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คำนำ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2562 – 2564  ฉบับน้ีจัดทำขึ้นเพื่อใหสอดคลอง                 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545  

และยุทธศาสตร พ.ศ. 2561 – 2580 พรอมทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

โดยดำเนินการจัดการศกึษาแบบองครวมและบูรณาการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และการเมือง 

พัฒนาหลักสูตร รูปแบบ และวิธีการจัดกระบวนการเรยีนรูที่มุงเนนความแตกตางตามศกัยภาพของผูเรียน 

โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ จัดกิจกรรมตางๆเพ่ือมุงผูเรียนใหเกิดสมรรถนะสำคัญ เปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 

สามารถดำรงชีวิตไดอยางมีคุณคา และมีความสุขบนพื้นฐานของความเปนไทยภายใตบริบทสังคมใหม 

พัฒนาผูบริหารและครูเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการเรียนรูและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สูความ

เปนเลิศในระดับสากล มีภาคีเครือขายการจัดการเรียนรูและรวมพัฒนาความรูใหกับประชาชนในชุมชนและ

บุคคลท่ัวไป ยกระดับคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐานสากล แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2562 – 

2564  ฉบับนี้ มุงเนนใหสอดคลองกับการประกัน   คุณภาพการศึกษา รองรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการ

กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา  จึงเปนกรอบการดำเนินงานของหนวยงานในโรงเรยีนให

เปนไปอยางมีระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บุคลากรของโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ความสัมพันธเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน พัฒนางานไดตรงตามสภาพปจจุบัน ใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สามารถนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและตรวจสอบ

ได การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2562 – 2564  ครั้งนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจาก

บุคลากรในโรงเรียน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2562 – 2564  ฉบับนี้ จะเปนประโยชน

ตอการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ใหเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ และ

เปาประสงคที่กำหนดไว และเปนแนวทางในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนนิงานของโรงเรียนได

เปนอยางดี 

 

 

    (นายกิตติศกัดิ์  ไทวะกิรติ) 
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ประกาศโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 

เรื่อง  ใหใชแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2562 – 2564  

********************************************************************************                            

               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนสวนราชการ ที่ตองจัดทำแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน                        

และแผนปฏิบัติราชการ 3  ป ของกระทรวงศกึษาธิการ  โดยจะตองตอบสนองในประเด็นยุทธศาสตร                  

ของกระทรวงศึกษาธิการ  

       โรงเรยีนโนนเจริญพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษาเขต 32  ในฐานะ                       

เปนหนวยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา                 

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 – 2564   โดยกำหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ กลยุทธ  กรอบกลยุทธและประเด็นกิจกรรม

ที่สนอง   กลยุทธ ผลผลิต และตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน  ตามกรอบและทิศทางที่สอดคลองกับ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32  แผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัตริาชการ 3  ป

ของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพตอไป  

 โดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมไดพิจารณาแลว  เห็นวา

แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 – 2564  เปนแผนที่ดี  เห็นควรประกาศใหใชประกอบ                      

ในการดำเนินงานของโรงเรียนไดในโอกาสตอไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   1  ตุลาคม  พ.ศ.  2562      

       (ลงชื่อ)  

           ( นายสมใจ  เขมะปญญา ) 

                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                           โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  
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สวนท่ี  1 

บทนำ 
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สวนที่  1 

บทนำ 

1. ความเปนมา 

1.1  ประวัติของโรงเรียนโดยสังเขป 

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ตั้งอยูเลขที่ 120  หมูท่ี 1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบานกรวด 

จังหวัดบุรีรัมย  รหัสไปรษณีย 31180  โทรศัพท  044 -197228  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 32  เปดสอนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  มีเนื้อที่                 

34   ไร  ตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี  23 มีนาคม 2525  เปดทำการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน                        

พุทธศักราช 2521 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2525  มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 จำนวน 75 คน                   

ชาย 43 คน หญิง 32 คน จัดเปน 2 หองเรียน โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดไตรคงคารามเปนท่ีเรียน  

                    ตอมาโรงเรียนไดรับการจัดสรรงบประมาณใหสรางอาคารเรียนชั่วคราวเมื่อสรางเสร็จ                     

ไดยายมาทำการสอน ณ อาคารเรียนชั่วคราวเมื่อวันท่ี 2 มกราคม 2526 โดยมี   นายชอบ  บาลโสง                      

เปนผูบริหารโรงเรยีนคนแรก  และผูอำนวยการโรงเรียนคนปจจุบัน  คือ  นายกิติศักดิ์  ไทวะกิรติ 

1.2  ภารกิจของสถานศึกษา 

หนาที่ภารกิจของ โรงเรียนโนนเจรญิพิทยาคม ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ  พ.ศ.  2542 และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545  มีดังน้ี 

               1.  เปนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  

1 – 6  เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  มีความรูและคุณธรรม 

2.  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนา สาระของหลักสูตร            

ในสวนที่เก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค ที่ตองมุงพัฒนาคน

ใหมีความสมดุลทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหเปนสมาชิกที่ดีของ

ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

                     3.  รวมมือกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันสังคมอ่ืนๆ ในการจัด

การศกึษา 

                     4.  จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และใหถือวาการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่องโดยจัดทำรายงาน

ประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเปดเผยตอสาธารณชน 



3 

 

                      5.  จัดใหมีแหลงเรยีนรูในโรงเรียน เชน หองสมุด แหลงขอมูลและการเรียนรู              

อยางหลากหลาย 

                     6.  จัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสำคัญ โดยจัดใหผูเรียนเรียนรู                           

จากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปน รักการอาน เกิดการใฝเรียนรูอยางตอเนื่อง 

                               7.  ดำเนินงานประสานความรวมมือ ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการ

ดำเนินงานพัฒนาดานตาง ๆ  รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ชุมชนและหนวยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ                 

และเอกชน 

                               8.  ดำเนินงานตามโครงการพิเศษตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด  

และความตองการของทองถิ่น  

 

 

1.3  โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

โรงเรยีนไดจัดโครงสรางการบริหารงานเปน 4 กลุมงานตามโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา  

ไดแก  กลุมงานบริหารงานวิชาการ  กลุมงานบริหารงานงบประมาณ  กลุมงานบริหารงานบุคคล                       

กลุมงานบรหิารงานทั่วไป   ดังแผนภูมิตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

ผูอำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผูอำนวยการ 

กลุมงานบรหิารงานวิชาการ กลุมงานบรหิารงานงบประมาณ 

 

กลุมงานบรหิารงานบุคคล 

 

กลุมงานบรหิารงานทั่วไป 
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1.4  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 

ประจำปการศึกษา 2562 
 

1.  นายสมใจ     เขมะปญญา   ประธานกรรมการ 

2.  นางพัชนี   ทาหนองเภา   กรรมการ 

3.  นางธัญญวรัตน  เพ็งประโคน   กรรมการ 

4.  นายบุญลือ   กะการดี    กรรมการ 

5. รอยตำรวจโทสุทธ ี  ชัยสิทธิ์     กรรมการ 

6.  นายพนมพงษ  ราชมงคล   กรรมการ 

7.  นายประกาย   ศรีเหมือน   กรรมการ 
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8.  พระอาจารยถนอมศักดิ์ สุภาจาโร   กรรมการ 

9.  พระอาจารยบุญเย่ียม  ปุญญผโล   กรรมการ 

10. นางนิธนันท   เครอืคำ    กรรมการ 

11. นางกุหลาบ   จันคนานุรักษ   กรรมการ 

12.  นางลวย     ขวัญหมาก   กรรมการ 

13. นายเฉลิมชัย   แกประโคน   กรรมการ 

14. นายคง   ศักดิ์ศรีทาว   กรรมการ 

15. นายกิติศักดิ์      ไทวะกิรติ   กรรมการและเลขานุการ 
 

 1.5  สัญลักษณของโรงเรียน 

ตราสัญลักษณประจำโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 
 

ตรงกลางเปนรปูวงกลม  ลอมรอบชื่อยอของโรงเรียน “น.จ.” เหนือวงกลมเปนรูปรัศมีครอบ หมายถึง

การกาวไปสูแสงสวางแหงชีวิต ชีวิตตองเจริญเติบโตไปในอนาคต ใตวงกลมเปนบัวหงาย รองรับวงกลมหมายถึง 

ชีวิตตองเบิกบานไปขางหนา แมจะพบกับอุปสรรคใดๆก็ตองอดทน ยอมรบักับอุปสรรคและพยายามบากบั่นฟน

ฝาอุปสรรคนั้นๆ ใหสำเร็จ ใตบัวหงายมีปายชื่อโรงเรียนรองรับอยูอีกชั้นหนึ่ง 

 

สีประจำโรงเรียน    “เหลือง – ดำ” 

เหลือง  หมายถึง  ความประณีตสวยงาม  ความมีมารยาท  มีคุณธรรม มีวินัย   

มีความรับผิดชอบ 

   ดำ  หมายถึง  ความเขมแข็ง ความอดทน ความมานะบากบ่ัน ความเพียร 

   เหลือง - ดำ  หมายถึง  ผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ขยันขันแข็ง                       

มีความเพียรพยายามในการเรียนแสวงหาความรู  และใชชีวิตอยูในสังคมอยางมีคุณคาและความสุข 

คำขวัญโรงเรียน    “เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย น้ำใจงาม”   

เรยีนดี  หมายถึง  การท่ีนักเรียนตั้งใจเรียน มีความวิริยะ อุตสาหะ ศึกษาคนควาอยูเปนนิจ                     

จะเปนผูรอบรูและสามารถนำวิชามาเปนเครื่องนำทางใหตนเองประสบผลสำเร็จในดานการศกึษาและการ

ประกอบอาชีพ 
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  ประพฤติดี  หมายถึง  การที่นักเรียนมีความประพฤติดี มีมารยาท รูจักปฏิบัติตนใหถูก           

กาลเทศะจะเปนศรีสงาแกตนเองและสรางความพึงพอใจความรักความศรทัธาแกคนที่พบเห็น 

  มีวินัย  หมายถึง  การที่นักเรียนมีวินัยในตนเอง โดยประพฤติปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ

ขอบังคับ เคารพเชื่อฟงครู อาจารยยอมเปนผูที่เจริญกาวหนา  

น้ำใจงาม  หมายถึง การท่ีนักเรียนมีน้ำใจกรุณา ตอเพื่อนมนุษย โดยการเสียสละ  

โอบออมอารี เอ้ือเฟอเผื่อแผ จะเปนผูท่ีมีเกียรติยศชื่อเสียงแกตนเองและสังคม 

ปรัชญาของโรงเรียน    “คนดี  งานดี “   

 คนดี  คือ บุคคลผูประพฤติปฏิบัติในทางท่ีถูกตองตามระเบียบท่ีสังคม สวนรวมมีไวให   

พรอมทั้งมีจิตใจที่เอื้อเฟอเผื่อแผตอบุคคลอื่น มีความรักสามัคคใีนหมูคณะ 

  งานดี  คือ บุคคลผูมีความรบัผิดชอบตอหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายทำดวยความรูความสามารถ                        

และมีความรกัตองานท่ีไดรับมอบหมายหรืองานที่ทำรวมทั้งทำงานเปนหมูคณะรูจักผอนปรนยอมรับฟง                     

ความคิดเห็นของผูรวมงาน  พรอมทั้งรวมแกปญหาและสงเสริมใหงานที่ไดรับมอบหมายประสบผลสัมฤทธิ์ 

คติธรรมโรงเรียน    “วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ”    หมายถึง  คนลวงทุกขไดเพราะความเพียร 
 

อัตลักษณของโรงเรียน  “สุขภาพดี” 

 เอกลักษณของโรงเรียน  “ภูมิทัศนสะอาด  บรรยากาศรมรื่น” 

  จุดเนน/มาตรการสงเสริมของโรงเรียน 

“ ยกระดับคุณภาพนักเรียน ดวยแนวคิด No Child Left Behind ”  

นอมนำพระราชดำรัสในหลวง รัชการที่ ๙ “เด็กรักครู ครูรกัเด็ก” “ไมทิ้งเด็กไวขางหลัง” 

ใสใจดูแล  “เด็กหลังหอง” เปนพิเศษ  เพื่อใหนักเรียนทุกคนประสบผลสำเร็จตามศักยภาพของตน                       

และจุดหมายของหลักสูตรสถานศกึษาในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

   

2. สภาพทั่วไป 

 2.1  เขตบริการของโรงเรียน 

โรงเรยีนในเขตพื้นที่บริการ  15  หมูบาน  ไดแก 

   1.  โรงเรียนบานแวง     

2.  โรงเรียนบานถนนโคกใหญ 

   3.  โรงเรียนนิคมสรางตนเอง 9    

4.  โรงเรียนบานหวา 

5.  โรงเรียนบานตรุง     

6.  โรงเรียนบานเขาดินเหนือ 
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7.  โรงเรียนบานหลัก     

