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แผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา 2562
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
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โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

๒

คานา
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ มีหน้าที่ดาเนินการจัดทานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความต้องการของท้องถิ่น แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ฉบับนี้
จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐาน การศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด หวังว่าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี การศึ ก ษา ๒๕๖๒ เล่ ม นี้ คงจะเป็ น ประโยชน์ ต่ อบุ ค ลากรที่ เกี่ ยวข้ อ ง ที่ จะน าไปใช้ ในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนต่อไป
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ส่วนที่ 1

สภาพการจัดการศึกษา
๑. สภาพทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
ที่ตั้ง เลขที่ 3 หมู่ 8 ตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สานักเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
เนื้อที่ มีพื้นที่ 36 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและราบลุ่ม ตั้งอยู่ทาง
ทิศใต้ของบ้านเชียง โดยตั้งอยู่ กึ่งกลางระหว่างบ้านเชียงกับบ้านปูลู ตามทางหลวงหมายเลข 2225 โดยที่ตั้ง
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา มีระยะทางห่างจากบ้านเชียงประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากบ้านปูลูประมาณ 3
กิโลเมตร และห่างจากอาเภอหนองหานประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี ประมาณ 53
กิโลเมตร โทรศัพท์ 042 -208151 โทรสาร 042-235164
e-mail : banchiang_school@hotmail.com website: www.banchiangwit.com
1.2 เปิดสอน ระดับโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา มีการจัดระบบการศึกษาในระบบ โดยมีการจัดศึกษา
ภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนักเรียน ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.3 พื้นที่บริการ
ชื่อหมู่บ้าน
บ้านเชียง
บ้านดงเย็น
บ้านปูลู
บ้านคาอ้อ
บ้านดูน
บ้านอ้อมแก้ว

หมู่ที่
1,2,9,11,12,13,15
4,6
3,10
7,
5,14
8

1.4 เอกลักษณ์ของโรงเรียน
 ปรัชญาโรงเรียน
อตฺตาน ทมยันติ ปณฺฑิตา (บัณฑิตย่อมฝึกตนแองอยู่เสมอ)
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ตาบล
บ้านเชียง
บ้านเชียง
บ้านเชียง
บ้านเชียง
บ้านเชียง
บ้านเชียง

๖
 สีของโรงเรียน
เทา-ขาว
 ข้อมูลบุคคลากร
ผู้อานวยโรงเรียน ชื่อ นายบัญชา ห้าวหาญ
วุฒิ ศษ.ม. วิชาเอก บริหารการศึกษา
ตาแหน่ง /วิทยฐานะ ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ประเภทบุคคลากร
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครูประจาการ
พนักงานราชการ(ครู)
ครูอัตราจ้าง
นักการ/ภารโรง
พนักงานธุรการ
รวม

เพศ
ชาย
1
1
7
1
1
3
14

หญิง
16
1
1
18

ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่า ป.ตรี
ป.ตรี
สูงกว่า ป.ตรี
1
1
17
5
1
1
1
3
1
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๒. ประวัติโรงเรียน
ปีการศึกษา 2521 เปิดทาการสอนในระดับ ม.1 และ ม.ศ. 1 โดยอาศัยหอประชุมโรงเรียนบ้าน
เชียง(ประชาเชียงเชิด) เป็นการชั่วคราว
ปีการศึกษา 2522 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ขึ้นในวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2522 โดยมีนายอุบล ยศธิพานา เป็นผู้บริหารคนแรก
ปีการศึกษา 2530 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายพลศิลป์ จันทบุตร มาดารงตาแหน่งผู้บริหาร
ปีการศึกษา 2532 โรงเรียนได้เข้าสู่โครงการ มพชส.
ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนเข้าโครงการ ค.อมต.สศ.
ปีการศึกษา 2535-2537 เข้าโครงการ รพชส.
ปีการศึกษา 2536 เริ่มเปิดทาการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2552 ผู้อานวยการโรงเรียน นายไชยวัฒน์ ศรีสุนทร เกษียณอายุราชการ
ปีการศึกษา 255๓ นายสมดุลย์ โฉมหาญ ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการ
ปีการศึกษา 2553 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจาตาบล
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเผยแพร่กิจกรรมตามโครงการ
พระราชดาริของกระทรวงมหาดไทย
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสกล
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

