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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 



๒ 
 

 

คำนำ 
 

การวางแผนเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  แต่ก่อนท่ีจะมี
การวางแผนในการพัฒนาโรงเรียนจำเป็นต้องมีการสำรวจสภาพปัจจุบันและปัญหา ทรัพยากรของโรงเรียนท่ีมีอยู่   
เพื่อนำมากำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานล่วงหน้า  และให้บุคลากรในโรงเรียนสามารถถือเป็นแนวในการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์  และจุดเน้นให้บรรลุตามเป้าหมาย  หรือใกล้เคียงกับเป้าหมายมากท่ีสุด 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564   ได้จัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากสภาพปัจจุบัน   ปัญหา  
ความต้องการ  และความจำเป็นในการจัดการศึกษา  ให้มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐาน  โดยยึดกลยุทธ์และจุดเน้นของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ  กลยุทธ์และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม   เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ตรงตามเวลาท่ีกำหนดและ 
งบประมาณท่ีมีอยู่ 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2564  ฉบับนี้   สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะ
ครูโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมได้เป็นอย่างดี  และขอขอบคุณทุกท่าน  ไว้  ณ  โอกาสนี้ด้วย 

 
                คณะผู้จัดทำ   
            โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 
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สารบัญ 
 
   เร่ือง         หน้า 

ส่วนที่  1  บทนำ  
- ข้อมูลทั่วไป          ๔ 
- ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา        12  
- ผลการประเมินคุณภาพภายในและข้อเสนอแนะ      14 
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและข้อเสนอแนะ      15 

ส่วนที่  2  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กร      23 
-  วิสัยทัศ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน       25                                    

ส่วนที่  3  แผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564     27  
-  ประมาณการรายรับ ประจำปีการศึกษา 2564      27 
- ตารางสรุปและแสดงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามโครงการบริหาร   28 
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ส่วนที่  ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน     โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม   ท่ีต้ังเลขท่ี   ๕๙   หมู่ท่ี  ๖      ถนน     -     ตำบล ไชยบุรี   
อำเภอ  ท่าอุเทน    จังหวัด  นครพนม    รหัสไปรษณีย์  ๔๘๑๒๐  
สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครพนม  โทรศัพท์.     ๐-๔๒๑๙-๙๕๑๔    
E-maill   :  www. cbw@cbwschool.net       Website  :  www. cbwschool.net 
เปิดสอน ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ถึงระดับ   มัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  เนื้อที่  ๕๑  ไร่  ๑  งาน       ๕๐  ตารางวา  
มีโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  จำนวน  ๘  โรงเรียน  ซึ่งอยู่ในตำบลไชยบุรี  อำเภอท่าอุเทน  จำนวน  ๖  โรงเรียน  
ได้แก่  โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี  โรงเรียนบ้านนาหนองบก  โรงเรียนบ้านนาเพียง  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์  โรงเรียน
บ้านหาดกวน โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ และอยู่ในตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน  จำนวน ๓ โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียน
บ้านเหล่าศรี-โหนโห่  โรงเรียนบ้านดงและโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย   

 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม   ตำบลไชยบุรี  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม เขต  ๒๒ (นครพนม-มุกดาหาร)  เปิดทำการสอนเมื่อปีการศึกษา  ๒๕๒๘  รับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในครั้งแรกได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้าน
ไชยบุรี  เป็นสถานท่ีเรียน  และครู-อาจารย์จากโรงเรียนอุเทนพัฒนา  และโรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรีท่ีมีคาบว่างจาก
การสอนมาช่วยสอน  โดยมีนายถวิล  วดีศิริศักดิ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียน   อุเทนพัฒนาในขณะนั้นมาปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้บริหาร  ต่อมา  นายสุรพงษ์  คูสกุลวัฒน์  มารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน 
 ในวันท่ี  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๙  โรงเรียนได้ย้ายมาทำการสอนในสถานท่ีปัจจุบัน  ซึ่งเป็นท่ี
สาธารณประโยชน์     
 ในปีการศึกษา  ๒๕๓๒  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
(ค.อมต.สศ.) )  รุ่นท่ี  ๓  และได้รับคัดเลือกจากเขตการศึกษา  ๑๐  ให้เป็นโรงเรียนแม่แบบแห่งท่ี  ๒  ของจังหวัด
นครพนม 
 ในปีการศึกษา  ๒๕๓๓  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
รุ่นท่ี  ๒  (รพชส.) 
 ในวันท่ี  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๓๖  นายอาชว์  ติณณารมย์  มารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน 
ไชยบุรีวิทยาคม  นายสุรพงษ์  คูสกุลวัฒน  ย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม   
 ในปีการศึกษา  ๒๕๓๖  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.)      กลุ่มท่ี  ๑  
ของจังหวัดนครพนม 
 ในปีการศึกษา  ๒๕๔๐  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา  
 วันท่ี  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๔๐  นายอาชว์   ติณณารมย์  ย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   โพน
สวรรค์ราษฎร์พัฒนา  และนายสุรพล  มีหนองหว้า  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  ย้ายมารับ
ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม   
 วันท่ี  ๑  มิถุนายน  ๒๕๔๑  นายอาชว์  ติณณารมย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พฒันาย้ายมา
รับตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 



