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แผนปฏิบัติการประจ าปี 
๒๕๖๕ 
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ค ำน ำ 
 

การวางแผนเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  แต่ก่อนที่จะมี
การวางแผนในการพัฒนาโรงเรียนจ าเป็นต้องมีการส ารวจสภาพปัจจุบันและปัญหา ทรัพยากรของโรงเรียนที่มีอยู่   
เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานล่วงหน้า  และให้บุคลากรในโรงเรียนสามารถถือเป็นแนวในการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์  และจุดเน้นให้บรรลุตามเป้าหมาย  หรือใกล้เคียงกับเป้าหมายมากที่สุด 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕   ได้จัดท าขึ้นโดยพิจารณาจากสภาพปัจจุบัน   ปัญหา  
ความต้องการ  และความจ าเป็นในการจัดการศึกษา  ให้มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐาน  โดยยึดกลยุทธ์และจุดเน้นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ  กลยุทธ์และจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม   เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ตรงตามเวลาที่ก าหนดและ 
งบประมาณที่มีอยู่ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ฉบับนี้   ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือของคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะ
ครูโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมได้เป็นอย่างดี  และขอขอบคุณทุกท่าน  ไว้  ณ  โอกาสนี้ด้วย 

 
                คณะผู้จัดท า   
            โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 
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สำรบัญ 
 
   เรื่อง         หน้ำ 

ส่วนท่ี  ๑  บทน ำ  
- ข้อมูลท่ัวไป          ๔ 
- ผลกำรด ำเนินงำนในปีท่ีผ่ำนมำ        ๑๒  
- ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและข้อเสนอแนะ      ๑๔ 
- ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกและข้อเสนอแนะ      ๑๕ 

ส่วนท่ี  ๒  ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขององค์กร      ๒๓ 
-  วิสัยทัศ์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ของโรงเรียน       ๒๕                                    

ส่วนท่ี  ๓  แผนปฏิบัติกำรโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕     ๒๗  
-  ประมำณกำรรำยรับ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕      ๒๗ 
- ตำรำงสรุปและแสดงรำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณตำมโครงกำรบริหำร   ๒๘ 
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ส่วนที่  ๑ 
ข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียนไชยบุรีวิทยำคม 

๑.๑  ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อโรงเรียน     โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม   ที่ต้ังเลขที่   ๕๙   หมู่ที่  ๖      ถนน     -     ต าบล ไชยบุรี   
อ าเภอ  ท่าอุเทน    จังหวัด  นครพนม    รหัสไปรษณีย์  ๔๘๑๒๐  
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม  โทรศัพท์.     ๐-๔๒๑๙-๙๕๑๔    
E-maill   :  www. cbw@cbwschool.net       Website  :  www. cbwschool.net 
เปิดสอน ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับ   มัธยมศึกษาปีที่  ๖  เนื้อที่  ๕๑  ไร่  ๑  งาน       ๕๐  ตารางวา  
มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  จ านวน  ๘  โรงเรียน  ซ่ึงอยู่ในต าบลไชยบุรี  อ าเภอท่าอุเทน  จ านวน  ๖  โรงเรียน  
ได้แก่  โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี  โรงเรียนบ้านนาหนองบก  โรงเรียนบ้านนาเพียง  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์  โรงเรียน
บ้านหาดกวน โรงเรียนบ้านตาลปากน้ า และอยู่ในต าบลพนอม อ าเภอท่าอุเทน  จ านวน ๓ โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียน
บ้านเหล่าศรี-โหนโห่  โรงเรียนบ้านดงและโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย   

