ
จ
กรรมที
่
3
110,700
ที่พึง
2
อบรมโครงงาน
ประสงค์ของ
คุณลักษ
คณิ
ต
ศาสตร์
STEM
ม.
ผูเ้ รียน
ณะที่พึง
2/16
ประสงค์
กิจกรรมที่ 4
12,300
ของ
ค่ายคณิตศาสตร์ ม. 2/16
ผู้เรียน
กิจกรรมที่ 5
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
คณิตศาสตร์ ม. 3/16
กิจกรรมที่ 6
โครงการสานสัมพันธ์น้อง
พี่ ชาว AP ม.1/16 ,ม.
2/16, ม.3/16
รวม

110,700
63,900

342,000

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ม.ค. –
ก.พ.
2564

ครูธมลวรรณ

ม.ค. –
ก.พ.
2564
ก.ย. –
ต.ค.
2563

ครูธิดารัตน์

ก.ย. –
ต.ค.
2563
ก.ย. –
ธ.ค.
2563
ก.ย. –
ธ.ค.
2563

ครูสาวิตรี

ครูวิราวรรณ

ครูชิษณุชา
ครูบังอร
ครูดารงค์ชัย

๘๔
ตารางที่ 39-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มคณิตศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ AP ม.ปลาย
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 315,900บาท
ประเภทงบประมาณ
งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
/ AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน(Students)
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
ความสอดคล้องการประกัน
โครงการที่
กิจกรรมที่
งบประมาณ คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ชื่อโครงการ
ชื่อกิจกรรม
มาตรฐานที่ ข้อที่
โครงการที่1 กิจกรรมที่ 1
102,600 มาตรฐานที่ ตัวชี้วัดที่ ม.ค. –
ครูธีระ
อบรมการใช้โปรแกรม
1 คุณภาพ 1
ก.พ.
พัฒนา
ผู้เรียน
ผลสัมฤท 2564
ผลสัมฤทธิ์ เทคโนโลยี ทาง
คณิตศาสตร์ ม. 4/13
ธิ์ทาง
ทางการ
วิชาการ ม.ค. –
12,000
ครูนิภาพร
เรียนและ กิจกรรมที่ 2
ของ
ค่ายคณิตศาสตร์ ม. 4/13
ก.พ.
คุณลักษณะ
ผู้เรียน 2564
ที่พึง
ตัวชี้วัดที่ ก.ย. –
กิจกรรมที่ 3
108,000
ครูณัฐกานต์
ประสงค์ของ อบรมโครงงาน
2
ต.ค.
ผู้เรียน
คุณลักษ 2563
คณิตศาสตร์ STEM ม.
ณะที่พึง
5/13
ประสงค์ ก.ย. –
กิจกรรมที่ 4
12,000
ครูอรทัย
ของ
ค่ายคณิตศาสตร์ ม. 5/13
ต.ค.
ผู้เรียน 2563
กิจกรรมที่ 5
105,300
ก.ย. –
ครูจุฑารัตน์
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ธ.ค.
คณิตศาสตร์ ม. 6/13
2563
กิจกรรมที่ ๖
โครงการสานสัมพันธ์น้อง
พี่ ชาว AP ม.4/13 ,ม.
5/13, ม.6/13
รวม

65,400

315,900

ก.ย. –
ธ.ค.
2563

ครูธิดาพรรณ
ครูณัฐกานต์

๘๕
ตารางที่ 40-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ GIFTED ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 431,100 บาท
ประเภทงบประมาณ
งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
/ GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน (students)
แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ ๗
พัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนเก่ง
เป็นคนดีมี
ความสุข

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 อบรมการใช้ 90,000
โปรแกรม เทคโนโลยี ทาง
คณิตศาสตร์ ม. 1/17
กิจกรรมที่ 2 ค่าย
39,000
คณิตศาสตร์ ม.1/17
กิจกรรมที่ 3 อบรม
102,300
โครงงานคณิตศาสตร์และ
STEM ม.2/17
กิจกรรมที่ 4 ค่าย
40,300
คณิตศาสตร์ ม.2/17
กิจกรรมที่ 5 ยกระดับ
75,000
ผลสัมฤทธิ์ ม.3/17
กิจกรรมที่ 6 Gifted YSP 84,500
Junior High School
Open House 2020
รวมงบประมาณ 431,100 บาท

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

มฐ.ที่ ตัวชี้วัดที่
1
ต1
ต2
1
1
1
1
1

พ.ค.63 – ครูณัฏฐกานต์
ก.พ..64 ครูนชุ รี

ต1
ต2
ต1
ต2

พ.ค.63 – ครูเกษอาภรณ์
ก.พ..64
พ.ค.63 – ครูสกุ ญ
ั ญา
ก.พ..64

ต1
ต2
ต1
ต2
ต1
ต2

พ.ค.63 –
ก.พ..64
พ.ค.63 –
ก.พ..64
พ.ค.63 –
ก.พ..64

ครูสุเมธ
ครูณัฐวุฒิ
ครูพิกุลทอง
ครูวรรณพร
ครูปิยะนุช

๘๖
ตารางที่ 40-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ GIFTED ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 486,000 บาท
ประเภทงบประมาณ
งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
/ GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียน (students)
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ ๗
พัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนเก่ง
เป็นคนดีมี
ความสุข

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 อบรมการใช้ 90,000
โปรแกรม เทคโนโลยี ทาง
คณิตศาสตร์ ม.4/14
กิจกรรมที่ 2 ค่าย
39,000
คณิตศาสตร์ ม.4/14
กิจกรรมที่ 3 อบรม
99,000
โครงงานคณิตศาสตร์และ
STEM ม.5/14
กิจกรรมที่ 4 ค่าย
39,000
คณิตศาสตร์ ม.5/14
กิจกรรมที่ 5 ยกระดับ
75,000
ผลสัมฤทธิ์ ม.6/8
กิจกรรมที่ 6 Gifted YSP 144,000
senior High School
Open House 2020
รวมงบประมาณ 486,000 บาท

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

มฐ.ที่ ตัวชี้วัดที่
1
ต1
ต2
1
1
1
1
1

พ.ค.63 – ครูวิสันต์
ก.พ..64

ต1
ต2
ต1
ต2

พ.ค.63 – ครูกฤษณา
ก.พ..64
พ.ค.63 – ครูศุภวิมล
ก.พ..64

ต1
ต2
ต1
ต2
ต1
ต2

พ.ค.63 –
ก.พ..64
พ.ค.63 –
ก.พ..64
พ.ค.63 –
ก.พ..64

ครูธิดาพรรณ
ครูปรีชา
ครูเยาวมาลย์
ครูปรีชา

๘๗
ตารางที่ 41-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 164,200 บาท
ประเภทงบประมาณ √ งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการที่/
ชื่อโครงการ
1. พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียนและ
คุณลักษณะ
ที่พึง
ประสงค์
ของผู้เรียน

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย.๒๕๖2

ครูลักขณา
และคณะ

มาตรฐานที่
1
3

ข้อที่
ต๑,2
ต๑ ต๒ ต๓

18,000

1
3

ต๑,2
ต๑ ต๒ ต๓

มิ.ย.๒๕๖2

5,000

1
3

ต๑,2
ต๑ ต๒ ต๓

ตลอดปี

58,720

1
3

ต๑,2
ต๑ ต๒ ต๓

ตลอดปี

กิจกรรมที่ ๕
35,000
นานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการ

1
3

ต1,2
ต1 ต2 ต3

ตลอดปี

กิจกรรมที่ 1
10,000
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
กิจกรรมที่ 2
สร้างทักษะการทางานเป็น
ทีม
กิจกรรมที่ 3
พัฒนาทักษะการอ่าน การ
เขียน
กิจกรรมที่ 4
พัฒนาและส่งเสริมการเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและความเป็นเลิศ

๘๘
ตารางที่ 41-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 164,200 บาท
ประเภทงบประมาณ √ งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
แผนงานที่ 2 พัฒนามาตรฐานการบริหารและการจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารและการจัดการ
โครงการที่/
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

๒. พัฒนา
กิจกรรมที่ 1
37,48๐
ประสิทธิภาพ บริหารสานักงานกลุ่ม
การบริหาร สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และการ
จัดการ
รวม

37,48๐

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานที่
๒
๔

ข้อที่
ต 1,๒,๓ ตลอดปี
ต๑

ครูลักขนา
และคณะ

๘๙
ตารางที่ 41-3 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ nx........บาท
ประเภทงบประมาณ √ งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
แผนงานที่ ๓ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ความสอดคล้องการประกัน
โครงการที่1
กิจกรรมที่
งบประมาณ คุณภาพการจัดการศึกษา
ชื่อโครงการ
ชื่อกิจกรรม
มาตรฐานที่ ข้อที่
ผลสัมฤทธิ์
กิจกรรมที่ 1
Nx๒๘๐
๓
ต ๑,๒,๓
ทางการเรียน ทัศนศึกษา
และ
กิจกรรมที่ 2
Nx๘๐
3
ต 1,2,3
คุณลักษณะที่ ทักษะการอ่านคล่องเขียน
พึงประสงค์ คล่อง
ของผู้เรียน
รวม

Nx๓๖๐

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ส.ค.-ธ.ค.
63
มิ.ย.-ส.ค.
63

.................
.................
.................
.................