๕ 
 

 

 วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๔๔ นายไพโรจน์  กิติศรีวรพันธุ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าจำปาวิทยา ย้ายมารับ
ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  ได้รับการปรับตำแหน่งจากอาจารย์ใหญ่โรงเรียน  ไชยบุรีวิทยาคม  
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 
 วันท่ี  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๔  นางทิพวรรณ   เสนจันทร์ฒิชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าจำปาวิทยา ย้ายมารับ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม   
 วันท่ี  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๕  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียน “ต้นแบบโรงเรียนใน
ฝัน” รุ่นท่ี  ๓  โรงเรียนดีประจำอำเภอ 
 วันท่ี  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๙  นายทรงศักดิ์  กวานปรัชชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะโนอำเภอธาตุ
พนม  สพป.นครพนม เขต ๑ ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม   
 วันท่ี  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑  นายพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอุเทน  อำเภอ  ท่าอุ
เทน  สพป.นครพนม เขต ๒ ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม   
 ปัจจุบัน โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม บริหารงานโดย  นายมิตรชัย  ไชยนาน   ซึ่งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียน  ต้ังแต่วันท่ี  ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

➢ ปรัชญาโรงเรียน      อตฺตานํ  ทมยนฺติ  ปฏิทานํ  (คนขยันหมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ) 
➢ คติพจน์โรงเรียน      เรียนก้าวหน้า  กีฬาก้าวไกล  ฝักใฝ่คุณธรรม 
➢ สีประจำโรงเรียน      ขาว – น้ำเงิน 
➢ อักษรย่อของโรงเรียน      ช.บ.ว. 
➢ ต้นไม้ประจำโรงเรียน      ต้นพญาสัตบรรณ (ต้นตีนเป็ด) 
➢ เขตพื้นท่ีบริการได้แก่ ตำบลไชยบุรี  ๑๖ หมู่บ้าน  ตำบลพนอม ๖ หมู่บ้าน 
➢ ต้นไม้ประจำโรงเรียน        ต้นสัตบรรณ 
 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 
 
 
 
 

 

หยดน้ำ   บั้งไฟ  ส้มปลาโด    หนงัสือ   ช.บ.ว. 
หยดน้ำ      หมายถึง    ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาว ช.บ.ว. 
บั้งไฟ         หมายถึง    เป็นพื้นท่ีท่ีอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิมท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ท่ีมาก่อตั้ง 

                      บ้านไชยบุรีต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

ส้มปลาโด  หมายถึง   แหล่งท่ีมีการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาเผยแพร่ เพื่อประกอบเป็นอาชีพเสริม  

                           ท่ีทำรายได้ให้กับประชาชน  คือ การจัดทำส้มปลาโด  ทำจากปลาชะโดท่ีมีช่ือเสียง 

หนังสือ    หมายถึง  ตัวแทนของสถานศึกษาเป็นแหล่งอบรมส่ังสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ 

ช.บ.ว.      หมายถึง   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 



๖ 
 

 

หยดน้ำ   บั้งไฟ   ส้มปลาโด    หนังสือ  ช.บ.ว.  หมายถึง    เป็นแหล่งให้การอบรมส่ังสอนถ่ายทอดวิชา
ความรู้ให้แก่ลูกศิษย์  ให้ความเป็นหนึ่งเดียวในการสร้างสรรค์สังคมให้เข้มแข็ง   และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งาม จากบรรพบุรุษ 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ  และ

พัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เป็นคนดี    คนเก่ง  มีทักษะ
การใช้  ICT  อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการ  สู่การเรียนรู้คู่
ชุมชน 

 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ 
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามมาตรฐานการศึกษาขั้น  
    พื้นฐาน 
๓. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษานำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่การเรียนรู้และ 
    เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เป็นคนดี  คนเก่ง  มีทักษะการใช้ ICT   
    อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
๕.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
๖. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  
    อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
๗. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๘. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ียี่สิบเอ็ด 

เป้าหมาย 
๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม  นำความรู้  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติได้ 
๒. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
๓. ผู้เรียนมีทักษะการใช้  ICT 
๔. ครูได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
๕. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
         มีทักษะการใช้  ICT  

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
      โรงเรียน  ICT  ( ICT SCHOOL) 

 
 
 



๗ 
 

 

กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียน 
๑. กลยุทธ์พัฒนาการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
๒. กลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง  
๓. กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
๔. กลยุทธ์กระจายอำนาจและส่งเสริมความเข้มแข็งของโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 
๕. กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา  