8.  โรงเรียนบานศรีสุข 

9.  โรงเรียนบานละหานทรายเกา    

10.  โรงเรียนบานละหานทรายใหม 

11.  โรงเรียนบานหินลาด     

12.  โรงเรียนบานถนนนอย 

13.  โรงเรียนหนองน้ำขุน     

14.  โรงเรียนบานโนนเสนห 

15.  โรงเรียนชุมชนบานโนนเจริญ 

2.2  สภาพชุมชนโดยรวม 

  โรงเรยีนโนนเจริญพิทยาคม  เปนโรงเรยีนที่ตั้งอยูใกลแนวชายแดน  ทำใหไดรับผลกระทบ     

ทุกครั้งที่มีความขัดแยงกันระหวางไทย – กัมพูชา  และเกิดการปะทะตามแนวชายแดน  นักเรียนและ

ผูปกครองจะเกิดความตื่นตระหนก  ถาถึงขั้นรุนแรงโรงเรยีนจะถูกปรับเปลี่ยนเปนศูนยอพยพรองรบั

ผูประสบภัยทันท ี สงผลให 

  -  ครูโยกยายบอยทำใหบุคลากรและระบบการบริหารจัดการตองปรับเปลี่ยนบอยๆ                        

ไมตอเนื่อง 

  -  นักเรียนดอยโอกาส  ผูปกครองมีรายไดต่ำ  กอใหเกิดปญหาความยากจนสงผลกระทบ                 

ตอการเรยีนของนักเรียน 

โรงเรยีนโนนเจริญพิทยาคม รับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ จำนวน 3 ตำบล คือ ตำบลโนนเจริญ  

ตำบลเขาดินเหนือ และตำบลหินลาด ซึ่งมลีักษณะภูมิประเทศที่ตั้งโรงเรียน การคมนาคมขนสง  สภาพ

เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม การสาธารณสุข ดังนี้ 

2.2.1 ลักษณะภูมิประเทศที่ต้ังโรงเรียน  โรงเรียนโนนเจรญิพิทยาคม  มีลักษณะภูมิประเทศ                

เปนที่ราบลุม  โดยลาดเอียงจากทิศใตลงไปทิศเหนือและสภาพทั่วไปดินรวนปนทรายมีอาณาเขตติดตอกับ 

ทิศเหนือ ติดกับ หนองน้ำหลวงปูซาน 

ทิศใต  ติดกับ ถนนสายหินลาด – โนนเจริญ  

ทิศตะวันออก ติดกับ วัดไตรคงคาราม 

ทิศตะวันตก ติดกับ ถนนสายโนนเจริญ – โคกใหญ  

2.2.2 การคมนาคมขนสง  โรงเรยีนโนนเจริญพิทยาคมมีเสนทางการคมนาคมติดตอกับตำบลหินลาด  

อำเภอบานกรวด  อำเภอใกลเคียง  จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดใกลเคยีง  ที่สะดวกแมจะอยูหางไกลติด                 

แนวชายแดน  โดยใชเสนทางหลวงหมายเลข 2165  เขาอำเภอประโคนชัย  แลวใชเสนทางหลวงแผนดินสาย

โชคชัย – เดชอุดม โดยทางรถยนต ดังน้ี 
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 ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร    ถึง  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  387  กิโลเมตร 

ระยะทางจากโรงเรยีนโนนเจริญพิทยาคม    ถึง  อำเภอบานกรวด            20  กิโลเมตร 

ระยะทางจากโรงเรยีนโนนเจริญพิทยาคม    ถึง  อำเภอประโคนชัย            20  กิโลเมตร 

ระยะทางจากโรงเรยีนโนนเจริญพิทยาคม    ถึง  จังหวัดบุรีรัมย                   65   กิโลเมตร 

2.2.3  สภาพเศรษฐกิจ ประชากรสวนใหญจะประกอบอาชีพทำนา โดยมีรถไถนาเปนอุปกรณหลัก        

การทำนาจะเปนแบบหวานเปนสวนใหญ โดยจะทำนาในฤดูฝนเทานั้น หมดฤดูการทำนา ประชากรสวนใหญ  

จะอพยพไปทำงานรับจาง ที่อยูบานเฉพาะเด็กและคนชรา สวนมากประชากรมีรายไดเฉลี่ย 7,000 – 15,000 

บาทตอป 

2.2.4 การสาธารณสุข  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  อยูในเขตบรกิารทางดานการสาธารณสุข             

ขั้นพื้นฐานของโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตำบลโนนเจริญ ซึ่งต้ังอยูหมูที่ 5 บานโนนเจริญ ตำบลโนนเจริญ 

อำเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย โรงพยาบาลอำเภอบานกรวด  โรงพยาบาลบุรีรัมย  ตามลำดับ 

2.2.5  สภาพสังคม  เปนสังคมชนบท สมัยใหม การลงแขกใหความชวยเหลือในการทำงานมนีอย                  

การมาตั้งถ่ินฐานของประชาชนสวนใหญจะอพยพมาจากจังหวัดอ่ืนมารวมกันเปนหมูบาน การชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน จะมีเฉพาะในเครือญาติและบานใกลเรือนเคียงละแวกเดียวกันเทานั้น 

 2.2.6  สภาพวัฒนธรรม เนื่องจากประชากรสวนใหญจะอพยพมาจากตางถิ่น ดังนั้นการผสมผสาน

ระหวางวัฒนธรรมตางถิ่นจึงมีมาก วัฒนธรรมและประเพณีอันสำคัญของประชาชนในแถบนี้ ไดแก ประเพณี

ลอยกระทง ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีตามวันสำคัญทางศาสนาตางๆ 

 2.2.7  การศกึษาและศาสนา ประชากรทุกคนนับถือศาสนาพุทธ  คิดเปนรอยเปอรเซ็นต                         

และผูปกครองสวนใหญจบการศึกษา  ในระดับ ป.6 

2.3  แหลงเรียนรู 

2.3.1 แหลงเรียนรูภายในโรงเรยีน 

1.  หองสมดุ 

2.  หองอินเตอรเน็ต 

3.  หองปฏิบัติการตางๆ 

4.  โรงอาหาร 

5.  สวนเศรษฐกิจพอเพียง 

6.  สระน้ำ 

2.3.2 แหลงเรียนรูภายนอก/ชื่อแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถิ่น 

1.  วัดไตรคงราม 

2.  วัดสุภัทรบูรพาราม 

3.  วัดปาโนนเจริญ 
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4.  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเจริญ 

5.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนบานโนนเจริญ 

6.  กลุมแมบานทอผาตำบลโนนเจริญ 

7.  กลุมการทำไพหญา 

8.  กลุมการสานสวิง 

9.  กลุมการทำชิงชาไม 

10.  กลุมการทำไมนวดเพื่อสุขภาพ 

11.  กลุมการสานหวด 

12.  กลุมการทอเสื่อ 

13.  กลุมงานแกะสลัก 

14.  กลุมงานสาน (ของและตะกรา) 

15.  กลุมงานดานการทำไมกวาดดอกหญา 

2.3.3 ปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ิน  ผูทรงคณุวุฒิ  ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหความรู                    

แกครู  นักเรียน   

   1.  ชื่อ-สกุล   นางสา  แพงสอน  ใหความรูเรื่อง  การไพหญา 

2.  ชื่อ-สกุล   นายเคน  ปาสาวัน  ใหความรูเรื่อง  การสานสวิง 

3.  ชื่อ-สกุล   นายสวน  คำยาง  ใหความรูเรื่อง  การทำชิงชาไม 

4.  ชื่อ-สกุล   นายบุญชอบ  เดชวารี  ใหความรูเรื่อง  การทำไมนวดเพื่อสุขภาพ 

5.  ชื่อ-สกุล   นายเปลี่ยน  ศรีพลัง  ใหความรูเรื่อง  การสานหวด 

6.  ชื่อ-สกุล   นางสมยง  ทาสีทอง  ใหความรูเรื่อง  การทอเสื่อ 

7.  ชื่อ-สกุล   นายพุด  สมพันธ  ใหความรูเรื่อง  ดานงานสานของและตะกรา 

8.  ชื่อ-สกุล   นางมาก  จันทรดิษฐ  ใหความรูเร่ือง  ดานงานไมกวาดดอกหญา 

9.  ชื่อ-สกุล   นางทมุมี  เจริญรัตน  ใหความรูเรื่อง  การทอผามัดหม่ี 

10. ชื่อ-สกุล   นางแตว  เจือจันทร  ใหความรูเรื่อง  เพลงพื้นบาน 

11. ชื่อ-สกุล   นางบุญเย่ียม  พิมพจันทร  ใหความรูเรื่อง  เพลงและนิทานพ้ืนบาน 

12. ชื่อ-สกุล   นางชลดา  เกาะสูงเนิน  ใหความรูเรื่อง  การนวดแผนไทย 

 

3. สภาพปจจุบัน 

ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

3.1  ขอมูลครูและบุคลากร 
 

 

ประเภทบุคลากร 

เพศ ระดับการศกึษา  

อายุเฉลี่ย 
ประสบการณ

การสอนเฉลี่ย ชาย หญิง 
ต่ำกวา 

ป.ตรี 
ป.ตร ี

สูงกวา 

ป.ตรี 
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ผูอำนวยการ 1 - - - 1 49 - 

รองผูอำนวยการ - - - - - - - 

ครูประจำการ 14 18 - 14 18 39.63 11.11 

นักการ/ภารโรง 3 - 3 - - 52 - 

พนักงานราชการ 1 - - 1 - 24 - 

ครูธุรการ 1 - - 1 - 25  

ครูพี่เลี้ยงนักเรียนพิเศษ - 1 - 1 - 32  

ลูกจางชั่วคราว - 2 1 1 - 35 - 

รวม 
20 21 

4 19 23 36.66 11.11 
41 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1  ขอมูลผูบริหาร 
 

 

3.1.2  ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ที่ ช่ือ – สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ตำแหนง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

สอน

วิชา/ชั้น 

1 นายกิติศกัดิ์  ไทวะกริต ิ 49 25 ผอ./ 

ชำนาญการพิเศษ 

กศ.ม. 

ศษ.ม. 

วิทยาศาสตรศึกษา 

บริหารการศึกษา 

- 

ที่ ช่ือ – สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ตำแหนง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

สอน

วิชา/ชั้น 

1 นางลำยง  เครือคำ 55 31 ครู/ชำนาญการ

พิเศษ 

ค.ม. หลักสตูรฯ ไทย/ม.2,3 

2 นายนพรัตน  จรูญประโคน 32 8 ครู/ชำนาญการ กศ.ม. การบริหารฯ ภาษาไทย

/ม.6,1 

3 นางภัททริา  เอ่ียมประโคน 31 7 คร ู ศษ.บ. การสอน ภาษาไทย
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 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

 

 

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ภาษาไทย /ม.2,4,5 

4 นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง 25 1.7 ครูผูชวย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย

/ม.1,4,5 

ที่ ช่ือ – สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ตำแหนง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

1 นายสราวุฒ ิ สิงหรมัย 44 19 ครู/ชำนาญการ 

พิเศษ 

ค.บ. ฟสิกส ฟสิกส/ม.5,6 

2 นางสุดารตัน  สุขผดุง 41 18 ครู/ชำนาญการ 

พิเศษ 

ศษ.ม. การบริหารฯ ฟสิกส,IS/ม.,4,2 

3 นายสุรศักดิ์  สมดิรัมย 38 8 ครู/ชำนาญการ 

 

ค.บ. วิทยาศาสตรฯ วิทย/ม.3 

4 นายคทาวุธ  จุดโต 38 4 คร ู ศษ.ม. การบริหารฯ ชีวฯ/ม.4,6 

5 นางสาววนัสนันท  สอนสมนึก 39 3 คร ู ศษ.ม. เคม ี ,เคมี/ม.4-6 

6 นางพิมพกมน  สุขไชยอนันท 39 1 ครผููชวย วทบ. เคม ี วิทย/ม. 1,5 

7 นางสาวนงลักษณ  ปาจติุ 28 1 ครผููชวย ค.บ. วิทยาศาสตร วิทย/ม. 2,4 

8 นายวินัส  ใยยอง 39 13 ครู/ชำนาญการ

พิเศษ 

ค.บ. คอมพิวเตอร

ศึกษา 

คอมฯ/ม.3,6 

9 นางสาวอัญชลิตา  อัมรานนท 33 7 ครู/ชำนาญการ ค.ม. หลักสตูรฯ คอมฯ/ม.1,5,6 

แนะแนว/ม.2 

ที่ ช่ือ – สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ตำแหนง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/