 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม   ต าบลไชยบุรี  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม เขต  ๒๒ (นครพนม-มุกดาหาร)  เปิดท าการสอนเม่ือปีการศึกษา  ๒๕๒๘  รับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในครั้งแรกได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้าน
ไชยบุรี  เป็นสถานที่เรียน  และครู-อาจารย์จากโรงเรียนอุเทนพัฒนา  และโรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรีที่มีคาบว่างจาก
การสอนมาช่วยสอน  โดยมีนายถวิล  วดีศิริศักด์ิ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียน   อุเทนพัฒนาในขณะนั้นมาปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหาร  ต่อมา  นายสุรพงษ์  คูสกุลวัฒน์  มารับต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน 
 ในวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๙  โรงเรียนได้ย้ายมาท าการสอนในสถานที่ปัจจุบัน  ซ่ึงเป็นที่
สาธารณประโยชน์     
 ในปีการศึกษา  ๒๕๓๒  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
(ค.อมต.สศ.) )  รุ่นที่  ๓  และได้รับคัดเลือกจากเขตการศึกษา  ๑๐  ให้เป็นโรงเรียนแม่แบบแห่งที่  ๒  ของจังหวัด
นครพนม 
 ในปีการศึกษา  ๒๕๓๓  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
รุ่นที่  ๒  (รพชส.) 
 ในวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๓๖  นายอาชว์  ติณณารมย์  มารับต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน 
ไชยบุรีวิทยาคม  นายสุรพงษ์  คูสกุลวัฒน  ย้ายไปรับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม   
 ในปีการศึกษา  ๒๕๓๖  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.)      กลุ่มที่  ๑  
ของจังหวัดนครพนม 
 ในปีการศึกษา  ๒๕๔๐  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา  
 วันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๔๐  นายอาชว์   ติณณารมย์  ย้ายไปรับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน   โพน
สวรรค์ราษฎร์พัฒนา  และนายสุรพล  มีหนองหว้า  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา  ย้ายมารับ
ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม   
 วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๔๑  นายอาชว์  ติณณารมย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาย้ายมา
รับต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 
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 วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๔๔ นายไพโรจน์  กิติศรีวรพันธุ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าจ าปาวิทยา ย้ายมารับ
ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  ได้รับการปรับต าแหน่งจากอาจารย์ใหญ่โรงเรียน   ไชยบุรีวิทยาคม  
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 
 วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๔  นางทิพวรรณ   เสนจันทร์ฒิชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าจ าปาวิทยา ย้ายมารับ
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม   
 วันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๕  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียน “ต้นแบบโรงเรียนใน
ฝัน” รุ่นที่  ๓  โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ 
 วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๙  นายทรงศักด์ิ  กวานปรัชชา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสะโนอ าเภอธาตุ
พนม  สพป.นครพนม เขต ๑ ย้ายมารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม   
 วันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๑  นายพิศุทธ์ิ  กิติศรีวรพันธุ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าอุเทน  อ าเภอ  ท่าอุ
เทน  สพป.นครพนม เขต ๒ ย้ายมารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม   
 ปัจจุบัน โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม บริหารงานโดย  นายมิตรชัย  ไชยนาน   ซ่ึงมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียน  ต้ังแต่วันที่  ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 ปรัชญาโรงเรียน      อตฺตาน   ทมยนฺติ  ปฏิทาน   (คนขยันหม่ันฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ) 
 คติพจน์โรงเรียน      เรียนก้าวหน้า  กีฬาก้าวไกล  ฝักใฝ่คุณธรรม 
 สีประจ าโรงเรียน      ขาว – น้ าเงิน 
 อักษรย่อของโรงเรียน      ช.บ.ว. 
 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน      ต้นพญาสัตบรรณ (ต้นตีนเป็ด) 
 เขตพ้ืนที่บริการได้แก่ ต าบลไชยบุรี  ๑๖ หมู่บ้าน  ต าบลพนอม ๖ หมู่บ้าน 
 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน        ต้นสัตบรรณ 
 

สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 
 
 
 
 

 

หยดน้ ำ   บั้งไฟ  ส้มปลำโด    หนังสือ   ช.บ.ว. 
หยดน้ ำ      หมายถึง    ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของชาว ช.บ.ว. 
บ้ังไฟ         หมายถึง    เป็นพ้ืนที่ท่ีอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่มาก่อต้ัง 

                      บ้านไชยบุรีต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

ส้มปลำโด  หมายถึง   แหล่งที่มีการน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาเผยแพร่ เพ่ือประกอบเป็นอาชีพเสริม  

                           ที่ท ารายได้ให้กับประชาชน  คือ การจัดท าส้มปลาโด  ท าจากปลาชะโดที่มีชื่อเสียง 

หนังสือ    หมายถึง  ตัวแทนของสถานศึกษาเป็นแหล่งอบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ 

ช.บ.ว.      หมายถึง   โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 



๖ 
 

 