๙๐
ตารางที่ 42-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 258,000 บาท
ประเภทงบประมาณ  งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
1. การบริหารและการ
จัดการตามนโยบาย
ปฏิรูป การกระจาย
อานาจ SBM

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
พัฒนาบริหาร
จัดการและ
ปรับปรุงกลุ่ม
สาระ
กิจกรรมที่ 2
พัฒนาปรับปรุง
ซ่อมบารุงแหล่ง
เรียนรู้

งบประมาณ

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา

30,000

มาตรฐานที่
2

10,000

2

รวม 40,000 บาท

ระยะเวลา

ข้อที่
2.1, 2.2, ตลอดปี
2.3, 2.4 การศึกษา

2.1

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสิริรัตน์
งามสาย

ตลอดปี
นางพินทุสร
การศึกษา ไชยธงรัตน์

๙๑
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านคุณภาพมาตรฐานของผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
โครงการที่
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

6. จัดกระบวนการเรียน
การสอน การวัดผล
ประเมินผลเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

กิจกรรมที่ 1
ยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
(O-NET)
กิจกรรมที่ 2
เตรียมความ
พร้อมการแข่งขัน
ศิลปหัตกรรมฯ
กิจกรรมที่ 3
งานพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน
และงานวิจัย
กิจกรรมที่ 4
พัฒนา
อัจฉริยภาพ
ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 1
ยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (ONET)
กิจกรรมที่ 2
ค่ายวิชาการ
“ค่าย”
ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 3
ทัศนศึกษา

7. พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง เป็นคนดี มี
ความสุข

งบประมาณ

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

15,000

มาตรฐานที่
1

ข้อที่
1.1, 1.2, ตลอดปี
1.3, 1.5 การศึกษา

นายสุขนิรันดร์
พันสาย

62,000

1

1.1, 1.2, ตลอดปี
1.3
การศึกษา

นางสาวศิริมรกต
ศรีมงคล

141,000

1

1.3, 1.4

ตลอดปี
การศึกษา

นางทัศนียา
เวชสุนทร

N x 40

1

1.1, 1.2,
1.3, 1.4,
1.6

มกราคม

นางทัศนียา
เวชสุนทร

15,000

3

3.1, 3.2, กุมภาพันธ์ นายจีระศักดิ์
3.3
หมื่นแสน

N x 80

3

3.1, 3.2,
3.3

มิถุนายน นางทัศนียา
ถึง
เวชสุนทร
กันยายน

N x 280

3

3.1, 3.2,
3.3

ตลอดปี นางรัศมี
การศึกษา ช่างเกวียน

รวม 233,000 บาท

๙๒
ตารางที่ 42-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 205,400 บาท
ประเภทงบประมาณ / งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์โรงเรียนที่ 1 คุณภาพผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

ความสอดคล้องการ
งบประมาณ ประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา

มฐ.ที่ ตัวชี้วัดที่
3
ต 1,2

โครงการที่ 7
กิจกรรมที่ 1
การพัฒนาผู้เรียน ชื่อกิจกรรม
ให้เป็นคนเก่ง
นักเรียนสู่ชุมชน
เป็นคนดี
มีความสุข

5,000

โครงการที่
ชื่อโครงการ

ความสอดคล้องการ
งบประมาณ ประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา

โครงการที่ 7
การพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนเก่ง
เป็นคนดี
มีความสุข
โครงการที่ 7
การพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนเก่ง
เป็นคนดี
มีความสุข
โครงการที่ 8
พัฒนาการเป็น
นักเรียนดี มีวินัย

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2
ชื่อกิจกรรม ทัศนศึกษา

มฐ.ที่ ตัวชี้วัดที่
N X 280 3
ต 1,2

กิจกรรมที่ 5
15,000
ชื่อกิจกรรม
วิถีพุทธ
พอเพียง วิถีไทย อาเซียน
และพลโลก

1
3

ต 1,2
ต 1,2,3

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค.63

นางสุรีมาศ
สุขทาษ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ธ.ค.63

นางเพ็ญ
ลักษณ์
สุภา

ตลอดปี

นายธีระวุฒิ
ภูมิแสน

๙๓
กลยุทธ์โรงเรียนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ 1
การบริหาร และ
การจัดการตาม
นโยบายปฏิรูป
การกระจาย
อานาจ SBM
โครงการที่ 4
โรงเรียนน่าอยู่
ปลอดภัย เป็น
พลเมืองและพล
โลกที่ดี

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
ชื่อกิจกรรมการบริหาร
จัดการสานักงานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา

ความสอดคล้องการ
งบประมาณ ประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา
40,000

กิจกรรมที่ 2
50,000
ชื่อกิจกรรม
พัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและนอกห้องเรียน

มฐ.ที่ ตัวชี้วัดที่
2
ต 1,2,3,4
4
ต1

2
4

ต 1,2,3,4
ต1

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปี

นางสาว
อัญชุลี
อุดรกิจ

ตลอดปี

นาง
กรรณิการ์
ยาวะโนภาส

๙๔
กลยุทธ์โรงเรียนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

ความสอดคล้องการ
งบประมาณ ประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา

โครงการที่ 7
กิจกรรมที่ 3
N X 80
การพัฒนาผู้เรียน ชื่อกิจกรรม ค่ายวิชาการ
ให้เป็นคนเก่ง
สังคมศึกษา
เป็นคนดี
มีความสุข

โครงการที่ 6
จัดกระบวนการ
เรียนการสอน
การวัดผล
ประเมินผลเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการที่ 7
การพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนเก่ง
เป็นคนดี
มีความสุข
โครงการที่ 8
พัฒนาการเป็น
นักเรียนดี มีวินัย

กิจกรรมที่ 4
95,400
ชื่อกิจกรรม
พัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนการสอน
โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ

มฐ.ที่ ตัวชี้วัดที่
3
ต 1,2

1
3

ต 1,2
ต 1,2,3

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค.63

นางสาว
อนัญพร
สุขเฉลิม

ตลอดปี

นางอรรัมภา
ธรรมโรเวช

รวม งบประมาณ 205,400 บาท (สองแสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๙๕
ตารางที่ 39-1 งาน / โครงการตามแผนปฏิบัติงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีงบประมาณ 256๓
งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 169,730 บาท
ประเภทงบประมาณ  งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
ความสอดคล้องการ
กิจกรรมที่
งบประมา
ประกันคุณภาพการจัด ระยะเวลา
โครงการที่
ชื่อกิจกรรม
ณ
การศึกษา
ชื่อโครงการ
(บาท)
มาตรฐานที่
ข้อที่
โครงการที่ 1
กิจกรรมที่ 2
๓,๐๐๐
๒
๒.๑ -๒.๖ ๑ ต.ค6๒
การบริหาร และ
การบริหารจัดการกลุ่ม
ถึง
การจัดการตาม
สาระการเรียนรู้
30 ก.ย6๓
นโยบายปฏิรูป การ ( โครงสร้างการบริหาร
กระจายอานาจ
กาหนดทิศทาง การ
SBM
มอบหมายทั้งงานใน
หน้าที่ งานพิเศษ และ
งานอื่นๆ มีการกากับ
นิเทศ ติดตาม การ
วัดผลและประเมินผล ID
Plan, SAR, PLC
สารสนเทศ)
โครงการที่ 3
กิจกรรมที่ 1
๓,๐๐๐
๒
๒.๔
๑ ต.ค6๒
พัฒนาประสิทธิ
การส่งเสริมพัฒนา
ถึง
ภาพการทางาน
ประสิทธิภาพการจัดการ
30 ก.ย6๓
วิทยฐานะ และ
เรียนการสอนของครู
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
โครงการที่ 4
กิจกรรมที่ 2
๑,๐๐๐๐
๒
๒.๕ -๒.๖ ๑ ต.ค6๒
โรงเรียนน่าอยู่
การพัฒนา/ปรับปรุง
ถึง
ปลอดภัย เป็น
ซ่อมบารุง แหล่งเรียนรู้
๓
๓.๒-๓.๓ 30 ก.ย6๓
พลเมืองและพลโลก ห้องเรียนสภาพแวดล้อม
ที่ดี
ภูมิทศั น์ ICT, IT
รวมงบประมาณแผนงานที่ 1
๑๖,๐๐๐
(สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้รับผิดชอบ
นายเทอด
เกียรติ
แสนสวาสดิ์
และคณะ

นายเทอด
เกียรติ
แสนสวาสดิ์
และคณะ
นายเทอด
เกียรติ
แสนสวาสดิ์
และคณะ

๙๖
ตารางที่ 39-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (ต่อ)
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 169,730 บาท
ประเภทงบประมาณ  งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ 6
จัดกระบวนการเรียน
การสอน การวัดผล
ประเมินผลเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการที่ 7 พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง
เป็นคนดี มีความสุข

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมา
ณ
(บาท)

ความสอดคล้องการ
ประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่
ข้อที่
๑
๑.๑
๑.๒

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 1
การจัดการเรียนการ
สอนเชิงคุณภาพสู่
ความเป็นเลิศ