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 
 ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                ๕. อยู่อย่างพอเพียง 
 ๒. ซื่อสัตย์สุจริต    ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 ๓. มีวินัย      ๗. รักความเป็นไทย 
 ๔. ใฝ่เรียนรู้     ๘. มีจิตสาธารณะ 

จุดเน้นการจัดการศึกษา  
 ผู้เรียนคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  
และกีฬา มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดีมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

๑.๒ อาคารสถานที่(ผังโรงเรียน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 

๑.๓ ข้อมูลทรัพยากร 

รายละเอียด มี/ไม่มี รายละเอียด 
๑. อาคารเรียน  - อาคารเรียน ๑๐๘ ล  (ต่อเติมช้ันล่าง) จำนวน ๒ หลัง 

  ๑. อาคารไชยราชวงษา (อาคาร๑) 
  ๒. อาคารสุนันทาเทวี   (อาคาร๒) 

๒. ห้องเรียน  จำนวน ๑๖ ห้อง 
๓. อาคารอเนกประสงค์/โรง
อาหาร /โรงฝึกงาน 

 จำนวน ๓ หลัง 
- หอประชุมโรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง (บริจาค) 
- หอประชุม  แบบ ๑๐๒/๒๗      จำนวน ๑ หลัง  
- โรงฝึกงาน  แบบ ๒๐๔/๒         จำนวน ๑ หลัง  

๔. ห้องสมุด  จำนวน ๑ ห้อง 
๕. ห้องพยาบาล  จำนวน ๑ ห้อง 
๖. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จำนวน ๑ ห้อง 
๗. ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 จำนวน ๒ ห้อง 

๘. ห้องโสตทัศนศึกษา  จำนวน ๑ ห้อง 
๙. บ้านพักครู  จำนวน ๔ หลัง 
๑๐. ห้องน้ำชาย  ส้วมมาตรฐาน ชาย ๖/๒๗  
๑๑. ห้องน้ำหญิง  - ส้วมมาตรฐาน หญิง ๖/๒๗       จำนวน ๑ หลัง 

- ส้วมมาตรฐาน หญิง ๖/๔๙       จำนวน ๑ หลัง 
๑๒. สนามฟุตบอล  จำนวน ๑ สนาม 
๑๒. สนามกีฬา (บาสเก็ตบอล)  จำนวน ๑ สนาม 
๑๓. สนามกีฬา(วอลเลย์บอล)  จำนวน ๑ สนาม 
๑๔. อาคารสหกรณ์  จำนวน ๑ หลัง (บริจาค) 
 
๑.๔  ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา 

ตำแหน่ง เพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ 
ชาย หญิง ต่ำกว่า

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญา

เอก 
คศ
1 

คศ
2 

คศ
3 

คศ
4 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 1    1    1  
รองผู้อำนวยการ  1  1     1  
ครู 6 13  14 5  8 6 5  
ครูผู้ช่วย           
พนักงานราชการ 2 1  3       
ลูกจ้างประจำ - -         
ลูกจ้างชั่วคราว 1 - 1        
ครูธุรการ 1 -  1       
รวมทั้งสิ้น 11 15 1 22 9  8 6 7  



๙ 
 

 

 ๑.๔.๑  ข้อมูลผู้บริหาร 

 ๑)  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ช่ือ นายมิตรชัย  ไชยนาน  โทรศัพท์. ๐๙๓-๑๐๑๙๑๐๙ 
e-mail :   mitchai0007@gmail.com  
  วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ( กศ.ม)   สาขา  คณิตศาสตร ์จาก
วิทยาลัยนเรศวร 
  ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่  ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๓  

 ๒) รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ๑  คน  ช่ือ  นางอัจฉรียา  บุโพธิ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด    
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขา   การบริหารการศึกษา   โทรศัพท์.  ๐-๘๑๙๗๕๗๗๙๐   
e-mail  :   Acharee-๒๔๖@hotmail.com  รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไปและบริหารงานวชิาการ
 ๑.๔.๒  ข้อมูลนักเรียน 
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๔  รวม......๓๒๖...........คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมทั้งสิ้น 
จำนวนห้อง  ๓ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ 12 

เพศ ชาย 29 39 36 16 18 17 155 
หญิง 34 30 35 21 33 18 171 

รวม  63 69 71 37 51 35 326 
เฉลี่ยต่อห้อง  21 34.5 35.5 18.5 25.5 17.5 27.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร การบริหารจัดการ 
           โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    มีบทบาทและหน้าท่ีในการกำหนดนโยบายกำกับ  
ตรวจสอบ การบริหารงานของโรงเรียน  และมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาโรงเรียนให้คำปรึกษาเพื่อให้การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ    โครงสร้างการบริหารแบ่งออกเป็น   ๔   กลุ่มงาน  คือ   กลุ่มการบริหารวิชาการ  กลุ่มการบริหาร
งบประมาณ  กลุ่มการบริหารบุคคล และ กลุ่มการบริหารท่ัวไป  ดังรายละเอียดตามแผนภูมิ 
 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไชยบุรีวิทยำคม 
นำยมิตรชัย  ไชยนำน 