๗
นายบัญชา ห้าวหาญ ซึ่งมาดารงตาแหน่งที่โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาในเดือน ธันวาคม พ.ศ.
2559 – ตค. 2562
ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ เกิดเพชร ซึ่งมาดารงตาแหน่งที่โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาในเดือน ธันวาคม .
2563 จนถึงปัจจุบัน
๓. ระบบโครงสร้างการบริหาร
โครงสร้ าง ขอบข่ าย และภารกิจการบริหารโรงเรียนบ้ านเชียงวิทยา

สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
ผู้อานวยการโรงเรี ยนบ้ านเชี ยงวิทยา
นายสมบัติ เกิดเพชร
รองผู้อานวยการโรงเรี ยน
นายไพบูลย์ พุทธรักษ์
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสวริ นทร์ พูลประเสริ ฐ

กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
นางสาวจริ ยา ศรี กุลวงศ์

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางลักษมี ชีพสุวรรณ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นายธรรศชลณรงค์ วงคนหมัน่

 การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา

 การจัดทาและเสนอ

การวางแผนอัตรากาลังและ

การจัดระบบการบริ หารและ

การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้

ของบประมาณ
 การจัดสรรงบประมาณ
 การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และ
รายงานผลการใช้เงินและ
ผลการดาเนินงาน
 การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา
 การบริ หารการเงิน
 การบริ หารบัญชี
 การบริ หารพัสดุและ
สิ นทรัพย์
 การจัดระบบการควบคุมใน
หน่วยงาน

กาหนดตาแหน่ง
การเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิราชการ
วินยั และการรักษาวินยั
การส่ งเสริ มสนับสนุนและ
ประสานงานการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบัน สังคม
อื่นที่จดั การศึกษา
งานบริ การสาธารณะ
การดาเนิ นงานธุรการ
งานเลขานุการ
การประสานและพัฒนา
เครื อข่ายการศึกษา

พัฒนาองค์กร
งานระบบช่ วยเหลือดูแล
นักเรี ยน
งานดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
งานส่ งเสริ มกิจการนักเรี ยน
การส่ งเสริ มและประสาน
งานการศึกษาในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย
การจัดรถรับส่ งนักเรี ยน
งานโภชนาการ
งานอนามัยโรงเรี ยน
งานส่ งเสริ มกิจการนักเรี ยน
งานประสานราชการกับเขต
พื้นที่การศึกษาและหน่วย
งาน อื่น
งานที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
งานอื่น

การวัดผล ประเมินผลและ

เทียบโอนผลการเรี ยน
การวิจยั และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
การพัฒนาสื่ อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
การนิ เทศการศึกษา
การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพ ภายในสถานศึกษา
การส่ งเสริ มความรู ้ดา้ น
วิชาการแก่ชุมชน
การประสานความร่ วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
การส่ งเสริ มและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่สถานบันอื่นที่จดั การศึกษา
การจัดทาสามะโนผูเ้ รี ยน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
การแนะแนวการศึกษา
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๔. ข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม

เพศ
ชาย
58
41
43
22
18
15
197

หญิง
51
41
47
17
20
17
193

ห้อง

รวม

4
3
3
2
2
2
16

109
32
90
39
38
32
390

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่
1) อาคารเรียน
- แบบ 216 ค จานวน 1 หลัง
- แบบ 216 ล จานวน 1 หลัง
2) อาคารอเนกประสงค์
จานวน 1 หลัง
3) อาคารประกอบอื่น ๆ
- โรงฝึกงาน เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
ศูนย์ฝึกอาชีพ
- หอประชุม
- ห้องน้า-ห้องส้วม
- บ้านพักครู
- บ้านพักภารโรง
- สระน้า
-สนามฟุตบอล
-สนามวอลเลย์บอล
-สนามตระกร้อ
-ถังเก็บน้าฝน ฝ .33
-ระบบประปาบาดาล