๖๒,๑๓๐

๑ ต.ค6๒ นายเทอด
ถึง
เกียรติ
30 ก.ย6๓ แสนสวาสดิ์
และคณะ

กิจกรรมที่ ๑
กิจกรรมวิ่งมินิ
มาราธอน (ยโสธร
พิทยาคมมินิมาราธอน
๒๐๒๐)
กิจกรรมที่ ๒
กิจกรรมค่ายทักษะ
กีฬาและนันทนาการ

๑๐,๐๐๐

๑

๑.๑
๑.๒

๑ ต.ค6๒ นายปราโมช
ถึง
สุธีย์และ
30 ก.ย6๓ คณะ

๑๐,๐๐๐

๑

๑.๑
๑.๒

กิจกรรมที่ ๓
การแข่งขันกีฬาภายนอก
โรงเรียน
(-การแข่งขันกีฬา
สพม.เขต ๒๘ เกมส์
-การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา จังหวัดยโสธร
- การแช่งขันกีฬาต่างๆที่
หน่วยงานราชการและ
เอกชนจัดขึ้น)

๖๐,๐๐๐

๑

๑.๑
๑.๒

๑ ต.ค6๒
ถึง
30 ก.ย6๓
๑ ต.ค6๒
ถึง
30 ก.ย6๓

นายปราโมช
สุธีย์และ
คณะ
นายปราโมช
สุธีย์และ
คณะ

กิจกรรมที่ ๔
๑๑,๖๐๐
กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมสู่การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
รวมงบประมาณแผนงานที่ ๒
๑๕๓,๗๓๐

๑

๑.๑
๑.๒

๑ ต.ค6๒
ถึง
30 ก.ย6๓

นางอรอนงค์
บุญกาญจน์
และคณะ

๙๗
ตารางที่ 39-3 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (ต่อ)
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 169,730 บาท
ประเภทงบประมาณ  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ 7
พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนเก่ง เป็นคนดี มี
ความสุข

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมา ความสอดคล้องการ
ประกันคุณภาพการ ระยะเวลา
ณ
จัดการศึกษา
(บาท)

กิจกรรมที่ ๕
(N x ๑๐๐)
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายใน
กิจกรรมที่ ๖
(Nx๒๗๐)
ทัศนศึกษานอกสถานที่

มาตรฐานที่
๑

ข้อที่
๑.๑
๑.๒

๑

๑.๑
๑.๒

๑ ต.ค ๖๓
ถึง
๓๑ม.ค.๖๔
๑ ต.ค6๒
ถึง
30 ก.ย6๓

ผู้รับผิดชอบ

นายปราโมช
สุธีย์และคณะ
นางนิตยา
นูสีหาและ
คณะ

๙๘
ตารางที่ 40-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 218,800 บาท
ประเภทงบประมาณ / งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งบกลาง
กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
แผนงานที่ 2 พัฒนามาตรฐานการบริหารและการจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่3
การบริหาร และ
การจัดการตาม
นโยบายปฏิรูป
การกระจาย
อานาจ SBM

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 จัดหา วัสดุ 27,120
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
สานักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมที่ 2 จัดซ่อม
5,000
บารุงเครื่องใช้สานักงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ความสอดคล้องการ
ประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มฐ.ที่ ตัวชี้วัดที่
๒
ต 1-๖

ตลอดปี

น..ส.นิศากร

๓

ตลอดปี

นายชัชวาล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปี

น.ส.นิศากร

ต 1-๖

กลยุทธ์ที่ ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แผนงานที่ ๓ แผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ ๑
พัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนเก่ง เป็น
คนดี มีความสุข

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อ 60,000
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพือ่ การเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 2 ค่ายปรับ
20,000

ความสอดคล้องการ
ประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา

มฐ.ที่ ตัวชี้วัดที่
๓
๑-๖
๑

๑,๒

นายชัชวาล

๑

๑,๒

น.ส.อภัสรา

พื้นฐานและส่งเสริมทักษะ
ประสบการณ์กลุ่มศิลป์

เทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 3 ค่ายศิลปะ
ยโสธรพิทยาคมสัญจร

5,680

๙๙
กลยุทธ์ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเทียบเคียงมาตรฐานสากล
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ ๘
จัดการเรียนการ
สอนวิชาศิลปะ
เชิงคุณภาพสู่
ความเป็นเลิศ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

ความสอดคล้องการ
ประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มฐ.ที่ ตัวชี้วัดที่
๑
๒,๓,๖

ตลอดปี

น.ส.นิศากร

๑

๒,๓,๖

ตลอดปี

นายทวีวัฒน์

๑

๒,๓,๖

ตลอดปี.

น.ส.วราพร

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

20,000

มฐ.ที่ ตัวชี้วัดที่
๑
๑,๒

ตลอดปี

นายนรินทร์

20,000

๑

๑,๒

ตลอดปี

20,000

๑

๑,๒

ตลอดปี.

นาง
โคตรเพชร
น.ส.วราพร

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 ค่ายฝึกทักษะ 25,000
ด้านทัศนศิลป์งาน
ศิลปหัตถกรรม
กิจกรรมที่ 2 ค่ายฝึกทักษะ 36,000
ด้านดนตรีสากลงาน
ศิลปหัตถกรรม
กิจกรรมที่ 3 ค่ายฝึกทักษะ 40,000
ด้านนาฏศิลป์งาน
ศิลปหัตถกรรม

นายนรินทร์

กลยุทธ์ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน (Students)
แผนงานที่ ๑ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเทียบเคียงมาตรฐานสากล
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ 4
ศิลปะสัมพันธ์สู่
ชุมชน

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1

งบประมาณ

ความสอดคล้องการ
ประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา

ค่ายวงโยธวาทิต

กิจกรรมที่ 2
ค่ายวงโปงลาง

กิจกรรมที่ 3
ค่ายนาฏศิลป์สู่ชุมชน

๑๐๐
กลยุทธ์ที่ ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แผนงานที่ ๓ แผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ 8
ทัศนศึกษาและ
ค่ายวิชาการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1
ทัศนศึกษา
กิจกรรมที่ 2
ค่ายวิชาการ ( ART
CAMP )

ความสอดคล้องการ
ประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

n X 160

มฐ.ที่ ตัวชี้วัดที่
๑
๑,๒

ตลอดปี

นายวายุระ

n X 150

๑

ตลอดปี

นายวายุระ

งบประมาณ

๑,๒

๑๐๑
ตารางที่ 41-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 97,600 บาท
ประเภทงบประมาณ
งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
แผนงานที่ 2 พัฒนามาตรฐานการบริหารและการจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารและการจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
1.
พัฒนา
ผลสัมฤ
ทธิ์
ทางการ
เรียน
และ
คุณลัก
ษณะที่
พึง
ประสง
ค์ของ
ผู้เรียน

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 ผลิตและจัด 45,600
ซ้อสื่อ อุปกรณ์การเรียน ตลอดปี
การสอนการงานอาชีพ
.
กิจกรรมที่ 2ส่งเสริมความ 10,000
เป็นเลิศการสร้างโครงงาน
และการเข้าร่วมประกวด
และแสดงผลงาน
กิจกรรมที่ 3 สร้างทักษะ 5,000
และศักยภาพการทางาน
เป็นทีม IS สู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมที่ 4 ยุวเศรษฐกิจ 7,000
แบบพอเพียง

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานที่
1
3

ข้อที่
ต๑,2
ต๑ ต๒
ต๓

1
3

ต๑,2
ต๑ ต๒
ต๓

1
3

1
3

ต๑,2
ต๑ ต๒
ต๓

ต๑,2
ต๑ ต๒
ต๓

พ.ค.2563
มี.ค.
2564
ตลอดปี

พ.ย.
2563

ตลอดปี

ครูอัมพร
จันเหลือง
และคณะ
ครูวัฒนา
บุญเรือง
และคณะ
.................
ครูพิสิษฐ์
วัฒนาไชย
และคณะ
.................
ครูสง่า
พันพิพฒ
ั น์
และคณะ
.................

๑๐๒
โครงการที่
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

1.
กิจกรรมที่ 5 ซ่อมบารุง
พัฒนา ห้องกลุ่มสาระการงานฯ
ผลสัมฤ
ทธิ์
.
ทางการ
เรียน
และ
คุณลัก
ษณะที่
พึง
ประสง
ค์ของ
ผู้เรียน
รวม

งบประมาณ

30,000
ตลอดปี

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานที่
1
3

ข้อที่
ต๑,2
ต๑ ต๒
ต๓

ครูอัมพร
จันเหลือง
และคณะ

97,600

แผนงานที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ความสอดคล้องการประกัน
โครงการที่2
กิจกรรมที่
งบประมาณ คุณภาพการจัดการศึกษา
ชื่อโครงการ
ชื่อกิจกรรม
มาตรฐานที่ ข้อที่
2. ผลสัมฤทธิ์ กิจกรรมที่ 1
Nx๒๘๐
๓
ต ๑,๒,๓
ทางการเรียน ทัศนศึกษา
และ
กิจกรรมที่ 2
Nx๘๐
3
ต 1,2,3
คุณลักษณะที่ การฝึกอาชีพ (การ
พึงประสงค์ ทาอาหาร )
ของผู้เรียน
รวม

พ.ค.2563
มี.ค.
2564
ตลอดปี

Nx๓๖๐

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ส.ค.-ธ.ค.
63
มิ.ย.-ส.ค.
63

.................
.................
.................
.................