นกัเรียน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มบริหาร 
งานการเงินและพสัดุ 

กลุ่มบริหาร 
งานทัว่ไป 

ชมรมผุป้กครอง 
ครู-ศิษยเ์ก่า 

กลุ่มบริหาร 
งานวิชการ 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 



๑๑ 
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นำยพิชัย  เสนจันทร์ฒิไชย 
ประธำนกรรมกำร 

นำยมิตรชัย  ไชยนำน 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นายสมพร   ริมสกุล 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

 
 

พระอธิการสุทธิรักษ ์ สุทธิญาโณ 
ผูแ้ทนองคก์รศาสนา 

 

นายนีรมิต  วงศล์่าม 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

 
นายทิตย ์ ไกลถิ่ย 
ผูแ้ทนผูป้กครอง 

 

นายศกัด์ิดาเดช  นาดี 
ผูแ้ทนครู 

 

นายสมพงษ ์ มาสกุล 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

 

นายพงษสิ์ทธ์ิ  ฝ่ายพนอม 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

นางสาวนิตยา บุตรบุรี 
ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

นายอารี  ดวงสงค์ 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

นายรอง   บุตรทศ 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

 

นายอาทิตย ์ นครังสุ 
ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า 

นายอนุรักษ ์ พงษพ์ฒัน์ 
ผูแ้ทนองคก์รชุมชน 

พระครูประโชติ  วิริญาภรณ์ 
ผูแ้ทนองคก์รศาสนา 



๑๒ 
 

 

2.  ข้อมูลทางการศึกษา 
 2.1  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (เช่น ผลการประเมิน O-NET ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระเทียบ
ระหว่างโรงเรียน เขต และประเทศ เป็นต้น) ฯลฯ 

          แบบสรุปรายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)           
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม   จังหวัดนครพนม                                                                                                                                        

       เปรียบเทียบปีการศึกษา  ๒๕๖๑-๒๕๖๓  
 

กลุ่มสาระ         
การเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 
  

ร้อยละ   
ความก้าวหน้า  

ร้อยละ
ความก้าวหน้า  

2561 2562 2563 2562-2561 2563-2562 
ภาษาไทย (91) 44.69 50.42 55.88 5.73 5.46 
ภาษาอังกฤษ (93) 26.09 28.09 28.00 2.00 -0.09 
คณิตศาสตร์ (94) 24.80 23.02 25.40 -1.78 2.38 
วิทยาศาสตร์ (95) 30.93 27.07 29.08 -3.86 2.01 
             แผนภูมิสรุปรายงานเปรียบเทียบความก้าวหน้าผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

 
 
         

 

 

 

 

 
แผนภูมิสรุปรายงานเปรียบเทียบ(O-NET) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม   จังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 

 

 

กลุ่มสาระ          
การเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 
  

ร้อยละ   
ความก้าวหน้า  

ร้อยละ
ความก้าวหน้า  

2561 2562 2563 2562-2561 2563-2562 
ภาษาไทย(๐1) 34.10 32.79 35.07 -1.31 2.28 
สังคมศึกษาฯ (02) 30.00 30.56 33.20 0.56 2.64 
ภาษาอังกฤษ(๐3) 20.78 21.82 19.00 1.04 -2.82 
คณิตศาสตร์(๐4) 18.95 16.86 18.75 -2.09 1.89 
วิทยาศาสตร์(๐5) 24.90 24.23 27.36 -0.67 3.13 

              แผนภูมิสรุปรายงานเปรียบเทียบความก้าวหน้าผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิสรุปรายงานเปรียบเทียบ(O-NET) ปีการศึกษา  ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม   จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
       แบบสรุปรายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)           

          ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม   จังหวัดนครพนม                                                                                                                                        
       เปรียบเทียบปีการศึกษา  ๒๕๖๑-๒๕๖๓  



๑๔ 
 

 

2.2  ผลการประเมินมาตรฐานภายในและภายนอก 
 ตามหมวด 6 ด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชิต พ.ศ.
2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
อย่างน้อยหนึ่งครัง้ทุกห้าปี เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้น โดยเริ่มจากสถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานในการ ปรับปรุง กำกับ ติดตาม จากการกำหนดระบบ
ประเมินตนเอง ประเมินและจัดทำรายงานการประเมินตนเองทุกปี  
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 

 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ภาษาไทยตามเกณฑ์ของ  
แต่ละระดับช้ัน 

ดี 
 

๒. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับช้ัน 

ปานกลาง 

๓. มีความสามารถในการคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน ปานกลาง 
๔. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย        
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ยอดเยี่ยม 
 

๕.มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม ดีเลิศ 

๖. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ยอดเยี่ยม 
๗. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  กำลังพัฒนา 
๘. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชพี ยอดเย่ียม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ยอดเยี่ยม 

๒. ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 
๓. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ยอดเยี่ยม 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกจิท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี  ยอดเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 