หยดน้ ำ   บ้ังไฟ   ส้มปลำโด    หนังสือ  ช.บ.ว.  หมายถึง    เป็นแหล่งให้การอบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชา
ความรู้ให้แก่ลูกศิษย์  ให้ความเป็นหนึ่งเดียวในการสร้างสรรค์สังคมให้เข้มแข็ง   และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งาม จากบรรพบุรุษ 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ  และ

พัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เป็นคนดี    คนเก่ง  มีทักษะ
การใช้  ICT  อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการ  สู่การเรียนรู้ คู่
ชุมชน 

 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ 
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามมาตรฐานการศึกษาขั้น  
    พ้ืนฐาน 
๓. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่การเรียนรู้และ 
    เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เป็นคนดี  คนเก่ง  มีทักษะการใช้ ICT   
    อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
๕.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี 
๖. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความพร้อมในการพัฒนานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  
    อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
๗. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๘. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด 

เป้ำหมำย 
๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม  น าความรู้  น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติได้ 
๒. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
๓. ผู้เรียนมีทักษะการใช้  ICT 
๔. ครูได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
๕. โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
         มีทักษะการใช้  ICT  

เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
      โรงเรียน  ICT  ( ICT SCHOOL) 

 
 
 



๗ 
 

 

กลยุทธ์กำรพัฒนำโรงเรียน 
๑. กลยุทธ์พัฒนาการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
๒. กลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง  
๓. กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
๔. กลยุทธ์กระจายอ านาจและส่งเสริมความเข้มแข็งของโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 
๕. กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                ๕. อยู่อย่างพอเพียง 
 ๒. ซ่ือสัตย์สุจริต    ๖. มุ่งม่ันในการท างาน 
 ๓. มีวินัย      ๗. รักความเป็นไทย 
 ๔. ใฝ่เรียนรู้     ๘. มีจิตสาธารณะ 

จุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำ  
 ผู้เรียนคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  
และกีฬา มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๑.๒ อำคำรสถำนท่ี(ผังโรงเรียน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 

๑.๓ ข้อมูลทรัพยำกร 

รำยละเอียด มี/ไม่มี รำยละเอียด 
๑. อำคำรเรียน  - อาคารเรียน ๑๐๘ ล  (ต่อเติมชั้นล่าง) จ านวน ๒ หลัง 

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

๒. ห้องเรียน  จ านวน ๑๖ ห้อง 
๓. อำคำรอเนกประสงค์/โรง
อำหำร /โรงฝึกงำน 

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

๔. ห้องสมุด  จ านวน ๑ ห้อง 
๕. ห้องพยำบำล  จ านวน ๑ ห้อง 
๖. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  จ านวน ๑ ห้อง 
๗. ห้องปฏิบัติกำรทำง
วิทยำศำสตร์ 

 จ านวน ๒ ห้อง 

๘. ห้องโสตทัศนศึกษำ  จ านวน ๑ ห้อง 
๙. บ้ำนพักครู  จ านวน ๔ หลัง 
๑๐. ห้องน้ ำชำย  ส้วมมาตรฐาน ชาย ๖/๒๗  
๑๑. ห้องน้ ำหญิง  - ส้วมมาตรฐาน หญิง ๖/๒๗       จ านวน ๑ หลัง 

- ส้วมมาตรฐาน หญิง ๖/๔๙       จ านวน ๑ หลัง 
๑๒. สนำมฟุตบอล  จ านวน ๑ สนาม 
๑๒. สนำมกีฬำ (บำสเก็ตบอล)  จ านวน ๑ สนาม 
๑๓. สนำมกีฬำ(วอลเลย์บอล)  จ านวน ๑ สนาม 
๑๔. อำคำรสหกรณ์  จ านวน ๑ หลัง (บริจาค) 
 
๑.๔  ข้อมูลครูและบุคลำกรของสถำนศึกษำ 

ต ำแหน่ง เพศ วุฒิกำรศึกษำ วิทยฐำนะ 
ชำย หญิง ต่ ำกว่ำ

ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำ

เอก 
คศ1 คศ2 คศ3 คศ4 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ๑    ๑    ๑  
รองผู้อ ำนวยกำร ๑    ๑    ๑  
ครู ๖ ๑๑  ๑๔ ๓  ๑๐ ๑ ๖  
ครูผู้ช่วย           
พนักงำนรำชกำร ๑ ๒  ๓       
ลูกจ้ำงประจ ำ - -         
ลูกจ้ำงชั่วครำว ๑ - ๑        
ครูธุรกำร - -  -       
รวมท้ังส้ิน ๑๐ ๑๓ ๑ ๑๗ ๕  ๑๐ ๖ ๗  