๑๐๓
ตารางที่ 42-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 33,400 บาท
ประเภทงบประมาณ
/ งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียน
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
โครงการที่
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา
มาตรฐาน
ข้อที่

โครงการที่ 7
พัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนเก่ง
เป็นคนดี
มีความสุข

กิจกรรมที่ 1
ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด และ
นักศึกษาวิชาทหาร

15,000

1

2

ตลอดปี
การศึกษา

ครูอานวย
และคณะ

กิจกรรมที่ 2
18,400
เตรียมความพร้อมเพื่อการ
แข่งขันทักษะงาน
ศิลปหัตถกรรม (นักเรียน
เพื่อนที่ปรึกษา YC ,
ลูกเสือ , สภานักเรียน )

1

2

ตลอดปี
การศึกษา

ครูจินตนา
และคณะ

รวม

33,400

ผู้รบั ผิดชอบ

๑๐๔
ตารางที่ 42-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 1,076,800 บาท
ประเภทงบประมาณ
งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
/ งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียน
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ 7
พัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนเก่ง
เป็นคนดี
มีความสุข

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา
มาตรฐาน
ข้อที่

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 3
168,250
การเข้าค่ายลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด และ
นักศึกษาวิชาทหาร

1

2

4 มค.64
ถึง
30 มค.64

ครูอานวย
และคณะ

กิจกรรมที่ ๔
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

1

2

10 พย.63
ถึง 31 มค.
64

ครูอานวย
และคณะ

รวม

908,550

1,076,800

๑๐๕
ตารางที่ 43-1 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งานแนะแนว
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 134,000บาท
ประเภทงบประมาณ / งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการบริหารและการจัดการ
แผนงานที่ ๒ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการที่
ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

โครงการที่ 7
พัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนเก่ง
เป็นคนดี
มีความสุข

กิจกรรมที่ 1
จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์
สานักงานและพัฒนาการ
เรียนการสอน

30,000

กิจกรรมที่ 2
ปรับปรุง ซ่อมแซม
พัฒนาแหล่งเรียนรู้

10,000

2

4

20 พค.63
ถึง
20กค.63

ครูกาญจนา
ครูรัด
ดาวรรณ์

กิจกรรมที่ 3
ส่งเสริม พัฒนาสื่อและ
นวัตกรรม การจัดการ
เรียนการสอนกิจกรรม
แนะแนว

12,000

3

2

ตลอดปี
การศึกษา

ครูจินตนา

กิจกรรมที่ 4
พี่กลับบ้านสานฝันให้น้อง

15,000

1

6

ครูจิรภา

กิจกรรมที่ 5
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3,
ม.6

30,000

1

6

1พย.63
ถึง
4 มค.64
10 กพ.64

งบประมาณ

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา
มาตรฐาน ข้อที่
2
4
ตลอดปี
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ครูกาญจนา

ครูนงเยาว์

๑๐๖
ตารางที่ 43-2 งบหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งานแนะแนว
ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 134,000 บาท
ประเภทงบประมาณ / งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน
แผนงานที่ 1 แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
โครงการที่
ชื่อโครงการ
โครงการที่ 7
พัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนเก่ง
เป็นคนดี
มีความสุข

กิจกรรมที่
ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

ความสอดคล้องการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา ระยะเวลา
มาตรฐาน
ข้อที่

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ 6
อบรมแกนนานักเรียน
เพื่อนที่ปรึกษา YC

14,000

1

6

16 กพ.64

ครูวัฒนา

กิจกรรมที่ 7
ตลาดนัดอุดมศึกษา

13,000

1

6

13 พย.63

ครูสรินยา

กิจกรรมที่ 8
10,000
การติดตามผลนักเรียน ม.
3 และ ม.6

1

6

30 กค.63

ครูจิรภา

รวม

134,000

๑๐๗
โครงการที่ ........................................................................................................................................
ลักษณะโครงการ
ใหม่
ต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ ........................................................................................................................................
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่...........................................................................................................
แผนงานที่...............................................................................
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่.................................................................
ตัวชี้วัดที่ ..............……………………………………………
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
: ...................................................................................................................
ระยะเวลาดาเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
ประเภทงบประมาณ
งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
GIFTED
MEP
AP
งบอื่น ๆ.......................................................
1. หลักการและเหตุผล
.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2.วัตถุประสงค์
.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3.2 เชิงคุณภาพ
.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

๑๐๘
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
5. พื้นที่ดาเนินการ……………………………………………………………………………………………………………………………
6. ระยะเวลาการดาเนินงาน
.............................................................................................................................................................
7. งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น ................................................……… บาท
8. การดาเนินงาน
แผนการใช้งบประมาณ
ค่าจ้าง ครุภณ
ั ฑ์ ค่าวัสดุ ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน/กิจกรรมการดาเนินงาน
ระยะเวลา งบ
ประมาณ

1. ขั้นเตรียมการ
...............
1.1 จัดทาโครงการ
...............
1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
...............
1.3 จัดทาคาสั่งผู้รับผิดชอบ
1.4 กาหนดแนวทางในการดาเนินงาน
2. ขั้นดาเนินงาน
2.1สารวจวัสดุ-อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องจัดซื้อ
2.2 ตรวจสอบราคา
2.3 ดาเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง
3.ขั้นนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
3.1 สารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนา
และส่งเสริมการเรียนการสอน
3.2 ตรวจสอบการใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดหรือไม่
3.3 สรุปผลการประเมิน
4. ขั้นปรับปรุง /สรุป/รายงาน
4.1 ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
4.2 วางแผนงานในระยะต่อไป
4.3 รายงานโครงการ
9.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1...................................................................
2...................................................................

………….. ………….. ........... ……….. ..................
..................

กิจกรรม
- ........................................................................................
- ........................................................................................

๑๐๙
10. แผนการการติดตาม นิเทศ ตรวจสอบ ประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ วิธีการวัดผลและประเมินผล
1................................................. 1. สอบถาม
................................................... 2. ประเมินความพึงพอใจ
................................................... 3. บันทึกการประชุม
..................................................
2................................................. 1. สอบถาม
.................................................... 2. ประเมินความพึงพอใจ
.................................................... 3. บันทึกการประชุม
..................................................
3.................................................... 1. สอบถาม
...................................................... 2. ประเมินความพึงพอใจ
...................................................... 3. บันทึกการประชุม
..................................................
4.................................................... 1. สอบถาม
...................................................... 2. ประเมินความพึงพอใจ
..................................................... 3. บันทึกการประชุม
..................................................

เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
1.แบบสอบถาม
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
3. แบบบันทึกการประชุม
1.แบบสอบถาม
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
3. แบบบันทึกการประชุม
1.แบบสอบถาม
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
3. แบบบันทึกการประชุม
1.แบบสอบถาม
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
3. บันทึกการประชุม

11. ผลคาดว่าจะได้รับ
11.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียน.................................คน
ครู/บุคลากร
จานวน...................................คน
11.2 ด้านคุณภาพ
ผลการประเมินภาพโดยรวมทั้งกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ...................................
12. การเสนอ พิจารณา ตรวจสอบ เห็นชอบ และอนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(......................................)
ตาแหน่ง...................……………………………….
วันที่ .............เดือน ..................................... พ.ศ……………........

๑๑๐

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบโครงการ
(.............................................)
ตาแหน่ง................…………………………………
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้..........................................................
วันที่ .............เดือน ..................................... พ.ศ……………........

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(..........................................)
รองผู้อานวยการ กลุ่มบริหารงาน..........................................................
วันที่ ..............เดือน .......................... พ.ศ…………...........

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายชัชพล รวมธรรม)
ผู้อานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
วันที่ ............เดือน ................................ พ.ศ…….........

๑๑๑
รายการแนบประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง
กิจกรรมที่..............................................................................................................
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม กลุ่ม..............................................................................
ลาดับที่

รายการพัสดุที่ขอจัดซื้อ จัดจ้าง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จานวน

ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน

(....................................................................)
(ลงชื่อ)

……………..
ผู้รับผิดชอบ

(.......................................)
วันที่ ...............เดือน ...................... พ.ศ………..........

๑๑๒
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ที่

วันที่ ................ เดือน ............................................................. พ.ศ. ............................

เรื่อง ขออนุญาต

จัดซื้อ

จัดจ้าง

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ด้วย กลุ่ม................................................................ มีความประสงค์
จัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุตามโครงการที่............... ชื่อโครงการ
.....................................................................กิจกรรมที่............
งบค่าจัดการเรียนการสอน งบกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
GIFTED MEP
งบอื่นๆ.... ......................... ได้รับอนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น ............................................ บาท
(.............................................................................................) ดังรายละเอียดที่ขอจัดซื้อ/จัดจ้างที่แนบ จานวน ............. รายการ โดยขอจัดซื้อ จัด
จ้างครั้งนี้ เป็นเงิน ......................................... บาท (..................................................................................................................)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1.

(ลงชื่อ)
(................................................................)

เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่ม....................................................................................................................
2. ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
4. ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ / หัวหน้าหน่วยพัสดุ
ได้ตรวจสอบแล้ว
มีในแผน
ไม่มีในแผน
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง เหตุผล..........................................
โครงการที่ ............ ประเภทงบ ....................................................
เห็นควรอนุญาต
ไม่ควรอนุญาต
เห็นควรอนุญาต
ไม่ควรอนุญาต
เหตุผล.............................................................................................
เหตุผล
อื่นๆ …………………………..……………….………………………………..
.............................................................................................................
อื่นๆ …………………….………..……………………….…………………...
(ลงชื่อ)………………………………………………………….…………
(ลงชื่อ)
( นายรองรัตน์ แก้วบุปผา )
(.............................................................)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ / หัวหน้าหน่วยพัสดุ
หัวหน้ากลุ่ม ........................................................................................
วันที่................เดือน..........................................พ.ศ. .........................
วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. ....................
3. ความเห็นของหัวหน้างานแผนงานโรงเรียน
5. ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ได้ตรวจสอบแล้ว
มีในแผน
ไม่มีในแผน
อนุญาต
ไม่อนุญาต
เห็นควรอนุญาต
ไม่ควรอนุญาต
เหตุผล……….…………………………………………….…………………
เหตุผล……….………………………………………………………………………
อื่นๆ ……………………………………………….………………………..
งบประมาณทั้งสิ้น
................................................. บาท
ใช้ไปแล้ว
................................................. บาท
(ลงชื่อ)
คงเหลือ
.................................................. บาท
( นายชัชพล รวมธรรม )
ขอใช้ครั้งนี้
................................................. บาท
ผูอ้ านวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คงเหลือ
.................................................. บาท
วันที่................เดือน.....................................พ.ศ. ....................
(ลงชื่อ)…………………………………………………………..………………..
( นางแก่นจันทร์ ทอนศรี)
งานแผนงานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
วันที่ ............... เดือน...................................... .พ.ศ. ..................
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ส่วนที่ 4
ปัจจัยและเงื่อนไขแห่งความสาเร็จ


1. ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (Successful)
1.1 การบริหารจัดการ (Administration & Management)
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา (Man)
1.3 นักเรียน (Student)
1.4 ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร (Stakeholder)
1.5 งบประมาณและทรัพยากร (Budget)
2. เงื่อนไขสู่ความสาเร็จ
2.1 การบริหารจัดการองค์กร ตามระบบคุณภาพ OBECQA
2.2 แผนกลยุทธ์ (Strategy Plan) และแผนปฏิบัติการ
2.3 การประกันคุณภาพภายใน
2.4 หลักการสร้างประสิทธิภาพการทางาน
หลักธรรมาภิบาล
1) หลักคุณธรรม
2) หลักนิติธรรม
3) หลักความโปร่งใส
4) หลักความมีส่วนร่วม
5) หลักความรับผิดชอบ
6) หลักความคุ้มค่า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
1) พอประมาณ
2) สมเหตุผล
3) มีภูมิคุ้มกัน
วงจร PDCA
P = Plan
D = Do
C = Check
A = Action

๑๑๔

ส่วนที่ 5
แผนผังยุทธศาสตร์ของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม (Strategy Mapping)


แผนผังที่ 3 แสดงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ยึดโรงเรียนเป็นฐาน บริหารจัดการแบบกระจายอานาจแบบมีส่วนร่วม เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
คุณภาพมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล
มีผล ONET, PISA และความเป็นเลิศตามเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดเน้นและวิสัยทัศน์
บุคคลแห่งการเรียนรู้

คุณลักษณะความเป็นไทย
และพลโลก

โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้
ห้องเรียนคุณภาพ

งบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์(สื่อ)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ผู้เรียน

E-School สารสนเทศ

มืออาชีพ
ทั้งวิชาชีพและบริการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (เก่ง ดี มีสุข)

ระบบดูแลช่วยเหลือ
ภาคีเครือข่าย

องค์กรภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนกลยุทธ์ / แผนปฏิบัติการ
ระบบคุณภาพ ธรรมาภิบาล เศรษฐกิจพอเพียง

บริหารจัดการโรงเรียนยึดโรงเรียนเป็นฐาน SBM

๑๑๕

แนวทางดาเนินการตามแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบตั ิการ
แผนผังที่ 4 แสดงแนวทางดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ด้วยระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) (TQM)

โครงร่างองค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์
และความท้าทาย

1
การนาองค์กร
2
การวางแผน
กลยุทธ์

7
ผลลัพธ์
3
การมุ่งเน้นผู้เรียนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4
การวัด วิเคราะห์
และการจัดการ
ความรู้

5
การมุ่งเน้น
บุคลากร

6
การจัดการ /
กระบวนการ
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ภาคผนวก
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
..........................
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารุในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
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3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานและการกาหนดค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารุในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ)
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป
ระดับดีเลิศ
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป
ระดับดีเลิศ
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป

๑๑๙

คาสั่งโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ที่ ๓๖๒ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ด้วยโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร ซึง่ เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
“World-class Standard School” ได้กาหนดการจัดทาแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เพื่อให้การดาเนินงานมีความชัดเจนเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ สอดคล้องกับ
โรงเรียนมาตรฐานสากล และแนวพระราชดาริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาลและ
หลักการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๒๗ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้ง
บุคคลเป็นคณะกรรมการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑. นายชัชพล รวมธรรม
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. นายกฤษณัฐ แสนโยธา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔. นายรองรัตน์ แก้วบุปผา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ บริหารจัดการ ให้คาแนะนา ปรึกษา กากับ ติดตาม และอานวยการดาเนินงานให้เป็นไป
ตามกรอบระเบียบของทางราชการ
๒. คณะกรรมการตรวจสอบและจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย
๑. นายชัชพล รวมธรรม
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. นายกฤษณัฐ แสนโยธา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๔. นายพิสิษฐ์ วัฒนาไชย
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นายไพฑูรย์ เหรียญทอง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นายสุบัน พรหมจารีย์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗. ว่าที่ร้อยตรีสมยงค์ มีแก้ว
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ สุรศิลป์ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๙. นายสุขนิรันดร์ พันสาย
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๐. นายจิรภา สมหวัง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๑. นางวนิสา อุตรา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๒. นางลักขณา พรมสุวรรณ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๓. นายรองรัตน์ แก้วบุปผา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางแก่นจันทร์ ทอนศรี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสุรีมาศ สุขทาษ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นายมงคล พันธ์เพชร
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๒๐
มีหน้าที่ ตรวจสอบและพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามโครงการ กิจกรรมของกลุม่ บริหารงานและ
กลุ่มสาระกาเรียนรู้ ตามความสาคัญ จาเป็น สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น และปณิธานสถานศึกษา คานึงถึง
ความคุ้มค่าต้นทุนผลผลิต
๓. คณะกรรมการงานแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย
๑. นายรองรัตน์ แก้วบุปผา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพรรณี บุญหนุน
ครูชานาญการ
กรรมการ
๓. นางสาวนวรัตน์ อารมณ์สวะ ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔. นางสาวนิตยา รักบุญ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๕. นางแก่นจันทร์ ทอนศรี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสุรีมาศ สุขทาษ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นายมงคล พันธ์เพชร
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ติดต่อประสานงาน จัดเตรียมข้อมูล วางแผนการดาเนินงาน ร่างคาสั่ง จัดทาปฏิทิน
ปฏิบัติงาน จัดการประชุม สรุปผลการประชุม เก็บรวบรวมข้อมูล และอื่นๆ
๔. คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๔.๑ คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณและจัดทาแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ประกอบด้วย
๑. นายรองรัตน์ แก้วบุปผา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางนัดจดา จูมวงษ์
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสุภาพร อ่อนจินดา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางสุกัญญา มิรัตนไพร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางเพ็ญลักษณ์ สุภา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นายสมสมัย อินทะมน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗. นางจุฬาลักษณ์ ทิพย์รัตน์ตระกูล ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘. นายพศิน พิจารณ์
ครู
กรรมการ
๙. นายปรีชา สารโท
ครู
กรรมการ
๑๐. นางสาวศิริมรกต ศรีมงคล ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๑. นายวัฒนะ กันทาทรัพย์
ครู
กรรมการ
๑๒.นายกรบดินทร์ โพธิ์สิงห์
ครูผชู้ ว่ ย
กรรมการ
๑๓. นางกัลยา หลักหาญ
เจ้าหน้าที่พนักงานบัญชี 7 ว
กรรมการ
๑๔. นางอาทิตยา แสนโยธา
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๕. นางสาวกิตติยา ลาภูตะมะ ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
๑๖. นางฉัตรสุดา แสงสุวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
๑๗. นางแก่นจันทร์ ทอนศรี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสุรีมาศ สุขทาษ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาวพรรณี บุญหนุน
ครูชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นายมงคล พันธ์เพชร
ครูผชู้ ่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวนวรัตน์ อารมณ์สวะ ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสาวนิตยา รักบุญ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๒๑
๔.๒ คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณและจัดทาแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารบุคคล
ประกอบด้วย
๑. นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางวันวิสาข์ จตุรภัทรพงศ์ ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นายธีระวุฒิ ภูมิแสน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางอรรัมภา ธรรมโรเวช ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นายศิวนันท์ นานาค
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นางญาณิศา แสงแสน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗. นางสุภัสสรา ไชยรักษ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘. นางธนพร วงศ์กมลาไสย ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๙. นายธีระ แก้วพรม
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๐. นางกฤษฎาวรรณ กุมภากูล ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางสาวอนุรักษ์ สงัด
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางสาววรากร บุญทศ ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔.๓ คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณและจัดทาแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
ประกอบด้วย
๑. นายรองรัตน์ แก้วบุปผา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายสุกิจ คุณุรัตน์
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมกา
๓. นางวนิดา ผุดผ่อง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓. นางสาวเยาวลักษณ์ มะลาหอม ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางวิราวรรณ หงษ์ทอง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางสาวเยาวลักษณ์ มะลาหอม ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นายนพคุณ ดาโรจน์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗. นางเกษิณีย์ รานีเวช
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘. นายวิสันต์ กรสวัสดิ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๙. นางสาวปราณี วงเวียน
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๐. นางกัญณพัทธ์ภรณ์ อมรศักดิ์ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๑. นายชัชวาลย์ ศรีสวุ รรณ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๒. นายสง่า พันพิพัฒน์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๓. นางศิริพร มาตะราช
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๔. นางสุณีภัส คามะลุนพัฒนะกุล ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๕. นายประสิทธิ์ ช้อนศรี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๖. นางเยาวมาลย์ ละอองนวล
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นางสาวธมลวรรณ โคตรพันธ์ ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวพิมลวรรณ แก้วไสย ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔.๔ คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณและจัดทาแผนปฏิบัติการการกลุ่มบริหารวิชาการ
ประกอบด้วย
๑) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ กลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วย
๑. นายกฤษณัฐ แสนโยธา รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ สุรศิลป์ ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ

๑๒๒
๓. นายอานวย เวชกามา ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นายพิสิษฐ์ วัฒนาไชย ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นายไพฑูรย์ เหรียญทอง ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นายสุบัน พรหมจารีย์ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗. ว่าที่ร้อยตรีสมยงค์ มีแก้ว ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘. นางวนิสา อุตรา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๙. นางลักขณา พรมสุวรรณ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๐. นายสุขนิรันด์ พันสาย ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๒) คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ กลุ่มบริหารวิชาการ ประกอบด้วย
๑. นายกฤษณัฐ แสนโยธา รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ สุรศิลป์ ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นายไพฑูรย์ เหรียญทอง ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นายอานวย เวชกามา ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นายเพิ่มพูน บุ้งทอง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นางศิริวรรณ จิตพงษ์ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗. นางธิดารัตน์ สร้อยจักร ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘. นางสาวกฤษณา วงศ์อินตา ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๙. นางธิดาพรรณ กนิษฐพยาฆร์ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสุกัญญา สัมปันโณ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวสาวิตรี ศรีไชย ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓) คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการของกลุม่ สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๓.๑ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกอบด้วย
๑. นายสุบัน พรหมจารีย์ ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางภิรพา สุวรรณเพชร ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นายวุฒิไกร ปัดภัย
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางสาวปราณี วงเวียน ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางวรวีร์ อุดรกิจ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นางสาวศุภวรรณ สุเกียรติชัยสกุล ครูชานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
๗. นางเทียมจันทร์ ศรีสมุทร ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นายนครินทร์ ศรีคง
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๒ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ สุรศิลป์ ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางนิภาพร โชติบุญ
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นายธีระ แก้วพรม
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นายปรีชา กุมภากุล
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางเกษอาภรณ์ สิงห์ตา ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางวิราวรรณ หงษ์ทอง ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นางสาวบังอร มงคลคา ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๒๓
๓.๓ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ประกอบด้วย
๑. ว่าที่รอ้ ยตรีสมยงค์ มีแก้ว ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางอรรัมภา ธรรมโรเวช ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางกรรณิการ์ ยาวะโนภาส ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางสุภาพร อ่อนจินดา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางสุรีมาศ สุขทาษ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นางสุภัสสรา ไชยรักษ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาววัลลีย์ แสงสว่าง ครูชานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นางสาวนิตยา รักบุญ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๔ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย
๑. นางลักขณา พรมสุวรรณ ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางอุมาพร อ่อนคา
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาววราภรณ์ ไวพจน์ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๔. นายฆนรุจ คาคุณนา
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕. นางสาววิมลรัตน์ ดีดวงพันธุ์ ครูผชู้ ่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๕ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ประกอบด้วย
๑. นายสุขนิรันดร์ พันสาย ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางรัศมี ช่างเกวียน
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางทัศนียา เวชสุนทร ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางวันวิสาข์ จตุรภัทรพงศ์ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นายจีระศักดิ์ หมื่นแสน ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นายศิวนันท์ นานาค
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗. นางสาวสิริรัตน์ งามสาย ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๘. นางพินทุสร ไชยธงรัตน์ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๖ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกอบด้วย
๑. นายไพฑูรย์ เหรียญทอง ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางอรอนงค์ บุญกาญจน์ ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นายเทอดเกียรติ แสนสวาสดิ์ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางนิตยา นูสีหา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๕. นายปราโมช สุธีร์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๗ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย
๑. นางวนิสา อุตรา
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางกองทอง จันธิมา
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวนิศากร กาแก้ว ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔. นางสาววราพร แก้วใส ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๕. นายนรินทร์ อุดมนิวิ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๒๔
๓.๘ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประกอบด้วย
๑. นายพิสิษฐ์ วัฒนาไชย
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นายสุกิจ คุณุรัตน์
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางอรนิจ ขันธหัตถ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางวัฒนา บุญเรือง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นายสง่า พันพิพัฒน์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นางศิริวรรณ จิตพงษ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗. นางอัมพร จันเหลือง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๘. นางกัญณพัทธ์ภรณ์ อมรศักดิ์ ครูชานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๙ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
๑. นายอานวย เวชกามา
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางจินตนา พราวศรี
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางวัฒนา วงศ์พานิชย์ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๔. นางสรินยา จันทจร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นางกาญจนา บุญไทย
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นางสาวนงเยาว์ พิญญศักดิ์ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๗. นางจิรภา สมหวัง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. จัดสรรงบประมาณประจากลุ่มบริหารตามที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการโรงเรียน
๒. จัดการประชุมพิจารณาจัดทาโครงการ กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษาตามภารกิจ
การพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารงาน หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ บันทึกและรายงานการประชุม
๓. นาโครงการ กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษา นาเสนอโรงเรียนเพื่อการพิจารณา
ตามกรอบเวลา
๔. นาโครงการ กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ที่ผ่านการพิจารณาและอนุมัติ
ดาเนินการเข้าเล่มนาเสนอขอความเห็นชอบตามรายชื่อในโครงการ กิจกรรม
๕. ส่งแผนปฏิบัติการและแบบติดตามการใช้งบประมาณ และดาเนินงานตามแผนของกลุ่ม
บริหารงาน หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมไฟล์ที่งานแผนปฏิบัติการ ตามปฏิทินงาน
๕. คณะกรรมการนิเทศ กากับ ติดตาม ประกอบด้วย
๑. นายชัชพล รวมธรรม
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นายกฤษณัฐ แสนโยธา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. นายสัญญา สระสงคราม
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๔. นายพิสิษฐ์ วัฒนาไชย
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๕. นายไพฑูรย์ เหรียญทอง
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๖. นายสุบัน พรหมจารีย์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๗. ว่าที่ร้อยตรีสมยงค์ มีแก้ว ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๘. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ สุรศิลป์ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๙. นายสุขนิรันดร์ พันสาย
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๐. นายอานวย เวชกามา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ

๑๒๕
๑๑. นางวนิสา อุตรา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๒. นางลักขณา พรมสุวรรณ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๓. นายรองรัตน์ แก้วบุปผา รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางแก่นจันทร์ ทอนศรี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสุรีมาศ สุขทาษ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นายมงคล พันธ์เพชร
ครูผู้ชว่ ย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้การนิเทศ แนะนา กากับ ติดตามการดาเนินงาน การสรุปผลการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการและกิจกรรมในกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเต็มความสามารถให้บังเกิดผลดีต่อ
โรงเรียนสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

( นายชัชพล รวมธรรม )
ผู้อานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

๑๒๖

ประกาศโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
เรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบ และอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ด้วยโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
“World-class Standard School” ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จึงประกาศคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบ และอนุมัติ มีหน้าที่ ตรวจสอบ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และอนุมัติแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
๑. นายสายชล โพธิ์ศรี
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการ
๒. นายชัชพล รวมธรรม
ผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓. นายสุขสันต์ มาธงชัย
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
๔. ว่าที่ร้อยตรี สมยงค์ มีแก้ว ผู้แทนครู
กรรมการ
๕. นางสุปราณี จูมผา
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
๖. นายเทอดศักดิ์ ยุพฤทธ์ ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
กรรมการ
๗. นายสุวรรณ ศรีใส
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
๘. พระเทพวงศาจารย์
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
9. พระครูวิโรจน์ธรรมสุนทร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
10. นายอนุสรณ์ ศรีวะรมย์ ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
11. นายพรชัย ตั้งยิ่งยง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑2. นายธสุเมธี สาสีมา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑3. นายสังขตะ มรรคญาณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑4. นายนพพร รากวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑5. นางสาวดรุณี ศรีลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑6. นายพงษ์ศักดิ์ บันไดทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑7. นายกฤษณัฐ แสนโยธา รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๑8. นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๑9. นายสุบัน พรหมจารีย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
กรรมการ
20. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ สุรศิลป์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
๒1. นายไพฑูรย์ เหรียญทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา กรรมการ
๒2. ว่าที่ร้อยตรีสมยงค์ มีแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
กรรมการ
๒3. นายพิสิษฐ์ วัฒนาไชย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กรรมการ
๒4. นางลักขณา พรมสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
๒5. นายสุขนิรันดร์ พันสาย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
๒6. นางวนิสา อุตรา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กรรมการ