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
๓ หลัง
6 หลัง
2 หลัง
2 แห่ง
1 สนาม
1 สนาม
2 สนาม
3 ชุด
1 ชุด
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1. สภาพแวดล้อมและบริบท
1.1. สภาพทางภูมิศาสตร์ โรงเรี ยนบ้านเชียงวิทยา ตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 มีพ้ืนที่ 36 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบและราบลุ่ม ตั้งอยูท่ างทิศใต้ของบ้านเชียง โดยตั้งอยู่ กึ่งกลางระหว่างบ้านเชียงกับบ้านปูลู
ตามทางหลวงหมายเลข 2225 โดยที่ต้ งั โรงเรี ยนบ้านเชียงวิทยา มีระยะทางห่างจากบ้านเชียงประมาณ 3 กิโลเมตร
ห่างจากบ้านปูลูประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากอาเภอหนองหานประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมือง
อุดรธานี ประมาณ 53 กิโลเมตร
1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับตาบลบ้ านเชียง
1.2.1 ประวัติบ้านเชียง
เมื่อราว พ.ศ. 2360 ซึ่ งในราวรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เกิดสถานการณ์ทางการเมือง
ในราชอาณาจักรลาวชาวพวนกลุ่มหนึ่งจากแขวงเชียงขวางจึงได้อพยพจากหมู่บา้ นเดิน ข้ามแม่น้ าโขงมายังฝั่งไทย
จากนั้นผูอ้ พยพหนีภยั กลุ่มนี้ได้เดินทางเคลื่อนย้ายต่อลึกจาก
ฝั่งแม่น้ าโขงเข่ามาเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ถึงบริ เวณพื้นที่ป่าเรี ยกว่า “ดงแพง” ชาวพวนกลุ่มนี้พบว่าที่นี่บางส่ วนเป็ นเนิ น
สู งน้ าท่วมไม่ถึงในฤดูฝน บริ เวณรอบๆ ยังเป็ นที่ลุ่มเหมาะแก่การทานา และมีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ ชาวพวนกลุ่มนี้
จึงได้ต้ งั ชื่ อหมู่บา้ นนี้ วา่ “บ้านเชียง”
1.2.2 ประชากร
ตาบลบ้านเชียงมีประชากรประมาณ 11,500 คน ส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ และ
ในการประกอบอาชีพส่ วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทานา และเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมในครัวเรื อน เช่น
การตัดเย็บผ้าไหม และหัตถกรรม เช่น การสานกระติบข้าว ปั้ นหม้อและเขียน
ลายหม้อ
1.2.3 การคมนาคม
โรงเรี ยนบ้านเชียงวิทยาตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ตามทางหลวงหมายเลข 22 สาย
อุดรธานี – สกลนคร อยูห่ ่างจากตัวจังหวัดประมาณ 53 กิโลเมตร และอยูห่ ่างจากอาเภอหนองหานประมาณ 20
กิโลเมตรโดยแยกจากทางหลวงหมายเลข 22 ประมาณกิโลเมตรที่ 50 ที่ทางแยกบ้านปูลู ตามทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 2225 เข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร

1.2.4 การปกครอง
ตาบลบ้านเชียงแบ่งการปกครองออกเป็ น 15 หมู่บา้ น มีการปกครองส่ วนท้องถิ่นคือ