ช้ัน 

1 นางอัจฉรา  วงศอามาตย 58 30 ครู/ชำนาญการ

พิเศษ 

ค.ม. การบริหารฯ คณิต/ 

ม.3,5 

2 นางลำจวน  สีพะรัง 40 17 ครู/ชำนาญการ

พิเศษ 

ศษ.ม. การบริหารฯ คณิตฯ/ 

ม.2,การ

งาน/ม.5 

3 นายณัฐพงศ  ลามี 34 8 คร/ูชำนาญการ กศ.ม. การบริหารฯ คณิตฯ/ 

ม.6,วายน้ำ,

หนาที่ฯ 
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 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 

 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

4 นางสาวอัญชนา  เกตุพันธ 24 0.3 ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร คณิตฯ/ 

ม.5,6 

5 นางสาวปนัดดา  วองไว 25 0.1 ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร คณิตฯ/ 

ม.4,1 

ที่ ช่ือ – สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ตำแหนง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

1 นางนธินันท  เครอืคำ 50 24 ครู/ชำนาญการ

พิเศษ 

ค.ม. หลักสตูรฯ สังคม/ม.1-5 

2 นายมิตรชัย  สิงหวงศ 52 25 ครู/ชำนาญการ

พิเศษ 

ศศ.บ. การพัฒนาฯ

ชุมชน 

สังคม/ม.4,5,6 

3 นายสามารถ  ยงปญญา 51 6 ครู/ชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารฯ สังคม/ม.1,3 

4 นางกัณทิมา  จันทรโสภา 38 4 ครู/ชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารฯ สังคม/ม.2 

ที่ ชื่อ – สกลุ อายุ 
อายุ

ราชการ 

ตำแหนง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

1 นายหลักชัย  เนริกุล 55 25 ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.ม. การบริหารฯ พละ/ม.3-5 

2 นายเมธี  ศรีคำ 

 

49 23 คร/ูชำนาญการพิเศษ ค.ม. การบริหารฯ พละ/ม.1,2,6 

,สุขศึกษา/ม.5 

ที่ ช่ือ – สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ตำแหนง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/

ชั้น 

1 นางกัลยา  สายชมภู 34 5 คร ู ศษ.ม. การบริหารฯ นาฏศิลป/ 
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
 

 

จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  29  คน คิดเปนรอยละ 90.63 

จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด  3  คน คิดเปนรอยละ 9.37 

 

พนักงานราชการ 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 

ช่ือ-สกุล อายุ 
ประสบการณ 

การสอน(ป) 
วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 

นายศักดา  แสงประโคน 23 0.2 ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ/ม.1,2,5,6 

ม.1-6 

2 นายเทอดศักดิ์  ชาญประโคน 30 3 คร ู ค.บ. ดนตรสีากล ดนตร/ีม.3,4,6 

ที่ ช่ือ – สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ตำแหนง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/

ชั้น 

1 นายกนก  นาประโคน 48 23 ครู/ชำนาญการ ค.บ. อุตสาหกรรมฯ อุตฯ,การงาน/

ม.1-6 

2 นายจิรศักดิ์  เครือคำ 39 9 ครู/ชำนาญการ กศ.ม. การบริหารฯ อุตฯ,การงาน/ 

ม.3-6 

3 นายธนา  สำรวมจิตร 39 2 ครูผูชวย วท.บ. จิตวิทยา แนะแนว/ม.

3,6,จีน/1,4 

ที่ ช่ือ – สกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ตำแหนง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/

ชั้น 

1 นางสาวนิตยา  จำปาวะด ี 38 14 ครู/ชำนาญการ กศ.ม. การบริหารฯ อังกฤษ/ 

ม.1,4,6 

2 นางสาวณรตัน  แกววิเศษ 43 8 ครู/ชำนาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษฯ อังกฤษ/ 

ม.2,3,5 

3 นางอมลยา  เกาะสูงเนิน 39 7 ครู/ชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารฯ อังกฤษ/ 

ม.3,5,6 
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3.2  ขอมูลนักเรียน 

ปจจุบันโรงเรียนมีขอมูลเก่ียวกับนักเรียน  ดังนี้ 

1)  จำนวนนักเรียนทั้งหมด  555  คน (ขอมูลนักเรยีนยืนยันตัวตน ณ 3 ธันวาคม 2561) 

2)  จำนวนนักเรียนตามระดับชั้นที่เปดสอน   

ช้ัน ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

ม.1 61 49 110   

ม.2 54 61 115   

ม.3 37 59 96   

รวม 152 169 321   

ม.4 36 63 99   

ม.5 26 35 61   

ม.6 30 44 74   

รวม 92 142 234   

รวมทั้งหมด 244 311 555   

 

3.3 ขอมูลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส ปการศึกษา 2561 

จำนวนนกัเรียนเด็กพิการเรียนรวม  3  คน  คิดเปนรอยละ  0.47  

 

3.4 ขอมูลภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ปการศึกษา 2561 

3.4.1  จำนวนนกัเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  515    คน  คิดเปนรอยละ  92.79 

3.4.2  จำนวนนกัเรียนท่ีมีน้ำหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย 520  คน  คิดเปนรอยละ  93.69 

 

3.5  ขอมูลดานอาคารสถานที่ 

  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม มีอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ ดังนี้ 

1.  อาคารเรียนแบบ 108 ล    จำนวน 3 หลัง 

2.  อาคารเรียนแบบ 216 ล    จำนวน 1 หลัง 

3.  อาคารหอประชุม    จำนวน 1 หลัง 

4.  บานพักครู อาจารย    จำนวน 5 หลัง 

5.  บานพักผูบริหาร    จำนวน 1 หลัง 
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6.  บานพักนักเรียน    จำนวน 4 หลัง 

7.  บานพักนักการ ภารโรง    จำนวน 2 หลัง 

8.  หองน้ำ หองสวม    จำนวน 4 หลัง  

9.  อาคารฝกงาน     จำนวน 1 หลัง 

10.  อาคารเอนกประสงคแบบ  สปช.202/27  จำนวน 1 หลัง 

11.  อาคารหอประชุมแบบ 100/27   จำนวน 1 หลัง 

 

จำนวนหองเรียนทั้งหมด   18  หองเรียน  แบงเปน 
 

ชั้น จำนวนหอง 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 3 

 

ขอมูลดานทรัพยากรที่จำเปน 

1)  คอมพิวเตอร   มีจำนวนทั้งหมด ...........87...........................เครื่อง 

ใชเพื่อการเรียนการสอน..........50.......................เคร่ือง 

ใชเพื่อการสืบคนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต...26...เครื่อง 

ใชเพื่อการบริหารงาน...........11..........................เครื่อง 

2)  หองปฏิบัตกิาร จำนวน...............12................................หอง  ดังนี้ 

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร จำนวน..............3.........................หอง 

หองปฏิบัติการคณิตศาสตร  จำนวน..............1........................หอง 

หองปฏิบัติการทางภาษา จำนวน ..................2…....................หอง 

หองปฏิบัติการการงานอาชีพ จำนวน……....1……................หอง 

หองปฏิบัติการสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน..1..หอง 

หองปฏิบัติการศิลปะ   จำนวน…………………1…….....…..หอง 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จำนวน ..................2................หอง 
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4. ผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา 

โรงเรยีนโนนเจริญพิทยาคม  แบงโครงสรางการบริหารงานเปน  4  กลุมงาน  ไดแก   

4.1  กลุมบริหารงานวิชาการ 

 4.1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจำแนกจำแนกเปนรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษา    

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.33 ดีมาก 

ตัวบงชี้ที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 10.00 7.99 ดี 

ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรยีนรูอยางตอเนื่อง 10.00 8.20 ดี 

ตัวบงชี้ท่ี 4 ผูเรียนคดิเปน ทำเปน 10.00 8.04 ดี 

ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 20.00 7.18 ตองปรับปรุง 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ    

ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน   

พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศกึษา   

5.00 4.00 ดี 

ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน                

เปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    
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ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาท                

ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา    

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา 

5.00 3.30 พอใช 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม    

ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ ที่สอดคลองกับแนวทางการ

ปฏิรปูการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษา) 

น้ำหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสำคัญ 

   

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน                   

เปนสำคัญ 

10.00 7.00 พอใช 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน    

ตัวบงชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา

และตนสังกัด 

5.00 3.32 พอใช 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 70.36 พอใช 

 

4.1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 8 กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น (ม.1-ม.6) ปการศึกษา 2560 

1. ภาษาไทย 
ระดับชั้น/ จำนวนนักเรียน ระดับผลการเรียน 
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ภาคเรียน 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 2 รวม 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1  123 121 244 8 11 15 2 9 10 18 15 13 24 21 19 26 15 13 25 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 127 125 252 26 54 6 0 3 0 8 3 5 7 18 22 29 19 32 20 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 92 90 182 10 12 18 4 9 4 9 12 9 16 9 13 13 11 15 18 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 92 89 181 10 24 1 0 3 4 14 5 23 3 10 14 14 21 17 18 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 90 87 177 6 13 1 0 0 0 8 0 3 0 23 16 28 30 21 28 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 76 74 150 5 5 3 3 3 1 16 7 2 12 16 7 10 13 21 26 

รวม 600 586 1186 65 119 44 9 27 19 73 42 55 62 97 91 120 109 119 135 

รวมทั้งหมด 1186   184 53 46 115 117 188 229 254 

รอยละระดับผลการเรียน 15.51 4.47 3.88 9.70 9.87 15.85 19.31 21.42 

จำนวนนักเรียนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 671 

เฉลี่ยรอยละของนักเรียนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไป 56.58 

คะแนนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 53 69 230 292.5 564 801.5 1016 

รวมคะแนนนักเรียนที่มีผลการเรียน 3026 

คาเฉลี่ย 2.55 

จำนวนนักเรียนที่ไดระดับ 1 ขึ้นไป (คน) 1002 

เฉลี่ยรอยละของท้ังหมด 84.49 

 

 

 

 

2. คณิตศาสตร 

ระดับชั้น/ 

ภาคเรียน 

จำนวนนักเรียน 
ระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 2 รวม 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1  124 120 244 5 21 21 25 11 17 17 21 21 13 17 14 20 2 12 7 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 2 135 126 261 24 22 26 27 7 5 10 3 14 8 22 23 18 22 14 16 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 90 88 178 4 9 3 0 0 2 0 9 19 10 21 14 20 15 18 29 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 92 88 180 4 2 7 1 4 9 20 13 20 24 19 25 11 6 7 8 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 90 88 178 1 3 1 0 9 14 10 17 10 15 21 21 15 8 23 10 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 75 73 148 1 1 2 0 5 2 7 8 23 20 15 19 9 10 13 13 

รวม 606 583 1189 39 58 60 53 36 49 64 71 107 90 115 116 93 63 87 83 

รวมทั้งหมด 1189   97 113 85 135 197 231 156 170 

รอยละระดับผลการเรียน 8.16 9.50 7.15 11.35 16.57 19.43 13.12 14.30 

จำนวนนักเรียนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 557 

เฉลี่ยรอยละของนักเรียนท่ีไดระดับ 3 ขึ้นไป 46.85 

คะแนนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 53 69 230 292.5 564 801.5 1016 

รวมคะแนนนักเรียนที่มีผลการเรียน 3026 
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คาเฉลี่ย 2.54 

จำนวนนักเรียนที่ไดระดับ 1 ขึ้นไป (คน) 1087 

เฉลี่ยรอยละของทั้งหมด 91.42 
 

3. วิทยาศาสตร 

ระดับชั้น/ 

ภาคเรียน 

จำนวนนักเรียน 
ระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 2 รวม 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  124 119 243 12 18 8 7 3 4 11 6 18 5 5 5 13 45 54 29 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 129 127 256 5 10 0 0 1 0 3 3 9 16 41 34 29 31 41 33 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 101 87 188 15 7 4 1 8 8 14 7 14 12 10 13 20 13 16 26 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 276 91 367 1 11 50 0 18 9 75 6 39 7 43 21 22 19 28 18 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

รวม 630 424 1054 33 46 62 8 30 21 103 22 80 40 99 73 84 108 139 106 

รวมทั้งหมด 1054   79 70 51 125 120 172 192 245 

รอยละระดับผลการเรียน 7.50 6.64 4.84 11.86 11.39 16.32 18.22 23.24 

จำนวนนักเรียนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 609 

เฉลี่ยรอยละของนักเรยีนท่ีไดระดับ 3 ขึ้นไป 57.78 

คะแนนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 70 76.5 250 300 516 672 980 

รวมคะแนนนักเรียนที่มีผลการเรียน 2864.5 

คาเฉลี่ย 2.72 

จำนวนนักเรียนที่ไดระดับ 1 ขึ้นไป (คน) 975 

เฉลี่ยรอยละของท้ังหมด 92.50 

4. สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ระดับชั้น/

ภาคเรียน 

จำนวนนักเรียน 
ระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 2 รวม 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1  245 239 484 9 27 28 7 9 28 13 57 17 69 58 48 44 3 67 0 
ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2 258 249 507 9 33 17 0 11 7 81 44 45 41 38 79 37 32 30 13 
ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3 180 176 356 8 17 21 21 11 11 13 20 7 9 13 25 24 23 83 50 
ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 4 185 177 362 5 25 94 22 50 17 18 17 8 3 87 33 3 57 0 3 
ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 5 182 173 355 7 15 9 34 9 11 32 10 34 23 35 6 13 20 43 54 
ชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 6 74 74 148 7 13 27 17 9 11 12 13 13 11 4 9 2 0 0 0 