๑๒๗
๒7. นางจิรภา สมหวัง
๒8. นายรองรัตน์ แก้วบุปผา
๒9. นางแก่นจันทร์ ทอนศรี
30. นางสุรีมาศ สุขทาษ
๓1. นายมงคล พันธ์เพชร

หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการ
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการประกาศแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมายให้เกิดผลดีต่อ
ทางราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

( นายชัชพล รวมธรรม )
ผู้อานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
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ปฏิทินแผนการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
วัน เดือน ปี
มิถุนายน2562

รายการกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบงาน
- สารวจความต้องการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน
- เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานงบ
โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ปีงบประมาณ
2562
กรกฎาคม 2562 - ประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2563
สิงหาคม 2562 - จัดทาโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563
กันยายน 2562 - ร่วมประชุมจัดสรรงบประมาณ และจัดทาแผน
บริหารจัดการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นาเสนอผู้บริหาร และนาปฏิบัติตามห้วงเวลา
- นาส่ง สพม.เขต 28
เมษายน 2563
ถึง กุมภาพันธ์
2564

-ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
-นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563
-สรุปผล รายงาน

หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่นได้ตามความจาเป็น

-กลุ่มบริหารงาน และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทุกงาน
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รายงานแผนงานที่ ............ โครงการที่ ………...........
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................................................
ชื่อ แผนงาน ......................................................................................................................................
ชื่อ โครงการ ......................................................................................................................................
กิจกรรมที่ 1 ......................................................................................................................................
กิจกรรมที่ 2 ......................................................................................................................................
กิจกรรมที่ 3 ......................................................................................................................................
กิจกรรมที่ 4 ......................................................................................................................................
กิจกรรมที่ 5 ......................................................................................................................................
ลักษณะโครงการ
ใหม่
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑. คุณภาพผู้เรียน (Students)
กลยุทธ์ที่ ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
กลยุทธ์ที่ ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา (รายการใดไม่ใช้ให้ตัดออก)
มาตรฐานที่ ...... ตัวชี้วัดที่ ................................................
มาตรฐานที่ ...... ตัวชีว้ ัดที่ ...............................................
มาตรฐานที่ ...... ตัวชีว้ ัดที่ ................................................
มาตรฐานที่ ...... ตัวชี้วัดที่ ...............................................
มาตรฐานที่ ...... ตัวชีว้ ัดที่ ................................................
มาตรฐานที่ ...... ตัวชีว้ ัดที่ ...............................................
1. หลักการและเหตุผล
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
....................................................................................................................................................................... ...............
......................................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์
1. ................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) .................................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................................
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3.2 เชิงคุณภาพ
............................................................................................................................................................
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………
3.3 กลุ่มเป้าหมาย ....................................................................................................................................
4. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
5. พื้นที่ดาเนินการ
.........................................................................................................................................................................
6. ระยะเวลาการดาเนินงาน
เริ่ม ..................................................................... สิ้นสุด .........................................................................
7. งบประมาณ / การดาเนินการ /แผนการใช้จ่าย
7.1 งบประมาณทั้งสิ้น ............................................... บาท
7.2 ผลการดาเนินงาน
ผลการปฏิบัติตามแผน
ระยะเวลา
งบ
กิจกรรม
การมี
ความพึงพอใจ
บรรลุผล
แปลผล
ประมาณ
ตามแผน
ส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนร่วม เป้าหมาย (ภาพรวม)
กิจกรรม
ปรับ เหมาะ ปรับ เหมาะ ปรับ เหมาะ ปรับ เหมาะ ปรับปรุง
ดี
ปรับ
ดี
ระดับ
ปรุง
สม
ปรุง
สม
ปรุง
สม
ปรุง
สม
ปรุง
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6

สรุป ร้อยละ ....................... แปลผล ..................... ระดับ ............................
8. ผลสาเร็จตามคาดหวัง
8.1 ด้านปริมาณ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ครู/บุลากร
ผูปกครอง/ชุมชน/หน่วยงานอื่น
สรุป ร้อยละ ....................... แปลผล ..................... ระดับ ............................

แปลผล
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8.2 ด้านคุณภาพ
8.2.1 ผลที่เกอดกับกลุ่มเป้าหมาย (รายการใดไม่ได้ใช้ตัดออก)
8.2.1.1 ด้านคุณลักษะอันพึงประสงค์/ค่านิยม
รายการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

แปลผล

1. รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญู
3. อยู่อย่างพอเพียง
4. ลดความเสี่ยง ยึดเสียงกลุ่มงาน
(ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม)
5. จิตสาธารณะ ใฝ่ในเรียนรู้
6. อยู่วิถีธรรม สุขล้าระเบียบวินัย
7. พึงพอใจ มุ่งมั่น สร้างสรรค์ รับผิดชอบ
8. กรอบความเป็นไทย
9. อยู่ในสากลเป็นสุข
10. เสริมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
11. สมรรถนะสาคัญผู้เรียน
สรุป ร้อยละ ....................... แปลผล ..................... ระดับ ............................
8.2.2 ผลที่เกิดกับครู/บุคลากร/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
รายการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

1. ความพึงพอใจ มีส่วนรวม
2. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
3. ทางานเป็นทีม เป็นประชาธิปไตย พัฒนางาน
เป็นระบบ
4. ความเป็นมืออาชีพ
สรุป ร้อยละ ....................... แปลผล ..................... ระดับ ............................

แปลผล
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8.2.3 ผลที่เกิดต่อสถานศึกษา
รายการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

แปลผล

1

1. เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ จุดเน้น ปณิธาน
สถานศึกษา
2. เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
3. บรรลุผลตามตัวชีว้ ัดที่คาดหวัง
4. ได้มาตรฐาน / คุ้มค่าต้นทุนผลผลิต
สรุป ร้อยละ ....................... แปลผล ..................... ระดับ ............................
8.2.4 ผลที่เกิดต่อท้องถิ่น/ชุมชน/หน่วยงานอื่น ความพึงพอใจในการบริการ
รายการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

แปลผล

1

1. มีความพึงพอใจ เข้าใจอันดี
2. การเข้ามามีส่วนร่วม
3. ความพอใจในผลการปฏิบัติ
4. การนาไปขยายผล สร้างความนิยม และ
ชื่อเสียงอก่ชุมชน
สรุป ร้อยละ ....................... แปลผล ..................... ระดับ ............................
8.2.5 การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.

ระดับคุณภาพ
5 4 3 2 1

แปลผล
(ภาพรวม)

การนิเทศ ติดตาม
การตรวจสอบประเมินผล
การจัดระบบสารสนเทศการปฏิบัติงาน
การรายงานผล /เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สรุป ร้อยละ ....................... แปลผล ..................... ระดับ ............................
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8.2.5 สรุปผลการดาเนินการทั้งแผนงาน/โครงการ (ภาพรวม)
ผลสาเร็จคิดเป็นร้อยละ ....................... แปลผลระดับ.....................
9. ข้อเสนอแนะ
รายการเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ
ผู้สรุป/รายงานโครงการ
ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบโครงการ
(............................................)
(.................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
หัวหน้ากลุ่ม..........................................................................................
……………/………………………../………….
……………/………………………../………….
ลงชื่อ

ลงชื่อ

(............................................)
งานแผนงาน
……………/………………………../………….

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายรองรัตน์ แก้วบุปผา)
รองผู้อานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
……………/………………………../………….