10
มี 1 เทศบาล และ 1 อบต. โรงเรี ยนบ้านเชียงวิทยา ตั้งอยูห่ มูท่ ี่ 8 ตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
โดยตั้งอยูใ่ นเขตเทศบาลตาบลบ้านเชียง มีเขตพื้นที่บริ การประกอบด้วย บ้านเชียง บ้านดงเย็น บ้านดูน บ้านคาอ้อ
และบ้านปูลู
1.2.5 ทรัพยากร
พื้นส่ วนใหญ่ของโรงเรี ยนบ้านเชียงวิทยา เป็ นดินร่ วนปนทราย และดินเหนียวมีความเป็ น
กรดอ่อน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อยข้างต่า การเพาะปลูกต้องใช้น้ ามากและจะแห้งแล้งในฤดูแล้ง
1.2.6 อาณาเขตติดต่ อ
ทิศเหนือ
ติดกับ ตาบลทุ่งใหญ่ อาเภอทุ่งฝน
ทิศใต้
ติดกับ ตาบลหนองสระปลา อาเภอหนองหาน
ทิศตะวันออก ติดกับ ตาบลบ้านยา อาเภอหนองหาน
ทิศตะวันตก ติดกับ ตาบลหนองเม็ก อาเภอหนองหาน
1.2.7 สภาพสั งคม
บ้านเชียง ลักษณะของสังคมในหมู่บา้ นเป็ นสังคมแบบชนบทที่มีการพัฒนาในด้านต่างๆจนมีความ
เจริ ญรุ่ งเรื องมากในปั จจุบนั มีความเป็ นอยูแ่ บบญาติพี่นอ้ ง ต่างก็ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ชาวบ้านจะเชื่อถือผูน้ าและ
ให้ความร่ วมมือต่อทางราชการเป็ นอย่างดี ชาวบ้านในหมู่ส่วนใหญ่รู้จกั กันเป็ นอย่างดี มีความรักในวัฒนธรรม
พื้นเมือง เช่น การแต่งกายที่ยงั คงอนุ รักษ์ สวมใส่ ผา้ พื้นเมือง และเมื่อมีงานบุญงานกุศล ชาวบ้านต่างพร้อมใจกัน
มาร่ วมงาน และช่วยงานตามที่หมู่บา้ นจัดกิจกรรมขึ้น เรี ยกได้วา่ เป็ นชุมชนที่เข้มแข็งมาก ชุมชนบ้านเชียงยังเป็ น
ชุมชนที่มีวถิ ีชีวติ แบบดั้งเดิม ชาวบ้านเป็ นไทพวน มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีความกระตือรื อร้นของชุมชนที่จะ
แลกเปลี่ยนถ่ายทอดวัฒนธรรมกับผูท้ ี่มาเยือน โดยบ้านเชียงนั้นเป็ นแหล่งมรดกโลก 5000 ปี เป็ นจุดที่ได้รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมากที่เข้ามาในชุมชนและปั จจุบนั ถือได้วา่ เป็ นจุดสาคัญที่ก่อให้เกิดรายได้กบั ชุมชน
บ้านเชียง
บ้านเชียง มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ พิพิธภัณฑ์บา้ นเชียงซึ่ งเป็ นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเป็ นที่รู้จกั
กันทัว่ โลก ซึ่ งได้ทาการขุดพบแหล่งโบราณคดีระหว่างปี พ.ศ.2517-2518 จากการศึกษาหลักฐานต่างๆที่พบทาให้
บ้านเชียงเป็ นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีอายุราว 1822-4600 โดยองค์การยูเนสโก (Unesco) ได้จด
ทะเบียนให้แหล่งโบราณคดีบา้ นเชียงเป็ นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2535
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2. ประวัติโรงเรียนบ้ านเชียงวิทยา
โรงเรี ยนบ้านเชียงวิทยา ตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็ นโรงเรี ยนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ตั้งอยูห่ มู่ที่ 8 ตาบลบ้านเชียง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มีประวัติ
ความเป็ นมาโดยสังเขป ดังนี้
เดิมในหมู่บา้ นเชียงมีโรงเรี ยนสมิตวิทยา ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนเอกชนเปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ. 1
- ม.ศ. 3) ต่อมาเลิกกิจการจึงทาให้นกั เรี ยนที่สาเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ ประสงค์จะเรี ยนต่อต้องเดินทาง
ไปสมัครเรี ยนที่โรงเรี ยนประจาจังหวัดซึ่งทาให้ ไม่สะดวกและสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายมากขึ้น ดังนั้นประชาชนชาว
ตาบลบ้านเชียง จึงได้ปรึ กษาหารื อ และมีแนวความคิดที่จะขอตั้งโรงเรี ยนประจาตาบลขึ้น โดยมีผปู้ ระสานงานดังนี้
1. นายทอง ใหญ่โสมานัง
กานันตาบลบ้านเชียง
2. นายจันทา สุ มาตรา
ครู ใหญ่โรงเรี ยนบ้านเชียงประชาเชียงเชิด
3. นายสงบ ศรี สุนาครัว
ผูช้ ่วยครู ใหญ่โรงเรี ยนบ้านเชียงประชาเชียงเชิด
4. นายวิชยั เหง้าพรหมมินทร์ ครู โรงเรี ยนบ้านปูลู
5. นายอาพล คาพิมาน
เลขาสภาตาบลบ้านเชียง
6. นายคาบ่อ สิ ทธิ พรหม
กรรมการศึกษา
7. นายสุ พฒั น์ ใหญ่โสมานัง กรรมการศึกษา
ในปี การศึกษา 2521 จึงได้เปิ ดทาการสอน 3 ห้องเรี ยน (ชั้น ม. 1 จานวน 2 ห้องเรี ยน และชั้นม.ศ. 1 จานวน
1 ห้องเรี ยน) โดยขอให้ใช้หอประชุมโรงเรี ยนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) เป็ นที่ทาการชัว่ คราว ต่อมากรมสามัญ
ศึกษาได้อนุมตั ิจดั ตั้งโรงเรี ยนบ้านเชียงวิทยาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522 โดยมี นายอุบล ยศธิ พานา ดารงตาแหน่ง
ผูบ้ ริ หารคนแรก
ปี พ.ศ. 2525 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายลิลิต วัจนสุ นท ร แทนนายอุบล ยศธิพานา ผูบ้ ริ หารคนแรกซึ่ง
ได้ป่วยและถึงแก่กรรม ในปี นี้โรงเรี ยนได้รับคัดเลือกเป็ นโรงเรี ยนในโครงการโรงเรี ยนมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนา
ชนบท (มพช. 2 รุ่ น 1) โดยได้รับงบประมาณด้านอาคารสถานที่ เป็ นการต่อเติมอาคารเรี ยน โรงผึกงานหอประชุม
และระบบประปาบาดาลในโรงเรี ยน ตลอดทั้งครุ ภณั ฑ์ต่างมากมาย จึงทาให้สามารถให้บริ การแก่นกั เรี ยนและ