  



๙ 
 

 

 ๑.๔.๑  ข้อมูลผู้บริหำร 

 ๑)  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ชื่อ นายมิตรชัย  ไชยนาน  โทรศัพท์. ๐๙๓-๑๐๑๙๑๐๙ 
e-mail :   mitchai0007@gmail.com  
  วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ( กศ.ม)   สาขา  คณิตศาสตร์ จาก
วิทยาลัยนเรศวร 
  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ต้ังแต่  ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๓  

 ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ๑  คน  ชื่อ  นางอัจฉรียา  บุโพธิ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด    
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขา   การบริหารการศึกษา   โทรศัพท์.  ๐-๘๑๙๗๕๗๗๙๐   
e-mail  :   Acharee-๒๔๖@hotmail.com  รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปและบริหารงานวิชาการ
 ๑.๔.๒  ข้อมูลนักเรียน 
จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔  รวม......๓๒๖...........คน  (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕) 

ระดับชั้นเรียน  ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวมท้ังส้ิน 
จ ำนวนห้อง  ๒ ๓ ๓ ๒ ๑ ๒ ๑๓ 

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

รวม  63 69 71 37 51 35 326 

เฉล่ียต่อห้อง  21 34.5 35.5 18.5 25.5 17.5 27.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

ข้อมูลเก่ียวกับบุคลำกร กำรบริหำรจัดกำร 
           โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    มีบทบาทและหน้าที่ในการก าหนดนโยบายก า กับ  
ตรวจสอบ การบริหารงานของโรงเรียน  และมีคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนให้ค าปรึกษาเพ่ือให้การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ    โครงสร้างการบริหารแบ่งออกเป็น   ๔   กลุ่มงาน  คือ   กลุ่มการบริหารวิชาการ  กลุ่มการบริหาร
งบประมาณ  กลุ่มการบริหารบุคคล และ กลุ่มการบริหารทั่วไป  ดังรายละเอียดตามแผนภูมิ 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนไชยบุรีวิทยำคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไชยบุรีวิทยำคม 
นำยมิตรชัย  ไชยนำน 

นกัเรียน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มบริหาร 
งานการเงินและพัสดุ 

กลุ่มบริหาร 
งานทัว่ไป 

ชมรมผุ้ปกครอง 
ครู-ศิษยเ์กา่ 

กลุ่มบริหาร 
งานวิชการ 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 



๑๑ 
 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียนไชยบุรีวิทยำคม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นำยพิชัย  เสนจันทร์ฒิไชย 

ประธำนกรรมกำร 

นำยมิตรชัย  ไชยนำน 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นายสมพร   ริมสกลุ 
ผูท้รงคณุวฒุิ 

 
 

พระอธิการสุทธิรักษ์  สุทธิญาโณ 
ผูแ้ทนองค์กรศาสนา 

 

นายนีรมติ  วงศ์ลา่ม 
ผูท้รงคณุวฒุิ 

 
นายทิตย์  ไกลถ่ิย 
ผูแ้ทนผูป้กครอง 

 

นายศกัด์ิดาเดช  นาดี 
ผูแ้ทนครู 

 

นายสมพงษ์  มาสกลุ 
ผูท้รงคณุวฒุิ 

 

นายพงษ์สิทธ์ิ  ฝ่ายพนอม 
ผูท้รงคณุวฒุิ 

นางสาวนิตยา บุตรบุรี 
ผูแ้ทนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

นายอารี  ดวงสงค์ 
ผูท้รงคณุวฒุิ 

นายรอง   บุตรทศ 
ผูท้รงคณุวฒุิ 

 

นายอาทิตย์  นครังสุ 
ผูแ้ทนศิษย์เกา่ 

นายอนุรักษ์  พงษ์พฒัน์ 
ผูแ้ทนองค์กรชมุชน 

พระครูประโชติ  วริิญาภรณ์ 
ผูแ้ทนองค์กรศาสนา 



๑๒ 
 

 