รวม 1124 1088 2212 45 130 196 101 99 85 169 161 124 156 235 200 123 135 223 120 

รวมทั้งหมด 2212   175 297 184 330 280 435 258 343 

รอยละระดับผลการเรียน 7.91 13.43 8.32 14.92 12.66 19.67 11.66 15.51 
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จำนวนนักเรียนท่ีไดระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 1036 

เฉลี่ยรอยละของนักเรียนท่ีไดระดับ 3 ขึ้นไป 46.84 

คะแนนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 297 276 660 700 1305 903 1372 

รวมคะแนนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 5513 

คาเฉลี่ย 2.49 

จำนวนนักเรียนท่ีไดระดับ 1 ขึ้นไป (คน) 2127 

เฉลี่ยรอยละของท้ังหมด 96.16 
 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

ระดับชั้น/ 

ภาคเรียน 

จำนวนนักเรียน 
ระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 2 รวม 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  248 222 470 13 2 5 9 0 7 10 11 6 14 7 14 33 14 174 151 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 260 250 510 18 15 1 0 2 3 3 50 7 9 34 5 65 10 130 158 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 191 174 365 16 19 18 12 10 3 6 14 16 1 12 17 16 2 97 106 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 92 89 181 0 2 0 4 0 1 2 2 3 6 4 13 14 10 69 51 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 92 86 178 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 77 79 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 75 72 147 2 2 3 6 1 3 8 6 6 6 5 3 4 0 46 46 

รวม 958 893 1851 51 40 27 31 13 17 29 83 38 36 62 52 145 43 593 591 

รวมท้ังหมด 1851   91 58 30 112 74 114 188 1184 

รอยละระดับผลการเรียน 4.92 3.13 1.62 6.05 4.00 6.16 10.16 63.97 

จำนวนนักเรียนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 1486 

เฉลี่ยรอยละของนักเรียนท่ีไดระดับ 3 ขึ้นไป 80.28 

คะแนนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 58 45 224 185 342 658 4736 

รวมคะแนนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 6248 

คาเฉลี่ย 3.38 

จำนวนนักเรียนที่ไดระดับ 1 ขึ้นไป (คน) 1760 

เฉลี่ยรอยละของทั้งหมด 95.08 

6. ศิลปะ 

ระดบัชั้น/ 

ภาคเรียน 

จำนวนนักเรียน 
ระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 2 รวม 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 1  249 236 485 10 18 2 18 0 31 18 28 7 25 31 43 44 24 137 49 

ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 2 259 243 502 5 12 8 2 6 33 16 29 24 68 35 8 71 2 94 89 

ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 3 181 174 355 0 12 1 18 0 15 9 32 31 29 6 13 49 6 85 49 

ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 4 93 89 182 0 3 0 1 0 13 2 10 0 11 29 17 29 16 33 18 

ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 5 90 86 176 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 24 14 2 76 55 

ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 6 75 73 148 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 4 0 2 0 65 72 

รวม 947 901 1848 15 46 11 40 6 92 47 99 64 137 105 105 209 50 490 332 

รวมทั้งหมด 1848   61 51 98 146 201 210 259 822 
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รอยละระดับผลการเรียน 3.30 2.76 5.30 7.90 10.88 11.36 14.02 44.48 

จำนวนนักเรียนท่ีไดระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 1291 

เฉลี่ยรอยละของนักเรยีนท่ีไดระดับ 3 ขึ้นไป 69.86 

คะแนนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 51 147 292 502.5 630 906.5 3288 

รวมคะแนนนักเรยีนท่ีมีผลการเรียน 5817 

คาเฉล่ีย 3.15 

จำนวนนักเรียนท่ีไดระดับ 1 ขึ้นไป (คน) 1787 

เฉลี่ยรอยละของท้ังหมด 96.70 

 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับชั้น 

/ภาคเรียน 

จำนวนนักเรียน 
ระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 2 รวม 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  124 121 245 7 11 0 0 0 0 11 9 17 15 30 27 23 31 36 28 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 131 125 256 13 3 10 0 7 0 8 1 8 0 20 2 13 12 52 107 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 91 85 176 1 4 1 0 4 0 3 0 1 2 23 17 28 17 30 45 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 92 89 181 0 1 0 0 0 0 25 0 0 0 13 0 0 0 54 88 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 90 85 175 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24 44 0 35 65 6 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 75 73 148 4 1 4 0 3 0 8 0 6 0 16 7 9 0 25 65 

รวม 603 578 1181 25 20 15 0 14 0 56 10 32 17 126 97 73 95 262 339 

รวมทั้งหมด 1181   45 15 14 66 49 223 168 601 

รอยละระดับผลการเรียน 3.81 1.27 1.19 5.59 4.15 18.88 14.23 50.89 

จำนวนนักเรียนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 992 

เฉลี่ยรอยละของนักเรียนท่ีไดระดับ 3 ขึ้นไป 84.00 

คะแนนนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 15 21 132 122.5 669 588 2404 

รวมคะแนนนักเรียนท่ีมผีลการเรียน 3951.5 

คาเฉลี่ย 3.35 

จำนวนนักเรียนที่ไดระดับ 1 ขึ้นไป (คน) 1136 

เฉลี่ยรอยละของท้ังหมด 96.19 
 

8. ภาษาตางประเทศ 

ระดับชั้น/ 

ภาคเรียน 

จำนวนนักเรียน 
ระดับผลการเรียน 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 2 รวม 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  125 121 246 11 22 10 1 8 5 12 26 10 15 18 19 15 9 41 24 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 127 135 262 10 46 8 1 4 1 22 11 17 10 37 10 13 16 16 39 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 92 80 172 13 10 39 9 10 9 12 13 5 11 5 14 3 12 5 32 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 93 90 183 5 6 20 17 12 10 12 33 14 13 21 5 5 2 4 4 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 90 86 176 3 1 14 10 21 5 21 13 19 9 9 22 2 13 1 13 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 75 73 148 1 2 5 0 6 8 8 16 17 19 24 19 5 3 9 6 
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รวม 602 585 1187 43 87 96 38 61 38 87 112 82 77 114 89 43 55 76 118 

รวมทั้งหมด 1187   130 134 99 199 159 203 98 194 

รอยละระดับผลการเรียน 10.95 11.29 8.34 16.76 13.40 17.10 8.26 16.34 

จำนวนนักเรียนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไป (คน) 495 

เฉลี่ยรอยละของนักเรียนที่ไดระดับ 3 ขึ้นไป 41.70 

คะแนนนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 0 134 148.5 398 397.5 609 343 776 

รวมคะแนนนักเรียนท่ีมผีลการเรียน 2806 

คาเฉลี่ย 2.36 

จำนวนนักเรียนที่ไดระดับ 1 ขึ้นไป (คน) 1086 

เฉลี่ยรอยละของท้ังหมด 91.49 

 

 

4..1.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 

สาระวิชา จำนวนคน 
คะแนน

เฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ย 

รอยละ 

จำนวนรอยละของนักเรียนที่ไดระดับ 

ปรับปรุง พอใช ดี 

ภาษาไทย 87 43.57 12.40 50.08 1/1.15 79/90.80 7/8.05 

คณติศาสตร 87 22.42 10.88 25.77 44/50.57 43/49.43 - 

วิทยาศาสตร 87 32.44 7.27 37.29 36/41.38 51/58.62 - 

สังคมศึกษา 87 44.87 11.86 51.57 3/3.45 78/89.66 6/6.90 

ภาษาอังกฤษ 87 28.18 7.40 32.39 15/17.24 72/82.76 - 
 

 

 

 

 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
 

สาระวิชา 
จำนวน

คน 

คะแนน

เฉล่ีย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เฉลี่ย 

รอยละ 

จำนวนรอยละของนักเรียน                 

ท่ีไดระดับ 

ปรับปรุง พอใช ดี 

ภาษาไทย 73 43.27 14.42 59.27 2/2.73 63/86.30 8/10.95 
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คณติศาสตร 73 19.45 5.35 26.64 48/65.75 25/34.24 - 

วิทยาศาสตร 73 27.22 5.43 37.28 7/9.58 66/90.41 - 

สังคมศึกษา 73 30.47 5.58 41.73 37/50.68 36/49.31 - 

ภาษาอังกฤษ 73 22.07 3.98 30.23 28/38.35 45/61.64 - 

 

4.1.4 งานประกันคณุภาพ 

มีการวางแผนพัฒนาโรงเรยีน  โดยมีการวิเคราะหสภาพปจจุบัน  โดยเปดโอกาสใหเก่ียวของมีสวนรวม

ในการกำหนดกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ  และเปาหมาย  และไดมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 

3-5 ป แผนปฏิบัติการ โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและเผยแพรใหผูเก่ียวของทราบ 

ดังนี้ 

1. แผนปฏิบัติการของโรงเรียน  ผูรับผิดชอบและมีแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองทิศทาง                 

การพัฒนาโรงเรียน  กำหนดสัดสวนการใชเงนิในแผนปฏิบัติการมีการดำเนินงานการกำกับติดตาม                        

และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

2. มีการกำหนดอุดมการณของโรงเรียน มีกำหนดยุทธศาสตรเพื่อสรางเสริมคุณธรรม

ลักษณะนิสัยและความประพฤติและมีการเผยแพรใหเปนที่ทราบกันท่ัวไป  การจัดองคกร  มีจัดทำแผนภูมิ

การบริหารโรงเรียนกำหนดขอบขายของหนวยงานใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันมีการกำหนดหนาที่ความ

รับผิดชอบและมอบหมายงานครบทุกงานและดำเนินงานเปนไปตามแผนภูมิที่โรงเรียนกำหนดมกีารตรวจสอบ

และติดตามผล  และมีการประชาสัมพันธใหผูที่เก่ียวของทราบ 

3. การดำเนินงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการดำเนินงานสารสนเทศและแตงตั้ง

ผูรับผิดชอบ มีการรวบรวมวิเคราะหขอมูลอยางถูกตองและครอบคลุมภารกิจ เปนปจจุบันมีการนำสารสนเทศ

ไปใชมีการพัฒนาเจาหนาท่ีดำเนินงานดานสารสนเทศการจัดและพัฒนาระบบเครือขายงานสารสนเทศของ

โรงเรยีนมีการเผยแพรสารสนเทศใหหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชนทราบ 

4. การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน  มีการแตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบ                   

และมแีผนการดำเนนิงานจัดทำมาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรยีนและสอดคลองกับมาตรฐานของหนวยงานตน

สังกัดมีการดำเนินการพัฒนาไปสูมาตรฐานที่กำหนด มีการประเมินคุณภาพภายในและจัดทำรายงานการ

พัฒนาคณุภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง  และเผยแพรตอสาธารณชน 

5. การควบคุมภายใน  มีการจัดระบบควบคุมภายในมีการแตงตั้งคณะกรรมการมีการ

ดำเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑมาตรการและวิธีการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดอยางเปนระบบมีรายงานผลการควบคุมภายในใหสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศกึษา และยังมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

6. การประเมินผลการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ  มีการประเมินผลการ

ดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพในระดับหนวยงานยอยภายในโรงเรยีนในรูปแบบของคณะกรรมการ                     
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มีการวิเคราะหและผลการประเมินการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

4.2  กลุมบริหารงานบุคคล 

 4.2.1 งานบุคคล 

1. การวางแผนอัตรากำลัง  ไดดำเนินการวิเคราะหอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา                    

มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง (ระยะ 3 – 5 ป) ไดกำหนดวิธีการแกปญหาที่สอดคลองกับแผนอัตรากำลัง                    

มีการประสานงานขอความรวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของมีการประเมินผลการดำเนินการวางแผนอัตรากำลัง     

      2. การพฒันาบุคลากร  พิจารณาการดำเนินงานของโรงเรียนในเรื่องตอไปนี้ 

      (1) การปฐมนิเทศ/การนิเทศภายใน 

      (2) การจัดหาหรือจัดทำเอกสารแนะนำการปฏิบัติงาน 

     (3) การสงบุคลากรไปอบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาเพิ่มเติม/ศึกษาดูงาน 

      (4) การจัดอบรมประชุมหรอืสัมมนาในโรงเรยีน 

     (5) การสงเสริม สนับสนุนใหขาราชการครูมีความกาวหนาในวิชาชีพ 

มีแผนพัฒนาบุคลากรมีการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาบุคลากรอยางนอย 3 รายการ บุคลากรยังนำความรูที่ได            

จากการพัฒนามาขยายผลในโรงเรยีนมีการประเมนิผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรยังมีการนำผล                   

การประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร อยางตอเนื่อง 

        3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร                

มีเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางนอย                 

ภาคเรียนละ1ครั้งมีการวิเคราะหการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนำผลการวิเคราะหไปใช                     

ในการพัฒนาบุคลากร 

        4. การบำรุงขวัญและสงเสริมกำลังใจ  มีแผนการบำรุงขวัญและสงเสริมกำลังใจบุคลากร                      

มีการปฏิบัติกิจกรรมตามแผน มีการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม                 

การบำรุงขวัญและสงเสริมกำลังใจบุคลากร มีการนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรม                   

การบำรุงขวัญและสงเสริมกำลังใจบุคลากร 

 4.2.2 งานกิจการนักเรียน 

     1. การวางแผนงานกิจการนักเรียน 

           1.1 การรวบรวมขอมูลและจัดทำระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน 

มีผูรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการเก่ียวกับงานกิจการนักเรียน                   

การรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนที่เปนปจจุบัน การจัดทำระเบียบ

และแนวปฏิบัติเปนเอกสารคูมือครูหรือคูมือนักเรยีนข้ึนใชในโรงเรยีน การเผยแพรใหผูเก่ียวของทราบมีการ

ปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัตใิหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ 
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    1.2 การทำแผนงานกิจการนักเรียน การจัดทำขอมูลเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน              

มีการจัดทำแผนงานกิจการนักเรียนเปนลายลักษณอักษร ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนมีการดำเนินการ

ตามแผนยังมีการติดตามประเมินผล 

2. การบริหารงานกิจการนักเรียน 

    2.1 การกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน การกำหนดขอบขายงานกิจการ

เรียนมีการทำแผนภูมิงานกิจการนักเรียน การจัดทำพรรณนางานกิจการนักเรียนมีการกำหนดหนาท่ีความ

รับผิดชอบครบทุกงานตามแผนภูมิของโรงเรียนมีการประชาสัมพันธเผยแพร 

    2.2 การประสานงานกิจการนักเรียน การประสานงานกับหนวยงานตางๆภายในโรงเรยีนมี

การประสานงานระหวางโรงเรียนกับเครือขายผูปกครองมีการประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับ

เยาวชนมีการประสานงานอยางตอเนื่อง การประเมินและติดตามผลการปฏิบัติ 

    2.3 การสงเสริมงานกิจการนักเรียน วางแผนกำหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรม

นักเรียนโดยสนับสนนุใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการวางแผนมีการดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรยีน              

และสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ

ของนักเรยีน การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกปฏิบัติใหทำไดทำเปนรกัการอานและ

เกิดการใฝรูอยางตอเนื่องมีการนิเทศกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานยังมีการนำผลประเมินไป

ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมนักเรียนอยางตอเนื่อง 

 

  3. การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัยคุณธรรมจริยธรรม 

    3.1 การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ไดแก                  

การตรงตอเวลาความสะอาดการแตงกายการเขาแถวการแสดงความเคารพ การปฏิบัติตามระเบียบ

ขอบังคับและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน  การจัดกิจกรรมมีหลักฐานแสดงวามีการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรม

เปนประจำและตอเนื่อง ปรากฏผลตอพฤติกรรมนักเรยีนอยางเดนชัดเผยแพรผลงานใหเปนท่ีปรากฏ 

    3.2 การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม  การจัดกิจกรรม                     

มีหลักฐานแสดงวามีการจัดกิจกรรมเปนลายลักษณอักษรจัดกิจกรรมเปนประจำและตอเนื่องปรากฏผลตอ

พฤติกรรมนักเรียนอยางเดนชัดเผยแพรผลงานใหเปนที่ปรากฏ 

    3.3 การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม  การจัดกิจกรรมมี

หลักฐานการจัดกิจกรรมเปนลายลักษณอักษรจัดกิจกรรมเปนประจำและตอเนื่องปรากฏผลตอพฤติกรรม

นักเรยีนอยางเดนชัดเผยแพรผลงานใหเปนที่ปรากฏกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม ไดแก

กิจกรรมที่สอดคลองกับคุณลักษณะ อันพึงประสงค8ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              

พ.ศ.2551คือรักชาติศาสนาพระมหากษัตริยซื่อสัตยสุจริตมีวินัยใฝเรียนรูอยูอยางพอเพียงมุงมั่นในการทำงาน 

รักความเปนไทยมจีิตสาธารณะกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคมไดแกการบำเพ็ญตนใหเปน

ประโยชนการปฏิบัติตามกฎหมายการพัฒนาสาธารณสถานฯลฯ 
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       3.4 การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชน การจัดกิจกรรมมี

หลักฐานแสดงวามีการจัดกิจกรรมเปนประจำและตอเนื่องปรากฏผลตอพฤติกรรมนักเรียนอยางเดนชัดเผยแพร

ผลงานใหเปนที่ปรากฏ 

    3.5 การยกยองใหกำลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี การยกยองใหกำลังใจมีหลักฐานการยก

ยองใหกำลังใจเปนลายลักษณอักษรมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการยกยองใหกำลังใจ เปนลายลักษณอักษรเผยแพร

เกียรติประวัติของนักเรยีนที่ประพฤติดีใหปรากฏ การบันทึกเกียรติประวัติของนกัเรียนไวเปนหลักฐาน                

และเปนปจจุบัน 

  4. การดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

    4.1การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  การแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน                

เปนลายลักษณอักษร ดำเนินงานตามแผน  ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนา

งาน การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนรวมกับเครือขายที่เก่ียวของ 

    4.2 การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  การมอบหมายใหครูดูแลรับผิดชอบกลุมนักเรียน                

เปนลายลักษณอักษรครูผูรับผิดชอบยังดำเนินการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคลยังดำเนินการศกึษานักเรียนครบ

ทุกคนมีเอกสารหลักฐานขอมูลนักเรียนที่สามารถตรวจสอบไดมีการวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดกลุมนักเรียน 

    4.3 การคัดกรองนักเรียน มีเครื่องมือสำหรับใชในการคัดกรองนักเรียน                      

ประชุมชี้แจงครูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการคัดกรองนักเรยีนครูยังดำเนินการคัดกรองนักเรียนตามแนวปฏิบัติ               

มีคณะกรรมการรวมพิจารณาผลการคัดกรองนกัเรียนมกีารจำแนกนักเรียนอยางชัดเจนและครอบคลุมทุกกลุม 

    4.4 การดำเนินงานปองกันการแกไขปญหานักเรียน  มีขอมูลเก่ียวกับนักเรียนท่ีมีปญหา                 

ที่เปนกลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหากำหนดแนวทางวิธีการปองกันและมีหลักฐานการปองกันและแกไขตามวิธี               

ที่กำหนดไวมีการแกปญหารวมกันกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ มีการติดตามประเมินผลและนำผลการประเมินไปใช

ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการแกไขปญหา 

4.5 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน  มีขอมูลนักเรยีนที่ควรไดรับการสงเสริมและ

พัฒนา ดำเนินงานรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของมีการติดตามประเมินผลและนำผลการประเมินไปใชปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินงาน 

    4.6 การสงตอนักเรียน มีขอมูลนักเรียนที่ควรไดรับการสงตอมีแนวปฏิบัติในการสงตอ

นักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน สงตอนักเรียนตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไวมีการประสานความรวมมือ

กับหนวยงานที่เก่ียวของ  การติดตามประเมินผลและนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 

  5. การดำเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

    มีการชี้แจงเผยแพรหลกัการประชาธิปไตยในโรงเรียนมีการจัดทำแผนงาน/โครงการสงเสริม

ประชาธิปไตยในโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการเปนประจำมีการนิเทศกำกับติดตาม

ประเมินผลและพัฒนาอยางตอเนื่องปรากฏบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอยางเดนชัด สามารถเปน

แบบอยางแกโรงเรียนอ่ืนได 

6. การประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน 
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  มีการประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมีหลักฐานใหตรวจสอบไดมีการประเมินผลในระดับ

หนวยงานยอยภายในโรงเรยีนมีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการมีการวิเคราะหผลการประเมินผลงาน

กิจการนักเรียนนำผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรงุพัฒนาการดำเนินงานกิจการนักเรียน 

 

4.3. กลุมงานบริหารงานงบประมาณ 

  1. การบริหารการเงิน  ไดวางแผนการใชจายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ ใหเหมาะสม

สอดคลองและถูกตองกับระเบียบตางๆที่เกี่ยวของยังมีการเบิกจายเงินใหแกผูมีสิทธิ์หรือเจาหนี้ยังมีการเบิก

จายเงินตามระเบียบภายในเวลากำหนดยังมีการกำกับเรงรัดติดตามการใชจายเงนิตามแผนยังมีการบริหาร

การเงนิเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

  2. การบริหารการเงินและบัญชี  การบริหารการเงินมีการจัดทำหลกัฐานการเงินครบถวนถูกตอง                 

เปนปจจุบันเก็บหลักฐานเปนระเบียบและปลอดภัย  การรับเงินทุกประเภทมีการออกใบเสร็จรับเงนิยังมีการ

ลงบัญชีในสมุดเงินสด จัดทำบัญชีในสมุดเงนิสดถูกตองเปนปจจุบันยังมีการตรวจสอบหลักฐานการรับเงินตาม

ระเบียบการเก็บรักษาเงิน  การจายเงินอยูภายในวงเงนิที่ไดรับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันพ้ืนฐานและมีหลักฐานในการจาย  การเก็บรักษาเงนิเอกสารแทนตัวเงินและการจัดทำรายงานเงิน

คงเหลือประจำวัน  มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินยังปฏิบัติถูกตองตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน  มีการกำหนด

มาตรการตรวจสอบติดตามดานบุคลากรและดานวิธีการยังมีการนิเทศกำกับติดตามและตรวจสอบอยาง

สม่ำเสมอ  ระบบการควบคุมการรบั–จายเงินประจำวันยังมีการตรวจสอบความถูกตองตรงกันระหวางยอดเงิน

คงเหลือในสมุดเงนิสดกับรายงานเงินคงเหลือประจำวันโดยผูบริหารสถานศึกษายังมีการตรวจสอบสมุดเงินสด

รายงานเงนิคงเหลือประจำวันและทะเบียนการเงินตางๆโดยผูบริหารสถานศึกษาทุกสิ้นเดือนยังดำเนินการ

เก่ียวกับรายงานการเงินตามท่ีระเบียบและกฎหมายกำหนดไวไดอยางครบถวน มีแผนการใชเงินยังมีการใช

จายเงินตามแผนยังมีหลักฐานการควบคุมการใชจายเงนิตามแผน การวิเคราะหความคุมคาและความเหมาะสม

การใชจายเงินยังนำผลการวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงพัฒนาแผนการใชจายเงิน 

  3. การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย การดำเนินการจัดซื้อจัดจางยังมีการจัดซื้อจัดจางปฏิบัติครบ

ตามข้ันตอนยังมีการดำเนินการถูกตองตามระเบียบทุกขั้นตอนมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจางอยางรวดเร็ว

ทันเวลามีจัดระบบการเก็บรักษาหลักฐานการจัดซื้อจัดจาง   การจัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครภุัณฑมีการ

จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑถูกตองและเปนปจจุบันมีกำกับติดตามดูแลการจัดทำบัญชีวัสดุและ

ทะเบียนครภุัณฑอยางสม่ำเสมอมีการจัดระบบการจัดเก็บรักษาบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑมีการนำ

เทคโนโลยีมาใชในการจัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครภุัณฑอยางครบถวนและปลอดภัย  การบำรุงรกัษาพัสดุ

หรือปรับซอมยังมีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร การตรวจสอบการรับ – จายพัสดุ

ประจำปยังมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดตุามระเบียบ  

 

4. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2561 

1.  เงินอุดหนุนจากรัฐ 
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รายการ 
งบประมา

ณ(บาท) 
หมายเหตุ 

1.1 เงินอุดหนุนรายหัว (ขอมูลนักเรียนยืนยันตัวตน ณ 3  ธันวาคม  2561) 

  ม. ตน      จำนวน  321  คน 1,123,500 คนละ 3,500.00  บาท 

  ม. ปลาย   จำนวน  233 คน 885,400 คนละ 3,800.00  บาท 

รวม (554  คน) 2,008,900 (นักเรียนท้ังหมด 554  คน) 

1.2 เงินปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน              

(ม.ตน) 1/2561 
-  

1.3 เงินคาอาหารนักเรียนประจำพักนอน -  

1.4 งบประมาณโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน  ขอมูลนักเรียนยืนยันตัวตน ณ 3  ธันวาคม  2561 

1.4.1 คาจัดการเรียนการสอน 

        ม.ตน (321 คน)  

        ม.ปลาย (233 คน)  

รวม 

 

1,123,500 

885,400 

2,008,900 

 