ชุมชนได้เป็ นอย่างดี
ปี พ.ศ 2530 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายพลศิลป์ จันทบุตร มาดารงตาแหน่ง อาจารย์ใหญ่แทน นายลิลิต
วัจนสุ นทร ซึ่ งย้ายไปดารงตาแหน่งที่อื่น
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ปี การศึกษา. 2532 โรงเรี ยนได้รับคัดเลือกให้เป็ นโรงเรี ยนในโครงการโรงเรี ยนมัธยมศึกษาเพื่อ พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และสังคม (มพชส.) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ 10,000 บาท
ปี การศึกษา. 2533 โรงเรี ยนได้รับคัดเลือกให้เป็ นโรงเรี ยนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา (ค.อมต.สศ.) นักเรี ยนระดับ ม. ต้น ร้อยละ 95 ได้รับการยกเว้นเงินบารุ ง
การศึกษาและได้รับงบประมาณในการจัดซื้ อหนังสื อยืม เรี ยนสาหรับนักเรี ยนด้วย
ปี พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2537 โรงเรี ยนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่ วมโครงการ รพชส. โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจานวนหนึ่ง
ปลายปี พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายอัธยาศัย โฮมวงศ์ มาดารงตาแหน่ง อาจารย์ใหญ่แทน
นายพลศิลป์ จันทบุตร ซึ่ งได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยผูอ้ านวยการสามัญศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ปี การศึกษาพ.ศ. 2536 โรงเรี ยนได้รับการอนุมตั ิจากกรมสามัญศึกษาให้เปิ ดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.4) เป็ นปี แรก
ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนได้รับเลือกให้เป็ นโรงเรี ยนดีประจาตาบล
มกราคม 2553 – พฤศจิกายน 2559 นายสมดุลย์ โฉมหาญ ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านเชียง
วิทยา
ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนได้รับคัดเลือกให้เป็ นโรงเรี ยนเผยแพร่ กิจกรรมตามโครงการ
พระราชดาริ ของกระทรวงมหาดไทย
ปี การศึกษา 2556 โรงเรี ยนได้รับคัดเลือกให้เป็ นโรงเรี ยนมาตรฐานสกล
ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนได้รับคัดเลือกจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็ น
โรงเรี ยนรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ผูบ้ ริ หารคนปัจจุบนั คือ นายบัญชา ห้าวหาญ ซึ่ งมาดารงตาแหน่งที่โรงเรี ยนบ้านเชียงวิทยาในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2559 จนถึงปั จจุบนั
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3. สภาพการจัดการศึกษา
โรงเรี ยนบ้านเชียงวิทยา มีการจัดระบบการศึกษาในระบบ โดยมีการจัดศึกษา ภาคบังคับ และการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีนกั เรี ยน ดังนี้
ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - 6
จัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยเริ่ มใช้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในปี การศึกษา 2556
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ส่วนที่ ๒
ทิศทางของการบริหารโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓)
ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา เป็นจุดมุ่งปลายทางที่โรงเรียนต้องการก้าวไปสู่
ความสาเร็จประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานและมาตรฐานสากล สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๒. จัดและส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานและมาตรฐานสากล
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะอาชีพและทักษะการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
๑. โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา
๒. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขึ้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
๓. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานสถานศึกษา
๔. นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น
๕. นักเรียนเกิดทักษะอาชีพและทักษะการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1. โรงเรียนประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน ผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขึ้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
๓. ปลูกฝังนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานสถานศึกษา
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๔. สร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะอาชีพและทักษะการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์
ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกายดี มีจิตอาสา
เอกลักษณ์
“อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น”
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐาน
ประเด็นพิจารณา
1. ผลสัมฤทธิ์ทาง