๒.  ข้อมูลทำงกำรศึกษำ 
 ๒.๑  ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ (เช่น ผลการประเมิน O-NET ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามกลุ่มสาระเทียบ
ระหว่างโรงเรียน เขต และประเทศ เป็นต้น) ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิสรุปรำยงำนเปรียบเทียบ(O-NET) ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ ๓  โรงเรียนไชยบุรีวิทยำคม   จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

รอ้ยละความกา้วหนา้ รอ้ยละความกา้วหนา้ 

2562 2563 2564 2563-2562 2564-2563

ภาษาไทย (91) 50.42 55.88 58.26 5.46 2.38

ภาษาองักฤษ (93) 28.09 28.00 26.70 -0.09 -1.30

คณติศาสตร ์(94) 23.02 25.40 23.32 2.38 -2.08

วทิยาศาสตร ์(95) 27.07 29.08 35.64 2.01 6.56

                แบบสรปุรายงานเปรยีบเทยีบ
                   ผลการทดสอบระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET)

                 ช ัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3

                  โรงเรยีนไชยบรุวีทิยาคม   จงัหวดันครพนม

                 เปรยีบเทยีบปีการศกึษา  2562 - 2564

กลุม่สาระการเรยีนรู ้
ปีการศกึษา



๑๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิสรุปรำยงำนเปรียบเทียบ(O-NET) ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖  โรงเรียนไชยบุรีวิทยำคม   จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอ้ยละความกา้วหนา้ รอ้ยละความกา้วหนา้ 

2562 2563 2564 2563-2562 2564-2563

ภาษาไทย(91) 32.79 35.07 39.86 2.28 4.79

สงัคมศกึษาฯ (02) 30.56 33.20 34.1 2.64 0.90

องักฤษ(93) 21.82 19.00 19.67 -2.82 0.67

คณติฯ(94) 16.86 18.75 15.37 1.89 -3.38

วทิยฯ์(95) 24.23 27.36 24.85 3.13 -2.51

กลุม่สาระการเรยีนรู ้
ปีการศกึษา

                เปรยีบเทยีบปีการศกึษา 2562 - 2564

              รายงานผล O-Net  มธัยมศกึษาปีที่ 6

                โรงเรยีนไชยบรุวีทิยาคม  จงัหวดันครพนม



๑๔ 
 

 

๒.๒  ผลกำรประเมินมำตรฐำนภำยในและภำยนอก 
 ตามหมวด ๖ ด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชิต พ.ศ.
๒๕๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกห้าปี เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้น โดยเริ่มจากสถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานในการ ปรับปรุง ก ากับ ติดตาม จากการก าหนดระบบ
ประเมินตนเอง ประเมินและจัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกปี  

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนท่ี  ๑  คุณภำพของผู้เรียน ยอดเย่ียม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

 ๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทยตามเกณฑ์ของ  
แต่ละระดับชั้น 

ดีเลิศ 
 

๒. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 

ดีเลิศ 

๓. มีความสามารถในการค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ดีเลิศ 
๔. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย        
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ดีเลิศ 
 

๕.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
๖. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ยอดเยี่ยม 
๗. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 
๘. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเย่ียม 
 ๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ยอดเยี่ยม 

๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ยอดเยี่ยม 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ยอดเยี่ยม 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเย่ียม 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ยอดเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

 
 



๑๕ 
 

 

มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนท่ี ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ยอดเย่ียม 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ได้  
ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ 
ดีเลิศ 

รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบสาม เม่ือวันที่ ..๒๕…
ถึง…๒๗….เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ  ๒๕๕๖   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน  ๓ 
ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียนซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 
 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(มัธยมศึกษำ) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐำน    
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑  ผู้เรียนมีสุขภำพร่ำงกำยและสุขภำพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๘.๙๗ ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์   ๑๐.๐๐ ๙.๕๙ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓  ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้และเรียนรู้อย่ำงต่อเน่ือง   ๑๐.๐๐ ๘.๙๕ ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔  ผู้เรียน  คิดเป็น  ท ำเป็น   ๑๐.๐๐ ๘.๗๕ ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๙.๐๙ ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ   

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ ท่ี  ๗  ประสิท ธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ   

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๘  พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
โดยสถำนศึกษำและต้นสังกัด   

๕.๐๐ ๔.๖๘ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์      
ตัวบ่งชี้ ท่ี  ๙  ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ  ปณิธำน/วิสัยทัศน์   