คนละ 3,500  บาท/ป 

คนละ 3,800  บาท/ป 

1.4.2 คาหนังสือเรียน 

        ม.ตน (321 คน)  

        ม.ปลาย (233 คน)  

รวม 

 

267,349 

282,289 

549,638 

ม.1 คนละ 700  บาท/ป (700×110=77,000) 

ม.2 คนละ 863  บาท/ป(863×115=99,245) 

ม.3 คนละ 949  บาท/ป(949×96=91,104) 

ม.4 คนละ 1,257  บาท/ป(1,257×99 =124,443) 

ม.5 คนละ 1,263  บาท/ป(1,263×60=75,780) 

ม.6 คนละ 1,109  บาท/ป(1,109×74=82,066) 

1.4.3 คาอุปกรณการเรยีน 

        ม.ตน (321 คน)  

        ม.ปลาย (233 คน)  

รวม 

 

134,820 

107,180 

242,000 

 

คนละ 420  บาท/ป 

คนละ 460  บาท/ป 

1.4.4 คาเครื่องแบบ 

        ม.ตน (321 คน)  

        ม.ปลาย (233 คน)   

รวม 

 

144,450 

116,500 

260,950 

 

คนละ 450  บาท/ป 

คนละ 500  บาท/ป 

1.4.5 คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

        ม.ตน (321 คน)  

        ม.ปลาย (233 คน)  

รวม 

 

282,480 

221,350 

503,830 

 

คนละ 880  บาท/ป 

คนละ 950  บาท/ป 
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รายการ 
งบประมา

ณ(บาท) 
หมายเหตุ 

1.1 เงินอุดหนุนรายหัว (ขอมูลนักเรียนยืนยันตัวตน ณ 3  ธันวาคม  2561) 

  ม. ตน      จำนวน  321  คน 1,123,500 คนละ 3,500.00  บาท 

   

 

 

 

 

 

   2. รายการจัดสรร 

ลำดับที่ รายการ 
งบประมาณ 

( บาท/ป ) 
หมายเหตุ 

1 วิชาการ               70 % 1,406,230  

2 งบบริหาร             20 % 401,780  

3 งบสำรอง             10 % 200,890  

 รวม 2,008,900  

 

4.4. กลุมงานบริหารงานทั่วไป 

4.4.1 งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 

  1. การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  มีอาคารเรยีน 4 หลัง  

อาคารหอประชุม  1  หลัง  อาคารฝกงาน  1  หลัง  บานพักผูบริหาร  1 หลังบานพักคร ู 6  หลัง  บานพัก

นักเรียน  4  หลัง  บานพักนักการภารโรง 3  หลัง  หองน้ำหองสวม 4 หลังสระวายน้ำ  1  แหง  

หองปฏิบัติการ   12 หอง  ไดกำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม              

ของโรงเรียนหรือจัดทำผงับริเวณโรงเรียน (Master Plan)  ยังมีการดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และ

สภาพแวดลอมของโรงเรยีนใหอยูในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยเหมาะสมพรอมท่ีจะใชประโยชนยังมีการติดตาม

และตรวจสอบการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของโรงเรยีนเพื่อใหเกิดความคุมคาและเอ้ือประโยชนตอ

การเรียนรูยังมีการสำรวจความพึงพอใจจากผูที่เก่ียวของยังมีการการสรปุประเมินผลและรายงาน 

  2. การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน  บริเวณโรงเรยีนมีความสะอาด  บรรยากาศภายในอาคารเรียน

สะอาดความรมรื่นความสวยงาม  มีความปลอดภัยและความสะดวก  จัดหองเรยีนไดพอเพียงหรือมีการ

แกปญหาการขาดแคลนไดอยางเหมาะสม  จัดหองบริการและหองพิเศษในอาคารเรียนไดมากกวารอยละ 75 

ของเกณฑมาตรฐานมีการดูแลรักษาอาคารเรียน  แตงตั้งผูรับผิดชอบในการดูแลเปนลายลักษณอักษรยังมีการ
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บำรุงรักษาใหคงสภาพมีระเบียบสวยงามใชการไดและเอ้ือตอการเรียนรูยังมีการซอมแซมหรือปรับปรงุใหดีขึ้น

สภาพอาคารยังไดรับการบำรุงรักษาใหอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงและสะอาดสวยงาม  การรักษาความ

ปลอดภัยอาคารเรยีนไดแตงตั้งผูรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยเปนลายลักษณอักษร  ยังมีเครื่องมือและ

อุปกรณในการปองกันและรักษาความปลอดภัยที่ใชการไดยังมีการควบคุมและติดตามการรักษาความปลอดภัย

อาคารเรียนยังมีการฝกอบรมวิธีการรักษาความปลอดภัยใหแกผูปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย 

  3. การบริการหองบริการ  อำนวยความสะดวกเก่ียวกับการจัดประสบการณเรียนรูการศึกษาเพ่ิมเติม                      

แกนักเรียน เชน หองผูบริหารโรงเรยีน  หองบริหารงานวิชาการ  หองสมุด  หองแนะแนว  หองพยาบาล                     

หองศูนยวิทยบริการ  และหองสันทนาการ  เปนตน  และยังไดจัดหองพิเศษเพื่อเปนสถานที่สำหรบัจัดกิจกรรม

การเรียนรูเปนพิเศษเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนตามปกติโดยมีสื่อและอุปกรณการสอนเพ่ือการทดลอง                  

ฝกปฏิบัติงานไวสำหรับนักเรียนเชนหองปฏิบัติการเคมีชีววิทยาฟสิกสและศูนยการเรียนรูตางๆ 

นอกจากนี้ยังมีการจัดระบบสื่อสารและประชาสัมพันธในโรงเรียนยังมีผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษรยังมี

แนวปฏิบัติและใหบริการการสื่อสารและประชาสัมพันธยังมีการประเมินผลการจัดการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธยังมีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการสื่อสาร 

 

 

4.4.2 งานธุรการ 

  1. การวางแผนงานธุรการ 

         1.1 การรวบรวมขอมูลระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ  แตงต้ังผูรับผิดชอบ 

การรวบรวมขอมูลระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานธุรการเปนลายลักษณอักษรมีการรวบรวมขอมูลระเบียบ

และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานธุรการที่เปนปจจุบัน  การจัดทำเอกสารแบบพิมพตางๆ ที่ใชใน   งานธุรการไวใชใน

โรงเรยีนมีการจัดทำเปนเอกสารคูมือการปฏิบัติงานธุรการ การเผยแพรใหผูที่เก่ียวของทราบ 

         1.2 การทำแผนงานธุรการ  กำหนดแผนงานธุรการมีการจัดทำแผนงานธุรการเปน                         

ลายลักษณอักษรมีผูรับผิดชอบการปฏิบัติตามแผนมีการดำเนินงานตามที่กำหนดไวอยางครบถวน                      

มีการประเมินผลการปฏิบัตงิานตามแผน 

2. การบริหารงานธุรการ 

        2.1 การกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบ  กำหนดขอบขายงานธุรการ การทำแผนภูมิการ

บริหารงานธุรการมีการจัดทำพรรณนางานธุรการมีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบครบทุกงานมีการ

ประชาสัมพันธเผยแพร 

        2.2 การจัดบุคลากร  กำหนดแนวทางการจัดบุคลากรมีการแตงตั้งบุคลากรครบทุกงาน 

บุคลากรยังมีคุณสมบัติเหมาะสม ตามลักษณะงานงานที่ปฏิบัติยังถูกตองเรยีบรอยเปนปจจุบัน 

           2.3 การจัดสถานที่  จัดใหสถานที่ทำงานธุรการมีหองธุรการโดยเฉพาะจัดสถานที่ปฏิบัตงิาน

ภายในหองธุรการเปนสัดสวนและสะดวกแกการใหบริการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานหองธุรการมี

ความเหมาะสมมั่นคงและปลอดภัย 



32 

 

     3. การบรหิารงานสารบรรณ 

           3.1 การลงทะเบียนรับ – สงเอกสารและหนังสือราชการ  ทะเบียนรับ–สงเอกสาร                      

และหนังสือราชการยังมีเจาหนาที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ การลงทะเบียนรับ – สงถูกตองตามระเบียบงาน                 

สารบรรณยังมีการจัดระบบการประสานงานที่รวดเร็วสามารถตรวจสอบและติดตามเร่ืองไดสะดวก 

    3.2 การโตตอบหนังสือราชการ  หลักฐานการโตตอบหนังสือราชการมีหนังสือราชการ                   

ที่โตตอบถูกตอง ตามระเบียบงานสารบรรณการจัดระบบโตตอบหนังสือราชการโดยระบบ e – office                      

ยังมเีจาหนาที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ การโตตอบหนังสือราชการรวดเร็วทันเวลา 

   3.3 การเก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการ  การจัดระบบเก็บรักษาและทำลายหนังสือ

ราชการมีการกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการไวเปนลายลักษณอักษรและถูกตองตามระเบียบงานสาร

บรรณการเก็บรักษาและการทำลายหนังสือราชการอยางถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณยังสามารถคนหา

หนังสือราชการหรือหลักฐานตางๆ ไดสะดวกและรวดเร็วยังใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการเก็บรักษา                     

และทำลายหนังสือราชการ 

    3.4 การบริการเก่ียวกับงานสารบรรณ  การบริการเก่ียวกับงานสารบรรณ ไดแกการบริการ

งานพิมพงานถายเอกสารงานคนหาเอกสารทางราชการฯลฯมีการจัดระบบดานบริการงานสารบรรณยังมีวัสดุ

ครุภัณฑบุคลากรในการใหบริการไดเพียงพอมีการบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑใหมีคณุภาพดีอยูตลอดเวลามีการ

ปรับปรุงการบริการใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอมีการนำเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการ 

    3.5  การประเมินผลการดำเนินงานธุรการ  ประเมนิผลการดำเนินงานธุรการ                 

โดยมีหลักฐานใหตรวจสอบไดยังมีการประเมินผลในระดับหนวยงานยอยภายในโรงเรียนยังมีการประเมินใน

รูปแบบของคณะกรรมการยังมีการวิเคราะหผลการประเมินการดำเนนิงานธุรการยังมีการนำผลการวิเคราะหไป

ใชในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานธุรการ 

 

4.4.3. งานชุมชนและภาคีเครือขาย 

  1. งานชุมชนและภาคีเครือขาย ไดมีการรวบรวมขอมูลพื้นฐานและสภาพแวดลอมของชุมชนและภาคี

เครือขาย  ยังมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษรยังมีการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมของชุมชน

และภาคีเครือขายยังมกีารจัดระบบฐานขอมูลและสารสนเทศยังมีการพัฒนาขอมูลใหครบถวนและเปนปจจุบัน 

สงเสริมสนับสนุนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือขาย  มีแผนการสราง

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือขายยังมีการใหชุมชนภาคีเครือขายและผูมีสวนเก่ียวของ

เขามามสีวนรวมในการวางแผนยังมีการดำเนินการตามแผน 

2. การใหบริการชุมชน  ใหบริการชุมชนดานวิชาการ  ดานอาคารสถานท่ี  ดานวัสดุอุปกรณครุภัณฑ 

ดานบุคลากรและใหบริการดานอื่นๆ  โดยชุมชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ  การบริการขาวสารแกชุมชน

มีหลักฐานการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนยังมีชุมชนยังใหความสนใจเขารวมกิจกรรมยังมีชุมชนยังมีความ              

พึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมยังมีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน  การรวมมอืกับชุมชน
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ในการพัฒนาชุมชน  เขารวมกิจกรรมกับชุมชนอยางตอเนื่องยังปรากฏวาโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธกัน

เปนอยาง  สงเสริมใหมีการจัดตั้งองคกร1เพื่อสนับสนุนโรงเรียนมีหลักฐานการจัดตั้งองคกรท่ีมิใชนิติบุคคล  

เพ่ือสนับสนุนโรงเรียนมีองคกรที่เปนนิติบุคคลเพ่ือสนับสนุนโรงเรียนมีผลงานท่ีสนับสนุนโรงเรียน   

 

 



 
แผนภมูิการบริหารงานโรงเรียนโนนเจริญพทิยาคม 

ผูอำนวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 

กลุมงานบริหารงานวิชาการ กลุมงานบริหารงานบุคคล กลุมงานบริหารงานงบประมาณ กลุมงานบริหารงานทั่วไป 