๑๕ 
 

 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม เมื่อวันท่ี ..๒๕…
ถึง…๒๗….เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ  ๒๕๕๖   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  ๓ 
ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๘.๙๗ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์   ๑๐.๐๐ ๙.๕๙ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   ๑๐.๐๐ ๘.๙๕ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔  ผู้เรียน  คิดเป็น  ทำเป็น   ๑๐.๐๐ ๘.๗๕ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๙.๐๙ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ   

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่   ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา   

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด   

๕.๐๐ ๔.๖๘ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์      
ตัวบ่งชี้ที่  ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์   

พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา   
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ได้  
ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเย่ียม 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเย่ียม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ 
ดีเลิศ 



๑๖ 
 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานส่งเสริม     
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 

ของสถานศึกษา   
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๘๓ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



๑๗ 
 

 

3. ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
ผลงานเชิงประจักษ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓             

ผลงานดีเด่นของสถาบันระดับประเทศ 
ท่ี ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล พ.ศ.ที่ได้รับ 

๑ รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ปีท่ี ๓ 
 
 
 
 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กองความปลอดภัยแรงงาน 

๒๕๖๓ 

๒ รับรางวัล  “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” 
ระดับเหรียญทองแดง ระดับภูมิภาค 
ประจำปี ๒๕๖๓   

คุรุสภา ๒๕๖๓ 

๓ รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข   จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)    
สำนักงานกองทุน 

๒๕๖๓ 

ผลงานครูระดับประเทศ 
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

ท่ี ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล พ.ศ.ที่ได้รับ 
๑ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
    นางอัจฉรียา  บุโพธิ์  ( รองผู้อำนวยการ) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๕๖๔ 

ประเภทครูผู้สอน 
ท่ี ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล พ.ศ.ที่ได้รับ 

๑ รางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน โครงการ
เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตาม
เบ้ืองพระยุคลบาท ปีท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ 
๑. นางอรทัย  ธรรมโม  
๒. นายศรายุทธ  เจริญธรรม  
๓. นางสาวทิพย์สุดา  กลางยศ  
๔. นายชิตพล  เกิดมงคล 
๕. นางสาววรรณนิศา  เช้ือกุณะ 
๖. นางอรสา  วันดี   

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
 

๒๕๖๓ 



๑๘ 
 

 

ท่ี ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล พ.ศ.ที่ได้รับ 
 ๗. นางสาวอรอุษา กับแฟง 

๘. นายสัญญพงค์  อัครจันทร์ 
๙. นางสาววิจิตรา  ปุยวงศ์ 

  

๒ รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข             
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๑. นางจุฑาทิพย์ จุลศรี   
๒. นางพัชรี  เสนจันทร์ฒิไชย   
๓. นางอรทัย  ธรรมโม   
๔. นางจุฑามาศ  มณีพรรณ  
๕. นางสาวปรารถนา  มหามาตย์   
๖. นายศรายุทธ  เจริญธรรม   
๗. นางสาวทิพย์สุดา  กลางยศ 
๘. นางอรสา  วันดี   
๙. นางสาววิจิตรา  ปุยวงศ์   
๑๐. นางสาวอรอุษา  กับแฟง   

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๕๖๔ 

 
ผลงานครู (อื่นๆ) 
ท่ี ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

๑ นางอรทัย  ธรรมโม ได้รับรางผลงานวิจัยของคุรุสภา ระดับภูมิภาค  ประจำปี ๒๕๖๓   จากคุรุสภา  
๒ นางอรทัย  ธรรมโม ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ  ครั้งท่ี ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔   

สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   เขต ๒๒ 
๓ นางจุฑาทิพย์  จุลศรี ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน แข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาไทย เนื่องใน

วันภาษาไทยแห่งชาติ (ภาษาไทยท่ีรัก) ประจำปี ๒๕๖๓ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๔ นางจุฑามาศ   มณีพรรณ ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน แข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาไทย 

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ (ภาษาไทยท่ีรัก) ประจำปี ๒๕๖๓ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 นางจุฑาทิพย์  จุลศรี  ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกซ้อม การแต่งคำประพันธ์  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖  

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๓ จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 
 นางจุฑามาศ  มณีพรรณ  ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกซ้อม การเขียนเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๓ จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 
 นางจุฑามาศ  มณีพรรณ  ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 

๔-๖ การแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๓ จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๒๒ 

 



๑๙ 
 

 

ผลงานดีเด่นนักเรียน 
1) ผลการแข่งขันความเป็นเลิศต้ังแต่ระดับเขตพ้ืนท่ีข้ึนไป 

1. นายไกรศร  ศรีวรสาร ได้รับรางวัลชมเชย แข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาไทย  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เนื่องใน วันภาษาไทยแห่งชาติ (ภาษาไทยท่ีรัก)  
ประจำปี ๒๕๖๓  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 

 

 