พันธกิจและวัตถุประสงค์ของกำรจัดต้ังสถำนศึกษำ   
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ท่ี  ๑๐  ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น 
อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรฐำนส่งเสริม     
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑๑  ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำท 

ของสถำนศึกษำ   
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ ท่ี  ๑๒  ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับมำตรฐำน  
รักษำมำตรฐำนและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ  ท่ีสอดคล้องกับ
แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๘๓ ดีมำก 



๑๖ 
 

 

3. ผลงำนดีเด่นในรอบปีท่ีผ่ำนมำ 
ผลงำนเชิงประจักษ์ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔             
ผลงำนดีเด่นของสถำบันระดับประเทศ 
ท่ี ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลท่ีได้รับ หน่วยงำนท่ีมอบรำงวัล พ.ศ.ท่ีได้รับ 

๑ รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ปีที่ ๔ 
 
 
 
 
 
 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กองความปลอดภัยแรงงาน 

๒๕๖๔ 

๒ รับรางวัล  “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” 
ระดับเหรียญทองแดง ระดับภูมิภาค 
ประจ าปี ๒๕๖๓   

คุรุสภา ๒๕๖๓ 

๓ รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข   จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)    
ส านักงานกองทุน 

๒๕๖๓ 

ผลงำนครูระดับประเทศ 
ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ท่ี ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลท่ีได้รับ หน่วยงำนท่ีมอบรำงวัล พ.ศ.ท่ีได้รับ 
๑ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
    นางอัจฉรียา  บุโพธิ์  ( รองผู้อ านวยการ) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๕๖๔ 

 
ประเภทครูผู้สอน 

ท่ี ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลท่ีได้รับ หน่วยงำนท่ีมอบรำงวัล พ.ศ.ท่ีได้รับ 
๑ รางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพ้ืนฐาน โครงการ

เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตาม
เบื้องพระยุคลบาท ปีที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
๑. นางอรทัย  ธรรมโม  
๒. นายศรายุทธ  เจริญธรรม  
๓. นางสาวทิพย์สุดา  กลางยศ  
๔. นายชิตพล  เกิดมงคล 
๕. นางสาววรรณนิศา  เชื้อกุณะ 
๖. นางอรสา  วันดี   
๗. นางสาวอรอุษา กับแฟง 
๘. นายสัญญพงค์  อัครจันทร์ 
๙. นางสาววิจิตรา  ปุยวงศ์ 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
 

๒๕๖๓ 



๑๗ 
 

 

ท่ี ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลท่ีได้รับ หน่วยงำนท่ีมอบรำงวัล พ.ศ.ท่ีได้รับ 
๒ รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข             

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๑. นางจุฑาทิพย ์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   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๕๖๔ 

ผลงำนผู้บริหำรระดับภำค 
ท่ี ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลท่ีได้รับ 

๑ นำยมิตรชัย  ไชยนำน  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ได้รับรางวัล  ระดับดีเย่ียม ผลงานตามโครงการ
ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่             
ความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ (REO ๑๑ MOE AWARDS) ด้านการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 

๒ นำยสุกิจ  กลำงประพันธ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้รับรางวัล ได้รับรางวัล ระดับดีมำก  
ผลงานตามโครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ (REO ๑๑ MOE AWARDS) ด้านอ่ืนๆ   
ในสายงานความรับผิดชอบการบริหาร  จัดการศึกษา 

ผลงำนครูระดับภำค 
ท่ี ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลท่ีได้รับ 

๑ นำงอรทัย  ธรรมโม ได้รับรางผลงานวิจัยของคุรุสภา ระดับภูมิภาค  ประจ าปี ๒๕๖๓   จากคุรุสภา  
๒ นำงอรทัย  ธรรมโม ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ  ครั้งที่ ๘ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔   

ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต ๒๒ 
๓ นำงอรทัย  ธรรมโม ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ผลงานตามโครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ 
(REO ๑๑ MOE AWARDS) ด้านการสร้างโอกาสพาน้องกลับมาเรียน 

๔ นำงสำวปรำรถนำ  มหำมำตย์ ได้รับรางวัลระดับดีเย่ียม ผลงานตามโครงการความเป็นเลิศในการ 
จัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๑ (REO ๑๑ MOE AWARDS) ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 