-งานประสานงานกลุมสาระการเรียนรู 

-งานบริหารกลุมสาระการเรียนรู 

-งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

-งานทะเบียนและสำมะโนนกัเรยีน 

-งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผล

การเรียนรู 

-งานวิจยัพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

-งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

-งานพัฒนาแหลงเรียนรู 

-งานพัฒนาและสงเสริมศักยภาพนักเรียน 

-งานเทคโนโลยีสื่อสารและการ

ประชาสัมพันธ 

-งานบริหารงานบุคคล 

-งานบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการ

ครู ลูกจางและบุคลากรทางการศึกษา 

-งานนิติกร 

-งานประเมินผลการดำเนินงานบุคคล 

-งานพิธกีาร 

-งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

-งานสรางและเผยแพรเกียรติประวัติโรงเรียน 

-งานวางแผนบริหารงานและประเมินผล 

-งานสำนักงานผูอำนวยการ 

-งานวางแผนงานกิจการนักเรียน 

-งานบริหารกิจการนกัเรียน 

-งานสงเสรมิพัฒนานักเรียนมีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม 

-งานสารวัตรนักเรียนและระเบียบวินัยจราจร 

--งานเครือขายของผูปกครอง 

-งานระดับชั้น 

-งานรกัษาความปลอดภัย 

-งานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 

-งานสงเสรมิประชาธิปไตยในโรงเรียน 

-งานบริการอาคารสถานท่ีฯ 

-งานบริการหองเรียน 

-งานบริการหองบริการ 

-งานบริการหองพิเศษ 

-งานบริการอาคารประกอบ 

-งานนักการภารโรงและลกูจาง 

-งานบานพกัครู 

-งานสงเสริมสุขภาพอนามัย 

-งานประเมินผลการดำเนินงานบริการและ

อาคารสถานท่ี 

-งานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชน 

-งานใหบริการชุมชน 

-งานมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 

-งานสมาคมและประสานองคกรเครือขาย 

-งานวงดนตรีลูกทุง,โปงลาง,ดนตรีสากล 

-งานประเมินผลการดำเนินและภาคีเครอืขาย 

-

-งานบริหารการเงิน 

-งานบริหารการบัญช ี

-งานประเมินผลการดำเนินการเงนิ 

-งานบริหารงานพัสดุและทรพัยสิน 

-งานประเมินผลการพัสด ุ

-งานแผนพัฒนาโรงเรียน 

-งานจัดองคกร 

-งานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-งานจัดระบบการประกันคณุภาพภายใน 

-งานคำนวณตนทุนผลผลิต 

-งานควบคุมภายใน 

-งานประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน

และประกันคุณภาพ 

 

รองผูอำนวยการโรงเรียนโนนเจริญพทิยาคม 

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

4 
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สวนท่ี 2      

การศึกษาสถานภาพของโรงเรียน 
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ภารกิจ 

บทบาทและหนาที่ของผูที่เกี่ยวของกับการศึกษา (Code  of  Practice) 

 โรงเรยีนโนนเจริญพิทยาคม มีบุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาประกอบดวยคณะ

ผูบรหิารโรงเรียน  คณะกรรมการโรงเรยีน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  หัวหนางาน  ครู – อาจารย                   

และผูปกครอง  ซึ่งทุกฝายจะรวมมือกันดำเนินงานเพ่ือพัฒนาโรงเรียนมุงสูมาตรฐานสากล  โดยไดกำหนด

บทบาทหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

1. ผูบริหารโรงเรียน 

 บทบาทและหนาท่ี 

1.1 กำหนดนโยบาย  และแผนการปฏิบัติการของโรงเรยีนใหสนองนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ  ดังตอไปนี้ 

   1)  จัดการเรยีนการสอนใหเปนไปตามจุดประสงคของหลักสูตร 

   2)  จัดกิจกรรมที่สงเสรมิการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน                  

ซึ่งกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียนและโรงเรยีน 

   3)  พัฒนาระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนปองกันพฤติกรรม                     

ที่ไมพึงประสงคของบุคลากรในโรงเรยีน 

4) พัฒนาระบบกลุมบริหารงานงบประมาณ  การบัญชี  พัสดุ  งานสารบรรณ  

งานแผนงานและงานสารสนเทศ  ใหเกิดประสิทธิผล  และประสิทธิภาพตอการบริหารงานของโรงเรยีน 

   5)  ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกโรงเรียน 

1.2 การใหการบริการ  ในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหสนองนโยบาย 

ของกระทรวงศึกษาธิการดงัตอไปนี้ 

   1)  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกฝายใหมีความรูความสามารถสอดคลอง                  

กับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสงัคม 

   2)  ปรับปรุง  และพัฒนาตลอดจนดูแลรกัษา อาคารสถานท่ีและบริเวณท่ัวไปเพ่ือ

เอ้ืออำนวยในการจัดการเรียนการสอนและกอใหเกิดบรรยากาศแหงการเรียนรู 

1.3 เสริมสรางบำรุงขวัญและสวัสดิการของบุคลากรดำเนินการใหมีผูรับผิดชอบ สามารถ

ควบคุม  ตรวจสอบได 

1.4  นิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลตอชุมชน 

2. หัวหนากลุมบริหารงาน 

 บทบาทและหนาท่ี 

2.1 ปฏิบัติหนาที่ไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการและรองผูอำนวยการแตละกลุมงาน 
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2.2 ควบคุมดูแลงานในกลุมงานใหเปนไปดวยความเรยีบรอย 

3.  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู / หัวหนางาน 

 บทบาทและหนาท่ี 

  3.1  ปฏิบัติงานสนองนโยบายของโรงเรียน 

  3.2  สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในหมวด 

  3.3  กำหนดมอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบในหมวด / งาน 

  3.4  รวมมือกับบุคลากรในหมวด/ปฏิบัติงานที่ไดรบัมอบหมายอยางสรางสรรค 

  3.5  สงเสริมใหกำลังใจแกบุคลากรในหมวด/งาน 

  3.6  นิเทศติดตามประเมินและพัฒนางานหมวด / งานอยางตอเนื่อง 

  3.7  ประสานงานกับฝาย/หมวด/งานอ่ืนภายในโรงเรียนและรวมมือกันดำเนินงานของ

โรงเรยีน 

               3.8 เผยแพรชื่อเสียงและเกียรติคุณของโรงเรียน 

4.  ครู 

 บทบาทและหนาท่ี 

4.1 ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับของขาราชการรักษาจรรยาบรรณ  

มารยาท และวินัย ตามระเบียบประเพณี 

4.2 ปฏิบัติตามนโยบาย  และแนวปฏิบัติที่ระบุไวในจุดเนนและแผนยุทธศาสตร                               

ของธรรมนูญโรงเรยีน  ใหบังเกิดผล 

  4.3  ประพฤติ  ปฏิบัติ  ใหเปนแบบอยางที่ดีของนักเรียน 

  4.4  พัฒนาตนท้ังดานความรู  เทคนิคการสอนที่หลากหลายเพื่อใหนักเรียนไดพัฒนา

ตนเอง 

  4.5  อุทิศเวลาในการอบรม  สั่งสอน  ดูแลติดตาม  พฤติกรรมนักเรยีนอยางตอเนื่อง                

และสม่ำเสมอ 

  4.6  ใหความรกั  ความเมตตาตอนักเรียน  เสมือนกับบุตรหลานของตน 

  4.7  เสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะและนักเรียน รวมมือกับบุคลากรอื่น                            

ในการปฏิบัติงานในหนาที่อยางสม่ำเสมอ 

4.8 ใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆของโรงเรยีนอยางสรางสรรคดวยความเตม็ใจ                     

เต็มเวลา  และเต็มความสามารถ 

5.  ลูกจาง 

 บทบาทและหนาท่ี 

  5.1  ปฏิบัติตามระเบียบ  กฎขอบังคับของโรงเรียนโดยเครงครัด 

  5.2  ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบตามภาระหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 
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  5.3  มีความสุภาพออนนอมตอครู-อาจารย  ผูรวมงานและบุคลภายนอก 

  5.4  มีความสามัคคใีนหมูคณะ 

6.  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 บทบาทและหนาท่ี 

  6.1  กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา 

  6.2  ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 

  6.3  ใหความเห็นชอบในการจัดทำสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ                  

ของทองถิ่น 

  6.4  กำกับ  และติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 

  6.5  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                     

อยางท่ัวถึง  มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

  6.6  สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก  ดูแลเดก็พิการ  เด็กดอยโอกาสและเด็ก                          

ที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

  6.7  เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  

ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา 

  6.8  สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอก                     

และภูมิปญญาทองถ่ิน  เพ่ือสงเสริมสรางพัฒนาการของนักเรยีนทุกดาน  รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี  

ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ 

  6.9  เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน  ตลอดจนประสานงานกับ

องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและมีสวนรวมในการพัฒนา

ชุมชนและทองถิ่น 

  6.10    ใหความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปของสถานศึกษากอนเสนอ              

ตอสาธารณชน 

  6.11  แตงต้ังที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพื่อการดำเนินงานตามระเบียบน้ีตามที่

เห็นสมควร 

  6.12  ปฏิบัติการอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจาหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษานั้น 

 

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน  (Student  Code  of  Conduc) 

 โรงเรยีนไดกำหนดแนวปฏิบัติสำหรบันักเรยีน  เพ่ือสรางเสริมความเปนประพฤติดี  และมีระเบียบ

วินยัของนักเรยีนบทบาทและหนาที่ของนักเรียน 

  1)  ประพฤติตนตามปรัชญาโรงเรียน  คือ  เรียนดี  มีวินัย  รับใชชุมชน 

  2)  ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ขอบังคับของโรงเรียน 

  3)  มีความซื่อสัตย  ความสามัคคีในหมูคณะ 
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  4)  มีสัมมาคารวะตอครู-อาจารยและผูอาวุโส 

  5)  มีน้ำใจเปนนักกีฬา  เปนผูนำ และผูตามที่ดี 

  6)  เคารพสิทธิและหนาที่ของบุคลากรในโรงเรียน 

  7)  เสียสละและอุทิศเวลาใหกับโรงเรียน  และชุมชน 

  8)  หมั่นศึกษาหาความรูอยางสม่ำเสมอ 

  9)  ดูแลตนเองใหปลอดภัยเก่ียวกับสารเสพติดในโรงเรียน 

  10)  รกัษาสาธารณสมบัติของโรงเรียนและชวยกันอนุรักษ 

  11)  รกัษาและอนุรักษศิลปะ  จรรโลงขนบธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

12)  รวมสราง รักษาชื่อเสียงและเกียรติคุณใหภาคภูมิใจ 
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สรุปผลการประเมินสภาพของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 

การประเมินสภาพของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ดำเนินการดังนี้ 

 ใชเทคนิคการ SWOT ตามแนวคิดการวิเคราะหเชิงสถิติสภาพภายนอก STEP และสภาพภายใน 

2S4M สรปุไดดงัตารางตอไปนี้ 

ตาราง 1 สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (STEP) 

รายการปจจัย น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ำหนักคะแนนเฉลี่ย สรุปผล                  

การวิเคราะห โอกาส(O) อุปสรรค(T) โอกาส(O) อุปสรรค(T) 

1. ดานสังคมและ

วัฒนธรรม (S) 
0.20 4.42 4.36 0.88 0.87 +0.01 

2. ดานเทคโนโลยี (T) 0.15 4.43 4.59 0.66 0.69 -0.03 

3. ดานเศรษฐกิจ (E) 0.10 4.32 4.07 0.43 0.41 +0.02 

4. ดานการเมือง                   

และกฎหมาย (P) 
0.55 4.44 4.75 2.44 2.61 -0.17 

สรุปปจจัยภายนอก 1.00 17.61 17.77 4.42 4.58 -0.08 

เฉลี่ยปจจัยภายนอก -0.08  

 

ตาราง 2 สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (2S4M) 

รายการปจจัย น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ำหนักคะแนนเฉลี่ย สรุปผล                  

การวิเคราะห จุดแข็ง(S) จุดออน(W) จุดแข็ง(S) จุดออน(W) 

1. ดานโครงสราง (S1) 0.12 4.6 4.8 0.55 0.58 -0.03 

2. ดานระบบบริการ (S2) 0.25 4.61 4.46 1.15 1.12 +0.03 

3. ดานบุคลากร (M1) 0.11 4.43 4.56 0.49 0.50 -0.01 

4. ดานการเงิน (M2) 0.20 4.63 4.76 0.93 0.95 -0.02 

5. ดานวัสดุและอุปกรณ 

(M3) 
0.10 4.74 4.24 0.47 0.42 +0.05 

6. ดานการบริหารจัดการ 0.22 4.21 4.08 0.93 0.90 +0.03 
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(M4) 

สรุปปจจัยภายใน 1.00 27.22 26.9 4.52 4.47 +0.05 

เฉลี่ยปจจัยภายใน +0.05  

 

ผลการประเมินสถานภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียน (SWOT) 

 

                                                              O : โอกาส 

                                                                  5.00 

STARS “เอื้อและแข็ง” Question Marks “เอ้ือแตออน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         4.52                                   0.05 

 

 

4.42 

 

 

 

 

 

 

                    -4.47 

                                                      0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.08 

 

 

 

 

 

 

-4.58 

CASH COWS “ไมเอื้อแตแข็ง” DOGS “ไมเอื้อและออน” 