ลงชื่อ
( นายชัชพล รวมธรรม )
ผู้อานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
วันที่ ............. เดือน ............................ พ.ศ. ..........
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TOWS Matrix “Yasothonpittayakom” แผนกลยุทธ์ 2562-2564
ผู้ประเมินสถานการณ์ 100 คน

√ ครู-บุคลากร

นักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน

ผู้ปกครอง
องค์กรอื่น

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities)
1. โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า มูลนิธิ และองค์กร
ภายนอกให้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง
2. ผู้ปกครอง และชุมชน มีศักยภาพทางการศึกษาสูง มี
ทัศนคติที่ดี พึงพอใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา
3. การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่งผลให้
นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียน และศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น
4. มีแหล่งเรียนรู้ วัด ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครอบครัว และ
แหล่งประกอบการหลากหลาย ช่วยยกระดับวิสัยทัศน์ การ
เรียนรู้ การศึกษาต่อที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพอย่าง
หลากหลาย
5. รุ่นพี่ ศิษย์เก่า และเพื่อนๆ ที่มีความเป็นเลิศด้านต่างๆ
ส่งผลให้เกิดแบบอย่างที่ดี ให้ความช่วยเหลือ
รวม

น้้าหนัก
เฉลี่ยให้
จาก 0.5
(ช่อง 1)

คะแนน
เฉลี่ย
SWOT
(ช่อง 2)

น้้าหนัก
คะแนน
ผลคูณ
ช่อง1*2

0.1

4.83

0.1

4.83

0.1

4.76

0.1

4.83

0.483 เป็นโรงเรียนที่ขอจัดตั้ง
โดยคณะบุคคลในชุมชน
ดังนั้นจึงได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี
0.483 การศึกษามีการพัฒนา
ครอบคลุม ความเห็น
คุณค่าจึงมีมากขึ้น
0.476 การปฏิรูปการศึกษา
สร้างแนวโน้มทางโอกาส
ให้แก่ชุมชนเป็นแรงขับ
แก่นักเรียน
0.483 องค์ความรู้ชุมชนหล่อ
หลอมสร้างศักยภาพแก่
ผู้เรียน

0.1

4.96

0.5

ข้อพิจารณา

0.498 ความสาเร็จผลเป็น
แบบอย่างที่ดีเสมอ
4.842 2.421
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น้้าหนัก
เฉลี่ยให้
จาก 0.5
(ช่อง 1)

คะแนน
เฉลี่ย
SWOT
(ช่อง 2)

น้้าหนัก
คะแนน
ผลคูณ
ช่อง1*2

อุปสรรค (Threats)
1. กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้ค่านิยมสังคมเปลี่ยนไป
นักเรียนมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบแสดงออกในทางที่ไม่
เหมาะสม มีพฤติกรรมเสี่ยง มาเรียนสาย ขาดเรียน หลบเรียน
หรือออกกลางคัน
2. ความผันผวนทางการเมือง การนาเสนอของสื่อมวลชน
การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม และเทคโนโลยี ส่งผลต่อ
แนวคิด ค่านิยม ความเชื่อ และวิถีชีวิตของนักเรียน ครู
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น

0.125

3

0.375

0.125

3

0.375

3. ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคม ทาให้ผู้ปกครอง
ประสบปัญหา ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน

0.125

3

0.375

4. แหล่งอบายมุขเพิ่มจานวนมากขึ้น ส่งผลต่อพฤติกรรม
และสุขภาพผู้เรียน

0.125

3

0.375

ปัจจัยภายนอก

รวม

0.5

1.5

ข้อพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงของโลก
ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มี
อิทธิพล แต่สาหรับ
กระแสวัฒนธรรม
เทคโนโลยีค่อนข้างแรง
การเมืองแบบประชา
นิยมกับแรงต้านค่อนข้าง
รุนแรง ครอบครัวมีความ
แตกต่างทางความคิด
ประกอบกับแรงขับทาง
เทคโนโลยีมีผลจ่อ
ความคิดค่านิยมสูง
ผู้ปกครองและทุกคนใน
สังคมตกอยู่ในภาวะหนี้
ครัวเรือนสูง นักเรียนก็มี
พฤติกรรมการใช้จ่าย
ขาดความพอดีพอเพียง
เพราะปัจจัยพื้นฐาน
ก่อให้เกิดหนี้ แต่รายได้
ไม่เพียงพอส่งผลต่อ
ผู้เรียนมาก
อาชีพตามเทคโนโลยีใหม่
เกิดขึ้น เป็นสิ่งมอมเมา
ให้เกิดความเสียหายทาง
พฤติกรรม
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น้้าหนัก
เฉลี่ยให้
จาก 0.5
(ช่อง 1)

คะแนน
เฉลี่ย
SWOT
(ช่อง 2)

จุดแข็ง (Strengths)
1. จัดองค์กรมีโครงสร้างบริหารงานชัดเจน ยึดโรงเรียนเป็นฐาน
กระจายอานาจ บริหารด้วยระบบคุณภาพ ธรรมาภิบาล และแนว
พระราชดาริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ครูและบุคลาการทางการศึกษามีความรูค้ วามสามารถมี
ประสบการณ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นผู้นาทางวิชาการ ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก
ศึกษาต่อได้เป็นจานวนมาก เป็นโรงเรียนยอดนิยมของจังหวัดยโสธร
3. จัดหลักสูตรมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเป็นไทย เรียนรู้อยู่ร่วมในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกได้

0.5
0.062

5

0.31 มีความชัดเจน เข้มแข็ง

0.062

5

0.31 สร้างความเชื่อมั่น และ
พึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

0.062

5

4. โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ พัฒนาการจัดการศึกษาทัง้
ระบบ สอดคล้องสนองตอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และการจัด
การศึกษาทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งผลให้ครูและนักเรียนได้รับการกระตุ้นเกิด
การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลกได้อย่างเชื่อมั่น

0.062

5

0.31 หลักสูตรมีความ
เหมาะสมตอบสนอง
ความต้องการผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
0.31 มีความชัดเจน
สอดคล้องมาก

0.062

5

6. โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ วิทยบริการ ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ
0.062
อุปกรณ์ เครือข่าย Internet, Intranet ที่ครอบคลุมเอื้อต่อการสืบค้น มี
การพัฒนาเว็บไซต์ช่วยให้การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
7. ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการสาคัญของจังหวัด การคมนาคม
0.062
สะดวก ปลอดภัย
8. โรงเรียนพร้อมให้บริการและความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน และ
0.062
องค์กรอื่น ทั้งด้านอาคารสถานที่ และบุคลากรเต็มศักยภาพ
รวม
0.5

5

ปัจจัยภายใน

5
5

น้้าหนัก
คะแนน
ผลคูณ
ช่อง1*2

ข้อพิจารณา

0.31 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ผลต่อพฤติกรรม
ความคิดของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมาก
0.31 ระบบบริการการศึกษา
ค่อนข้างพร้อม ตอบ
โจทย์ได้มาก
0.31 เป็นความสะดวก
ปลอดภัย ชัดเจน
0.31 ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง
2.48
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ปัจจัยภายใน
จุดอ่อน (Weaknesses)

น้้าหนัก
เฉลี่ยให้
จาก 0.5
(ช่อง 1)

คะแนน
เฉลี่ย
SWOT
(ช่อง 2)

น้้าหนัก
คะแนน
ผลคูณ
ช่อง1*2

ข้อพิจารณา

0.125 4.23 0.528 อาคารเป็นปัญหาที่
แก้ไขยาก เพราะงบ
ลงทุนสูง สร้างนาน
การวางแผนห้องเรียน
ไม่สอคล้องกับการ
พิจารณาอนุมัติงบทุน
ก่อสร้างอาคารเรียน
ผู้เรียนค่อนข้างขาด
โอกาสในการมี
ห้องเรียนครบทุก
รายวิชา
2. ห้องน้าห้องส้วมไม่เพียงพอ และมีสภาพเก่าไม่เอื้อต่อการใช้ 0.125 3.45 0.431 การบริหารจัดการ
การดูแลความสะอาด และไม่ถูกสุขอนามัย
ห้องน้าจาเป็นอย่างยิ่ง
ต้องให้เกิดความพร้อม
และการดูแลสุขาภิบาล
3. ขาดครูผู้สอนที่มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ และภาษา 0.125 3.53 0.441 การเข้าสู่อาเซียนเป็น
ในกลุ่มอาเซียน
สิ่งท้าทายการใช้
ภาษาอังกฤษเด็กไทย
การจ้างครูโดยงบระดม
ทรัพย์แทนงบประมาณ
เท่านั้นจึงสร้างโอกาส
4. นักเรียนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมครอบครัว มี
0.125 3.58 0.447 ความหลากหลายเป็น
บ้านพักอาศัยห่างไกลโรงเรียนทาให้การติดต่อประสานงานขาด
เรื่องปกติ แต่โรงเรียนมี
สภาพคล่องในระบบดูแลช่วยเหลือ
หน้าที่หล่อหลอมสร้าง
ความเหมือน เชิงระบบ
โดยใช้กลยุทธ์
รวม
0.5
1.847
1. อาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ที่ตั้ง
สานักงาน ที่จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ นันทนาการ หรือ
พักผ่อนสาหรับนักเรียนในยามว่าง
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จัดหมวดหมู่การ TOWS
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threats)

จุดอ่อน (Weaknesses= W)
ระบุรายการจุดอ่อนภายใน
5 - 10 ประเด็น
WO
-ใช้โอกาสจากภายนอกมาปิด
จุดอ่อน
WT
-ระวังจุดอ่อน หลีกเลี่ยงอุปสรรค

จุดแข็ง (Strengths = S)
ระบุรายการจุดแข็งภายใน
5 - 10 ประเด็น
SO
-ใช้จุดแข็งภายในประสานกับ
โอกาสจากภายนอก
ST
-ใช้จุดแข็ง หลีกเลี่ยงอุปสรรค

แผนภูมิแสดงผลการจัดกลุ่ม TOWS Matrix
3
2.5
2
คอลัมน์2

1.5

คอลัมน์1
ชุดข้อมูล 1

1
0.5
0
Strenghts

Weaknesses

Opportunities

Threats
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TOWS Matrix

O
(2.48)

Star
SO (2.421)

?
(1.847) WO
W

WT

(1.50) ST

Dog

Cash Cow

S