๕ นำงจุฑำทิพย์  จุลศรี  ได้รับรางวัล ได้รับรางวัลระดับดีมำก ผลงานตามโครงการความเป็นเลิศใน
การจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๑ (REO ๑๑ MOE AWARDS) ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 
 



๑๘ 
 

 

๖ นำงพัชรี  เสนจันทร์ฒิไชย ได้รับรางวัล ได้รับรางวัลระดับดีมำก ผลงานตามโครงการความเป็นเลิศ
ในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค๑๑ (REO๑๑MOE AWARDS)ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 

๗ นำงรุ่งทิพย์  นำมมีฤทธ์ิ  ได้รับรางวัล ได้รับรางวัลระดับดีมำก ผลงานตามโครงการความเป็นเลิศใน
การจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๑ (REO ๑๑ MOE AWARDS) ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 

๘ นำงทิพย์สุดำ  เจริญธรรม  ได้รับรางวัล ได้รับรางวัลระดับดีมำก ผลงานตามโครงการความเป็นเลิศ
ในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค๑๑(REO๑๑ MOE AWARDS)ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 

๙ นำงอรสำ  วันดี  ได้รับรางวัล ได้รับรางวัลระดับดีมำก ผลงานตามโครงการความเป็นเลิศในการจัด
การศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๑ (REO ๑๑ MOE AWARDS) ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 

๑๐ นำงสำวอรอุษำ  กับแฟง  ได้รับรางวัล ได้รับรางวัลระดับดีมำก ผลงานตามโครงการความเป็นเลิศใน
การจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๑ (REO ๑๑ MOE AWARDS) ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 

๑๑ นำยศรัณย์  ไชยทองศรี  ได้รับรางวัล ได้รับรางวัลระดับดีมำก ผลงานตามโครงการความเป็นเลิศใน
การจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๑ (REO ๑๑ MOE AWARDS) ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

ผลงำนครูระดับภำค 
ท่ี ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลท่ีได้รับ 

๑๒ นำงสำวพัชรีย์  แสนค ำ  ได้รับรางวัล ได้รับรางวัล ระดับดีมำก ผลงานตามโครงการความเป็นเลิศใน
การจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๑ (REO ๑๑ MOE AWARDS) ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

๑๓ นำงสำวประภำภรณ์  ศรีวรสำร  ได้รับรางวัล ได้รับรางวัล ระดับดีมำก ผลงานตามโครงการ    
ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ (REO ๑๑ MOE AWARDS) ด้านการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือยกระดับคุณภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

 

ผลงำนดีเด่นนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 

 
 
 
 

ส่วนท่ี ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 

ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
โรงเรียนไชยบุรีวิทยำคม 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้ำประสงค์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

วิสัยทัศน์ 
  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ
ไทยให้สูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลกเข้าสู่มาตรฐานสากล  ภายในปี  ๒๕๖๕ 
 

พันธกิจ 
 

 พัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยเน้น
การพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ   เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล 

เป้ำประสงค์    
๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม รักเรียนรู้และพัฒนาตรนเองอย่างต่อเนื่อง 
๒. ครูปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๓. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาพส่วน 
๔. สถานศึกษามีคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๕. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
๖.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

อย่างมีคุณภาพทั่วถึง  และเสมอภาค 
๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
๘. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไก

ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
๙. การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรมี

ความปลอดภัยและม่ันคง 

กลยุทธ์ (๒๕๖๕) 
๑. การศึกษาส่งผลต่อความม่ันคง : สร้างเสริมพฤติกรรมและนิสัย  
๒. สร้างความสามารถในการแข่งขัน : น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนา  
๓. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : ครูเป็นแบบอย่างที่ดี  
๔. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม : สร้างวัฒนธรรม ตามวิถีใหม่  
๕. สร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม สนับสนุน  
๖. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ : อ านวยความสะดวกในการเข้าถึง 
๗. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมควา มสามารถด้าน

เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
๘. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๙. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
๑๐. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 



๒๒ 
 

 

๑๑.   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา                     
หลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

๑๒. พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 แผนงำน 
 

๑. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพ่ือการศึกษา 
๓. แผนงานสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๔. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิต 
ผลผลิตที่  ๑   ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
ผลผลิตที่  ๒   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
ผลผลิตที่  ๓   ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผลผลิตที่  ๔   เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการพัฒนาสมรรถภาพ 
ผลผลิตที่  ๕   เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่  ๖   เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ     

จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๕   กลุ่มสาระวิชาหลักเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ  ๕   
๒. เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมี

คุณภาพ 
๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  ทุกคนอ่านออก  เขียนได้  คิดเลขเป็น  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ทุก

คนอ่านคล่อง  เขียนคล่อง  คิดเลขคล่อง  และมีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน  
๔. นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความเป็นไทย  จิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง    
๕. เพ่ิมศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์  
๖. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง    ลด

อัตราการออกกลางคัน  ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ   
๗. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๘. นักเรียน  ครู  และสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้รับการพัฒนาอย่าง

ทั่วถึง และ มีคุณภาพ  
๙. นักเรียน  ครู  ผู้บริหาร  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม   
๑๐. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขม้แขง็  และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพ

ภายนอก  ตลอดจนการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ชนบท  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล   

๑๑. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
๑๒. นักเรียนมีทักษะชีวิตในการรับมือกับสถานการณ์และภัยพิบัติตา่งๆ 

 
 
 



๒๓ 
 

 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้ำประสงค์  ของโรงเรียนไชยบุรีวิทยำคม 
วิสัยทัศน์ 

  โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมจะเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้  เรียนร่วม   มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  อยู่ร่วมกับสังคมได้
อย่างมีความสุข    โดยเน้นกระบวนการร่วมคิดร่วมท าเต็มศักยภาพ  ของบุคลากรในโรงเรียน  และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

พันธกิจ 
๑ พัฒนาระบบบริหาร  การจัดการ  ของโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
๒ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  มีสุขภาพกาย  

สุขภาพจิตที่ดี  และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข   
๓ พัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ  พัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ 
๔ สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความร่วมมือของชุมชนใน

ท้องถิ่น 
กลยุทธ์ สพฐ.2564 
๑. การศึกษาส่งผลต่อความม่ันคง : สร้างเสริมพฤติกรรมและนิสัย  
๒. สร้างความสามารถในการแข่งขัน : น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนา  
๓. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : ครูเป็นแบบอย่างที่ดี  
๔. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม : สร้างวัฒนธรรม ตามวิถีใหม่  
๕. สร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม สนับสนุน  
๖. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ : อ านวยความสะดวกในการเข้าถึง 
๑.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน

เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
๒.  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
๔.  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
๕.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา                     

หลักธรรมาภิบาล 
เป้ำประสงค์ 
๑ ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
๒ ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพทั่วถึง  และเสมอภาค 
๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ                                                 
๔ สถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่ คุณภาพ

ระดับมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 

 
๑ ประมำณกำรรำยรับ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕         (ตาราง ข.) 

รำยกำร 
จ ำนวนงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 

รวมงบประมำณ ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น          
๒๐๒ คน 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย     
๑๓๔     คน 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ (งบตำมนโยบำยเรียนฟรี ๑๕ ปี) 
๑.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน 
    - งบอุดหนุนรายหัว 
    -  งบปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับหรับ
นักเรียนยากจน   

 
๗๐๗,๐+๐๐.- 
๑๓๓,๕๐๐ 

 
๕๐๙,๒๐๐.- 

- 
 

 
๑,๒๑๖,๒๐๐.- 
๑๓๓,๕๐๐.- 

 
1.2 ค่าหนังสือ   ๓๕๖,๖๐๒.- 
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน ๘๔,๘๔๐.- ๖๑,๖๔๐.- ๑๔๖,๒๔๐.- 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๙๐,๙๐๐.- ๖๗,๐๐๐.- ๑๕๗,๙๐๐.- 
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๑๗๗,๗๖๐.- ๑๒๗,๓๐๐.- ๓๐๕,๐๖๐.- 
งบอ่ืน ๆ  

- งบคงเหลือยกมา    
- งบสนับสนุนจาก อปท.   ๓๐,๐๐๐ 
- เงินบ ารุงการศึกษา    
- อ่ืน ๆ (ระบุ)    

  รวมงบประมำณ   ๒,๓๔๕,๔๐๒.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 

 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 

 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 

 
 
 
 

คณะกรรมการผู้จัดท า 
 

นายมิตรชัย  ไชยนาน    ประธานกรรมการ 
 
คณะครู- บุคลากร โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม  กรรมการ  
 
นายไพโรจน์  นาโควงศ์    กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 

 
 

 