2.  นายจิรวัฒน์  บุญเทียม  ได้รับรางวัลชมเชย แข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาไทย  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เนื่องใน วันภาษาไทยแห่งชาติ (ภาษาไทยท่ีรัก)  
ประจำปี ๒๕๖๓  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 

3. เด็กหญิงวนันญา  ศรีทอง ได้รับรางวัลชมเชย  การแข่งขันสืบค้นคำและความหมาย 
ของคำ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   เนื่องใน วันภาษาไทยแห่งชาติ (ภาษาไทยท่ีรัก)  
ประจำปี ๒๕๖๓  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 

4. เด็กหญิงสุภัสสร  ไชยกุล  ได้รับรางวัลชมเชย  การแข่งขันสืบค้นคำและความหมายของคำ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น   เนื่องใน วันภาษาไทยแห่งชาติ (ภาษาไทยท่ีรัก)  
ประจำปี ๒๕๖๓  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 

5. นางสาวอภิษฎา  ซองทอง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแต่งคำประพันธ ์
ระดับมัธยมศึกษาท่ี ๔-๖ การแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๓  
จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. นายจิรวัฒน์  บุญเทียม  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแต่งคำประพันธ์  
ระดับมัธยมศึกษาท่ี ๔-๖ การแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๓  
จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 

7. นายชิษณุชา  ศรีวรสาร  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การเขียนเรียงความ  
ระดับมัธยมศึกษาท่ี ๔-๖ การแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๓  
จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 

8. นางสาวนพรัตน์  วงศ์ล่าม  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การคัดลายมือ  
ระดับมัธยมศึกษาท่ี ๔-๖ การแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๓  
จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 

9. นางสาวสิริกร  ดวงสุ  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  การคัดลายมือ 
ระดับมัธยมศึกษาท่ี ๑-๓ การแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๓  
จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วิสัยทัศน์ 
  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นองค์กรขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศ
ไทยให้สูงเทียบเท่าค่าเฉล่ียของโลกเข้าสู่มาตรฐานสากล  ภายในปี  2564 
 

พันธกิจ 
 

 พัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยเน้น
การพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ   เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล 

เป้าประสงค์    

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม รักเรียนรู้และพัฒนาตรนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. ครูปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาพส่วน 
4. สถานศึกษามีคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
6.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน

อย่างมีคุณภาพท่ัวถึง  และเสมอภาค 
7.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
8.  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไก

ขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
9. การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรมี

ความปลอดภัยและมั่นคง 

กลยุทธ์ (2564) 
 1. การศึกษาส่งผลต่อความมั่นคง : สร้างเสริมพฤติกรรมและนิสัย  
2. สร้างความสามารถในการแข่งขัน : นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนา  
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : ครูเป็นแบบอย่างท่ีดี  
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม : สร้างวัฒนธรรม ตามวิถีใหม่  
5. สร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม : สร้างสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริม สนับสนุน  
6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ : อำนวยความสะดวกในการเข้าถึง 
1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน

เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
2.  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 



๒๔ 
 

 

4.  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
5.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา                     

หลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

6.  พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 แผนงาน 
 

 1.   แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 2.  แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 
 3.  แผนงานสนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4.  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต 
ผลผลิตท่ี  1   ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
ผลผลิตท่ี  2   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
ผลผลิตท่ี  3   ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผลผลิตท่ี  4   เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการพัฒนาสมรรถภาพ 
ผลผลิตท่ี  5   เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลผลิตท่ี  6   เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ     

จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  5   กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ  5   
2.   เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

อย่างมีคุณภาพ 
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  ทุกคนอ่านออก  เขียนได้  คิดเลขเป็น  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
ทุกคนอ่านคล่อง  เขียนคล่อง  คิดเลขคล่อง  และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน  
 4.  นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นไทย  จิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง    

5.  เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์  
 6.  สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง    ลด
อัตราการออกกลางคัน  ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  
 7.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.  นักเรียน  ครู  และสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้รับการพัฒนา
อย่างท่ัวถึง และ มีคุณภาพ  
 9.  นักเรียน  ครู  ผู้บริหาร  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม   
 10.  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง  และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  ตลอดจนการพัฒนาสถานศึกษาในพืน้ท่ีชนบท  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล   

11. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา  
12.  นักเรียนมีทักษะชีวิตในการรับมือกับสถานการณ์และภัยพิบัติต่างๆ 

 
 
 



๒๕ 
 

 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์  ของโรงเรียนไชยบรุีวิทยาคม 
วิสัยทัศน์ 

  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมจะเป็นผู้นำในการเปล่ียนแปลงแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้  เรียนร่วม   มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี  อยู่ร่วมกับสังคมได้
อย่างมีความสุข    โดยเน้นกระบวนการร่วมคิดร่วมทำเต็มศักยภาพ  ของบุคลากรในโรงเรียน  และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบบริหาร  การจัดการ  ของโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีสุขภาพกาย  