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการ

วิชาการของผู้เรียน

อ่าน เขียน การสื่อสาร และ
การคิดคานวณ

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย

มาตรฐานสถานศึกษา
1. นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการอ่าน เขียน
ภาษาไทยได้ในระดับ ๒ ขึ้นไป ตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. นักเรียนร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับ ๒ ขึ้นไป ตามหลักสูตรสถานศึกษา
3. นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการสื่อสาร การ
สนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้
นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
โดยการทาโครงงาน ห้องละอย่างน้อย 1 โครงงาน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ไขปัญหา
3. ผู้เรียนมีความสามารถใน

การสร้างนวัตกรรม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 และปีที่ 3 ร้อยละ 80
มีความสามารถในการผลิตชิ้นงานอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน

4.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้อินเทอร์เน็ต

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ในการสืบค้นข้อมูล

การสื่อสาร
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับ
2 ขึ้นไป
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มาตรฐาน

ประเด็นพิจารณา
6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน

และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

มาตรฐานสถานศึกษา
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทุกคน ได้รับ
การแนะแนวการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมเข้าสู่
การประกอบอาชีพ
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะ

พื้นฐานต่องานอาชีพอย่างน้อย 1 งาน
1..2 คุณลักษณะที่พึง 1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ประสงค์ของผู้เรียน

ค่านิยมที่ดตี ามที่สถานศึกษา

1.นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา

กาหนด
2.ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน

ท้องถิ่นและความเป็นไทย

1.นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นทุกปี
การศึกษา
2.นักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดไทพวนสัปดาห์ละ 1วัน

3.ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนและชุมชมจัดขึ้นบน
บนความแตกต่างและหลากหลาย ความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างมีความสุข
4.ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย

และจิตสังคม

1.นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะทางด้านร่างกายตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย
2.นักเรียนร้อยละ 80 มีจิตอาสาต่อสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
3. นักเรียนร้อยละ 95 สามารถป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษได้
4. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวก
กันน็อค

17
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐาน
ประเด็นพิจารณา
- กระบวนการ

1.มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ

บริหารและ

พันธกิจที่ชัดเจน

การจัดการ
2.มีระบบจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา

3.การพัฒนาวิชาการที่เน้น

มาตรฐานสถานศึกษา
โรงเรียนมีการจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
1. โรงเรียนมีการจัดทาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนภายใน
สถานศึกษา
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามเกณฑ์โรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล
โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา

คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย
4.การพัฒนาครูและบุคลากรให้มี ครูทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย 20 ชม./ปี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น
ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนอย่างเพียงพอสาหรับนักเรียนและ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
บุคลากรทุกคน
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ บริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์
อย่างเต็มศักยภาพ
และการเรียนรู้
2. โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียนคุณภาพอย่างเพียงพอและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐาน

ประเด็นพิจารณา

- กระบวนการ

1.การจัดการเรียนรู้ผ่าน

จัดการเรียน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

การสอนที่เน้น

และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน

ผู้เรียนเป็นสาคัญ

ชีวิตได้
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ

มาตรฐานสถานศึกษา
ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงผ่าน
การทากิจกรรมตามแนวคิด Active learning

1. ครูทุกคนผลิต พัฒนา ใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การเรียนรู้
3.มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก

4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนาผลมา

1. ครูและนักเรียนร่วมกันกาหนดแนวทางการเรียนรู้และ
ปฏิบัติตนในห้องเรียน
2. ครูทุกคนจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข
1.ครูทุกคนมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงโดย
ใช้วิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ

พัฒนาผู้เรียน
5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ 1.ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ Learning
2.ครูทุกคนมีการจัดทารายงานการปฏิบัติงานประจาปี(SAR)
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
3.ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC)
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ส่วนที่ ๓
แผนการใช้งบประมาณ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
ประมาณรายรับ
รายการ

เงินบารุงการศึกษา
2/๒๕๖๒
1/๒๕๖3
(ตค.๖๒-มีค.๖๓) (เมย.๖๓-กย.๖๓

๑. เงินอุดหนุนรายหัว (ม.ต ๓๕๐๐ ม.ป
๓๘๐๐)
๒. เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

714,642
179,371

๓. หนังสือเรียน
๔. อุปกรณ์การเรียน

85,985

๕. เครื่องแบบนักเรียน
6. ปัจจัยพื้นฐาน

217,500

๖. เงินอุดหนุนจากเทศบาลตาบลบ้านเชียง
รวมงบประมาณการ

722,350
181,310

รวม
๑,436,992
360,681

287,852

287,852

86,910
187,050

172,895

217,500

435,000

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

187,050

3,080,470

ประมาณรายจ่าย
๑. รายการค่าใช้จ่ายพื้นฐาน
รายการ
๑.ค่าสาธารณูปโภค
๒.ค่าตอบแทนใช้สอย
๓.ค่าจ้างบุคลากร
๔.ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
๕. ค่าซ่อมบารุง
๖. ค่าสานักงาน
รวมประมาณการายจ่าย

เงินบารุงการศึกษาปีงบประมาณ
๒๕๖2
๒๕๖3
หมายเหตุ
๒๔๐,๐๐๐.๐๐
๒๔๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
252,๐๐๐.๐๐
252,๐๐๐.๐๐
2๐,๐๐๐.๐๐
2๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
5๐,๐๐๐.๐๐
5๐,๐๐๐.๐๐
662,๐๐๐.๐๐
662,๐๐๐.๐๐
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๒. รายการประมาณจัดสรรเงินจากเงินอุดหนุนรายหัว
รายการเงินจัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๑. กลุ่มงานวิชาการ (๕๐%)
๒. กลุ่มงานบริหารทั่วไป (๓๐%)
๓. กลุ่มงานงบประมาณ (๑๐%)
๔. กลุ่มงานบุคคล (๑๐%)
รวมเงินจัดสรร

ปีงบประมาณ ๒๕๖3

รวมเงิน

387,496
232,498
77,499
77,499

387,496
232,498
77,499
77,499

874,992

874,992

๓. รายการจัดสรรเงินงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๓
๑. กิจกรรมวิชาการ (๓๕%)
๒. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม/ลูกเสือ (๓๐%)
๓. ทัศนศึกษา (๑๕%)
๔. บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (๒๐%)
รวมเงินงบจัดสรร

จานวนเงิน

107,218.00
91,898.00
45,953.00
61,259.00
๓๐๖,๓๒๘.๐๐

หมายเหตุ
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ภาคผนวก