สุขภาพจิตท่ีดี  และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข   
3. พัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ  พัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ 
4. สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยความร่วมมือของชุมชนใน

ท้องถิ่น 
กลยุทธ์ สพฐ.2564 
 1. การศึกษาส่งผลต่อความมั่นคง : สร้างเสริมพฤติกรรมและนิสัย  
2. สร้างความสามารถในการแข่งขัน : นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนา  
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : ครูเป็นแบบอย่างท่ีดี  
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม : สร้างวัฒนธรรม ตามวิถีใหม ่ 
5. สร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม : สร้างสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริม สนับสนุน  
6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ : อำนวยความสะดวกในการเข้าถึง 
1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน

เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
2.  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
4.  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
5.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา                     

หลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพท่ัวถึง  และเสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ                                                 
4. สถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่คุณภาพ

ระดับมาตรฐานสากล 
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ส่วนที่ 3 
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1. ประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 256๔         (ตาราง ข.) 

รายการ 
จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

รวมงบประมาณ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น       
๒๐๓   คน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย     
1๒๓     คน 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (งบตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี) 
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 
    - งบอุดหนุนรายหัว 
    -  งบปัจจัยพื้นฐานสำหรับหรับ
นักเรียนยากจน   

 
๗๑๐,๕๐๐.- 
๒๒๓,๕๐๐ 

 
๔๖๗,๔๐๐.- 

- 
 

 
๑,๑๗๗,๙๐๐.- 
๒๒๓,๕๐๐.- 

 
1.2 ค่าหนังสือ ๑๘๕,๑๖๙.- ๑๕๙,๕๗๔.- 3๔๔,๗๔๓.- 
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔๒,๖๓๐.- ๒๘,๒๙๐.- ๗๐,๙๒๐.- 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๙๑,๓๕๐.- 86,500.- ๑๗๗,๘๕๐.- 
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

178,640.- 116,850.- 295,490.- 

งบอื่น ๆ  
- งบคงเหลือยกมา   140,000 
- งบสนับสนุนจาก อปท.   ๓0,000 
- เงินบำรุงการศึกษา    
- อื่น ๆ (ระบุ)    

  รวมงบประมาณ   ๒,460,403.- 
 

2. การจัดสรรงบประมาณ 
2.1 ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้างการบริหาร ปีการศึกษา 2564  (ตาราง ค.) 

รายการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ร้อยละ งบอุดหนุนราย
หัว 

งบปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียน

ยากจน 

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ 460,750.-  295,490.- 30.74 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 109,450.-   4.45 
3. กลุ่มบริหารงบประมาณและ

แผนงาน 
643,513.- 223,500  35.24 

4. กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 298,004.-   12.11 
5. งบสำรองจ่าย 69,696.-   2.83 
6. สาธารณูปโภค+ค่าจ้าง

นักการ 
360,000.-   14.63 

รวมทั้งสิ้น 1,941,413.- 223,500 295,490.- 2,460,403.- 
หมายเหตุ : หักค่าสาธารณูปโภค + ค่าจ้างนักเรียน แล้วค่อยมาคิดแบ่งตามงาน 
 



๒๘ 
 

 

 
2.2 ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้างบริหารปีการศึกษา 256๔ (ตาราง ง) 

 
รหัส โครงการ จำนวน (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มบริหารวิชาการ   

ว 01 
 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ๒,๐๐๐ ครูศักดิ์ดาเดช 

ว 02 โครงการจิตอาสาโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ๑,000 ครูศักด์ิดาเดช 
ว 03  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ๔๐,000 ครูกรกฎ 
ว 04  โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักษาดินแดน ๗,๕00 ครูศักดิ์ดาเดช 
ว 05 โครงการแนะแนวและสังคมสงเคราะห์ 5,000 ครูอรอุษา 
ว 06  โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ๕,000 รองอัจฉรียา 
ว 07 โครงการส่งเสริมงานวิจัยในช้ันเรียน ๗,๐๐๐  ครูอรทัย 
ว 08  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑,๐๐๐ ครูพัชรี 
ว 09 โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล 1๕๔,๒๕๐ ครูอรสา 
ว 10 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ๑๐,000 ครูอรอุษา 
ว 11 โครงการพัฒนางานทะเบียน ๕,000 ครูอรทัย  
ว 12 พัฒนาแหล่งเรียนรู ้ ๓0,000 ครูอรทัย 
ว ๑๓ ประกันคุณภาพการศึกษา ๒๐,๐๐๐ ครูพัชรี 

 กลุ่มสาระการงานอาชีพ   
ว 1๔ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง ๒5,000 ครูพิเชษฐ 

ว 1๕  โครงการพัฒนาศูนย์ส่ือการเรียนการสอนและนวตักรรม 
 

5,000 ครูพิเชษฐ 
ว 1๖  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 15,000  ครูพิเชษฐ 
ว 1๗  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 5,000  ครูอรทัย 
ว 1๘  โครงการส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น 5,000 รองอัจฉรียา 
ว 1๙  โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ 10,000 ครูพิเชษฐ 

 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ     
ว ๒๐ โครงการวันคริสต์มาส 9,000 ครูวรรณนิศา 

ว 2๑ 
 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 5,000 ครูอรสา 

   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
ว 2๒  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ๓0,000 ครูพัชรี 

        
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     

ว 2๓  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 5,000 ครูไพโรจน ์
    

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
ว 2๔  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯศิลปะ 5,000 ครูรุ่งทิพย์ 



๒๙ 
 

 

 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย     
ว 2๕ โครงการรักการอ่าน 3,000 ครูจุฑาทิพย์ 
ว 2๖  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯภาษาไทย ๕,000 ครูจุฑาทิพย์ 
ว ๒๗ โครงการวันสุนทรภู ่ ๙,000 ครูจุฑาทิพย์ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     

ว 2๘ 
 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
ศาสนาฯ 5,000 ครูศรายุทธ 

ว 2๙  โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(วนัสำคัญต่างๆ) ๑๐,000 ครูชิตพล 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      

ว ๓๐ 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯสุขศึกษา - พล
ศึกษา 15,000 ครูศรัณย์ 

ว ๓๑ โครงการส่งเสริมสุขภวะท่ีดีให้แก่ผู้เรียน ๗,000 ศรัณย์ 
    
 กลุ่มบริหารบุคคล   

บ 01 โครงการศึกษาดูงานของบุคคล 94,950 ครูจุฑาทิพย์ 
บ 02  โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคลากร 7,000 ครูจุฑาทิพย์ 
บ 03 โครงการพัฒนาบุคลากร (ค่าจ้างนักการ) 120,000  ครูปรารถณา 
บ 04 ส่งเสริมบำรุงขวัญและกำลังใจบุคลากร ๗,๕00 ครูปรารถณา 

    
 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   

ง 01 โครงการพัฒนางานบริหารงานงบประมาณ 50,000.- ครูไพโรจน ์
ง 02 โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภค 240,000.- ครูทิพย์สุดา 

ง 03 
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  15  
ปี 593,513 ครูศรายุทธ 

ง 04 โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน 223,500 ครูทิพย์สุดา 
    

ง 05 โครงการจัดระบบน้ำด่ืมในโรงเรียน  ครูไพโรจน ์
    
 กลุ่มบริหารงานท่ัวไป    

ท01 โครงการส่งเสริมนาฏศิลป์พื้นเมืองสู่ชุมชน 5,000 ครูรุ่งทิพย์ 
ท02  โครงการงานส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟไชยบุร ี 3,000  ครูรุ่งทิพย์ 
ท03 โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารท่ัวไป 7,000 ครูรุ่งทิพย์ 
ท04 โครงการส่งเสริมสุขภาพ (งบ อบต.ไชยบุรี)  10,000 ครูรุ่งทิพย์ 
ท05  โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 5,000 ครูพัชรีย์ 
ท06  โครงการพัฒนางานห้องสมุด ๑๐,000  
ท07  โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี  ๒๒๖,00๔ ครูชิตพล 
ท08  โครงการจัดงานบุญประจำปีโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม   รองอัจฉรียา 
ท09  โครงการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าฯ   จุฑาทิพย์ 
ท10  โครงการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับผู้ด้อยโอกาสและพิการ   ศักดิ์ดาเดช 



๓๐ 
 

 

ท11 โครงการธนาคารโรงเรียน 1,000 ครูวิจิตรา 
ท12  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 3,000 ครูวรรณนิศา 
ท13 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 7,000 ครูศรัณย์ 
ท14 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน 3,000  ครูชิตพล 
ท15 โครงการคนดีศรี ช.บ.ว. 3,000 ครูสัญญพงศ์ 
ท16 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 7,000 ครูศรัณย์ 
ท17 ส่งเสริมสภานักเรียน 3,000 ครูวรรณนิศา 
ท18 วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2,000 ครูรุ่งทิพย์ 
ท๑๙ สถานศึกษาปลอดภัย ๓,๐๐๐ ครูวรรณนิศา 

 สำรองจ่าย 69,696 ครูไพโรจน ์
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 ICT 67,600 ครูพิเชษฐ 
 ทัศนศึกษา ๖5,2๐๐ ครูทิพย์สุดา 

 กิจกรรมวิชาการ 72,110 ครูอรทัย 
 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 64,780 ครูกรกกฎ 
 ค่ายธรรมะโรงเรียนวิถีพุทธ 10,000 ครูศรายุทธ 
 กิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19 10,000 ครูกรกฎ 
 ค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียน ๕,๘๐๐ ครูอรสา 

รวมท้ังสิ้น ๒,460,403.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 

 
คณะกรรมการผู้จัดทำ 

 
นายมิตรชัย  ไชยนาน    ประธานกรรมการ 
 
คณะครู- บุคลากร โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  กรรมการ  
 
นายไพโรจน์  นาโควงศ์    กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