                                                               -5.00 

                                                              T : อุปสรรค 

-5.00 

W:จุดออน 

5.00 

S:จุดแข็ง 
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 จากผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม พบวา 

โรงเรยีนมีสมรรถนะอยูในตำแหนง วัวแมลูกออน (CASH COWS) โดยมีสภาพแวดลอมภายนอกที่ไมเอื้อ 

ตอการดำเนนิกิจการแตมีสภาพแวดลอมภายในท่ีเขมแข็ง สามารถที่จะวางแผนและพัฒนาการศึกษาตอไป

ได 

 

 

 

 

 

ตาราง 3  พิจารณาผลการประเมินสถานภาพของการจัดการศึกษา 

 

 
ปจจัย

ภายนอก 

น้ำ
หนั

กค
ะแ

นน
รว

ม 

เท
ากั

บ 
1 

คะแนนเฉล่ีย นำ้หนักxคะแนน

เฉลี่ย 

สรุ
ปผ

ลก
าร

วิเ
คร

าะ
ห  

ปจจัย

ภายใน 

น้ำ
หนั

กค
ะแ

นน
รว

ม  

เท
ากั

บ 
1 

คะแนนเฉลี่ย นำ้หนักxคะแนน

เฉลี่ย 

สรุ
ปผ

ลก
าร

วิเ
คร

าะ
ห 

โอ
กา

ส(
O

)  

อุป
สร

รค
(T

) 

โอ
กา

ส(
O

)  

อุป
สร

รค
( T

) 

จุด
แข

็ง(
S)

 

จุด
ออ

น(
W

) 

จุด
แข

็ง(
S)

 

จุด
ออ

น(
W

) 

1. S 0.20 4.42 4.36 0.88 0.87 +0.01 1. S1 0.12 4.6 4.8 0.55 0.58 -0.03 

2. T 0.15 4.43 4.59 0.66 0.69 -0.03 2. S2 0.25 
4.6

1 
4.46 1.15 1.12 +0.03 

3. E 0.10 4.32 4.07 0.43 0.41 +0.02 3. M1 0.11 
4.4

3 
4.56 0.49 0.50 -0.01 

4. P 0.55 4.44 4.75 2.44 2.61 -0.17 4. M2 0.20 
4.6

3 
4.76 0.93 0.95 -0.02 

       5. M3 0.10 
4.7

4 
4.24 0.47 0.42 +0.05 

       6. M4 0.22 
4.2

1 
4.08 0.93 0.90 +0.03 

สรุปปจจยัภายนอก 4.42 4.58  สรุปปจจยัภายใน 4.52 4.47  

เฉล่ียปจจัยภายนอก -0.08  เฉลี่ยปจจัยภายใน +0.05  

 

ตาราง 4 ความสัมพันธระหวางดานที่เปนองคประกอบของสภาพการจัดการศึกษากับดานที่เปน

องคประกอบ          

           ของสภาพแวดลอมภายนอก 

                                                                                                             O (+) 
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S2S M4S S1S M2S M1S S M3S 

S2T M4T S1T M2T M1T T M3T 

S2P M4P S1P M2P M1P P M3P 

S2 M4 S1 M2 M1  M3 

S2E M4E S1E M2E M1E E M3E 

                                                                                                             T (-)       

ผลของความสัมพันธจัดกลุมกลยุทธ 4 กลุม ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 เรียกกลุมดาวรุง (Stars) กลยุทธท่ีเลือกใชเปนกลยุทธเชิงรุกที่สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน                     

           เปนจุดแข็ง (S) และสภาพแวดลอมภายนอกเปนโอกาส (O) 

กลุมท่ี 2 เรียกกลุมสภาพปญหา (Question marks) เปนกลยุทธที่สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน                     

           เปนจุดออน (W) และสภาพแวดลอมภายนอกเปนโอกาส (O) 

กลุมท่ี 3 เรียกกลุมวัวแมลูกออน (Cash cows) กลยุทธที่เลือกใชเปนกลยุทธพัฒนาที่สภาพแวดลอมภายใน 

           โรงเรยีนเปนจุดแข็ง (S) และสภาพแวดลอมภายนอกเปนอุปสรรค (T) 

กลุมท่ี 4 เรียกกลุมสุนัขจนตรอก (Dogs) เปนกลยุทธที่สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเปนจุดออน (W)                       

           และสภาพแวดลอมภายนอกเปนอุปสรรค (T)                 

1. สภาพแวดลอมภายนอก 

1.1 ปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม (Socio-culteral factors : S)     

1.1.1 โอกาส   

1) สภาพชุมชนมีแหลงเรียนรู มีภูมิปญญาทองถ่ินที่หลากหลาย 

2) ชุมชนมีความสามัคคแีละเห็นความสำคญัของการศึกษา 

3) ชุมชนมีความรักและรวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีในทองถ่ิน 

4) ชุมชนมีความเชื่อมั่น และศรัทธาในความสามารถของครู 

5) โรงเรียนมีนักเรียน บุคลากรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

1.1.2 อปุสรรค   

1) ผูปกครองบางสวนเปนแบบอยางที่ไมเหมาะสม 

2) สภาพแวดลอมในชุมชนมีสื่อย่ัวยุ เชน รานเกม ขายของไมพึงประสงคสำหรบัเด็ก 

3) ผูปกครองมีปญหาดานครอบครัว เชนปญหาหยาราง ประกอบอาชีพตางถิ่น ทำให

นักเรียนไมไดรับ การดูแลเอาใจใสเทาที่ควร 

4) ผูปกครองนักเรียนบางสวนในเขตพื้นที่บริการ มีคานิยมในการสงนักเรียนไปเรยีน

โรงเรยีนนอกเขตพ้ืนท่ี ซึ่งอยูในตัวอำเภอหรืออยูในเมืองท่ีมีความพรอมในการจัดการศึกษา เพราะเชื่อวาจัด

การศกึษา     ไดดีกวา 

1.2 ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological factors : T)     

1.2.1 โอกาส   

W (-) S (+) 
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1) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลใหสถานศึกษา นำมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ

ได 

2) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สงผลใหเกิดนวัตกรรมท่ีนำมาใชเปนสื่อจัดกิจกรรมการ

เรียนหรือแนวทางที่นักเรียน กับคณุครูสามารถเรยีนรูจัดการเรียนการสอนได 

3) มีวัสดุอุปกรณทางดานเทคโนโลยีใหบริการอยางเพียงพอ 

4) มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางเทคโนโลยี 

5) มีการนำเทคโนโลยีมาใชในระบบการจัดการศึกษามากขึ้น 

6) ไดรับการสนับสนุนดานเทคโนโลยีระบบอินเทอรเน็ตจาก Uninet 

1.2.2 อปุสรรค   

1) ระบบเครือขายทางอินเทอรเน็ตยังมีความเร็วไมเพียงพอตอความตองการของผูใช 

2) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสามารถสื่อสารไดอยางรวดเร็ว สงผลใหนักเรียนเลียนแบบ

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

3) ความพรอมของบุคลากรและเทคโนโลยีท่ีใชยังไมเพียงพอ 

4) วัสดุอุปกรณไมเพียงพอในการซอมบำรงุและมีคาใชจายสูง 

1.3 ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic factors : E)     

1.3.1 โอกาส   

1) โรงเรียนไดรบัความรวมมือจากชุมชนเปนอยางดี 

2) ชุมชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย 

3) ชุมชนมีการสนับสนุนหารายไดระหวางเรียนแกนักเรียน 

4) สภาพเศรษฐกิจในชุมชนมีความคลองตัว 

5) มีการเปดดานการคาเสรีภายในชุมชนขางเคยีง 

1.3.2 อปุสรรค   

1) รายไดของผูปกครองคอนขางตำ่ไมแนนอน สงผลกระทบทางดานการสนับสนุนการศึกษา 

2) ประชากรในชุมชนมีอาชีพหลากหลายแตรายไดนอย 

3) ขาดการใหความรู ขาดการสงเสริมเก่ียวกับการประกอบอาชีพ 

1.4 ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors : P)     

1.4.1 โอกาส   

1) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานตนสังกัด สงเสริมศักยภาพผูเรียนอยางเต็มที่ 

2) ไดรับการดูแล นิเทศ และชวยเหลือจากหนวยงานตนสังกัด 

3) ระบบการบริหารจัดการ การดูแลชวยเหลือจากเขตพ้ืนที่ มีการชวยเหลือติดตาม

เครือขาย 

4) ไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5) กฎหมายการใหโอกาสทางการศกึษา เชน การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาคนพิการ 
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1.4.2 อปุสรรค   

1) การทดสอบระดับชาติไมสอดคลองกับนโยบายการจัดการศกึษา 

2) การกระจายงบประมาณไมทั่วถึงและไมเหมาะสม 

3) มีการเปลี่ยนนโยบายจากหนวยงานตนสังกัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล/ผูบริหาร 

4) การวัดและประเมินผลไมสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน 

2. สภาพแวดลอมภายใน 

2.1 ปจจัยดานโครงสรางและนโยบายของโรงเรียน (Structure and Policy : S1)     

2.1.1 จุดแข็ง   

1) โครงสรางการจัดองคกรเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งเนนผูเรยีนเปนสำคัญ 

2) มีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน 

3) นโยบายการดำเนินงานท่ีเนนการกระจายอำนาจและมีสวนรวม 

4) ผูบริหารมีภาวะความเปนผูนำ 

5) การขับเคลื่อนงานเปนไปตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด 

6) มีอาคารถาวรพรอมใหการบริการ 

7) บุคลากรมีความรูความสามารถ 

8) มีนโยบายในการบริหารงานท่ีชัดเจน 

2.1.2 จุดออน   

1) นโยบายจากสวนกลางไมแนนอน 

2) การดำเนินการตามนโยบายไมเอ้ือตอการปฏิบัติตามบริบทของโรงเรียน 

3) มีความซ้ำซอนในบทบาทหนาที่และภาระงานของบุคลากร 

4) ระบบน้ำขาดประสิทธิภาพ 

5) เปาหมายของโรงเรยีนไมชัดเจน 

6) การแบงหนาที่งาน/การมอบหมายงานไมชัดเจน 

 

 

2.2 ปจจัยดานการบริการ (Services : S2)     

2.2.1 จุดแข็ง   

1) ผูเรยีนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 

2) มีโครงการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

3) มีโครงการมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน 

4) ผูเรยีนสวนใหญอาศัยอยูในเขตพื้นที่บริการ 

5) การใหบริการทางดานการศกึษาตอชุมชนและหนวยงานอ่ืนๆอยางท่ัวถึง เชน กิจกรรม                    

ในชุมชน การรณรงคตางๆ 
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6) เปนจุดศูนยกลางของชุมชน 

7) เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการศกึษาอยางเสมอภาค 

2.2.2 จุดออน   

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยยังอยูในระดับต่ำ 

2) บุคลากรบางสวนไมใหความรวมมือในการพัฒนาองคกร และขาดคานิยมในการ

ปฏิบัติงาน 

3) ผูเรยีนมาจากครอบครัวที่ขาดความพรอม เชน หยาราง ยากจน อยูในสภาพแวดลอม 

ที่ไมเหมาะสม 

4) ผูเรยีนขาดความกระตือรือรนและศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง 

5) ผูเรยีนมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน การใชสื่อเทคโนโลยีท่ีไมเหมาะสม มีการเลียนแบบ

วัฒนธรรมตะวันตก 

6) ผูเรยีนมีพ้ืนฐานทางการเรียนคอนขางนอย 

7) ขาดแคลนงบประมาณในการใหบริการ 

2.3 ปจจัยดานบุคลากร (Man : M1)     

2.3.1 จุดแข็ง   

1) บุคลากรในสถานศึกษาจัดการภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางครบถวน 

2) บุคลากรมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและมีทักษะในการทำงาน 

3) บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

4) มีการเสริมสรางขวัญและกำลังใจ 

5) มีการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

6) มีการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN 

7) บุคลากรมีความพรอมทั้งดานความรู ความสามารถ อยูในวัยทำงาน 

8) บุคลากรมีเพียงพอ 

2.3.2 จุดออน   

1) ขาดแคลนบุคลากรการสอนในบางสาขา  

2) บุคลากรมีการโยกยายบอย ระบบการบริหารจัดการมีการปรับเปลี่ยนไมตอเนื่อง 

3) บุคลากรแสดงศักยภาพไมเต็มความสามารถ 

4) บุคลากรขาดความรวมมือในการปฏิบัติงาน 

5) การเพ่ิมพูนทักษะของบุคลากรจากการทัศนศึกษามีนอย 

6) ครูผูสอนมีภาระงานและงานพิเศษมากเกินไป 

2.4 ปจจัยดานการเงิน (Money : M2)     

2.4.1 จุดแข็ง   
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1) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการดานงบประมาณ ระบบบัญชี การเงินและพัสดุ โปรงใส 

ตรวจสอบได เนื่องจากบริหารจัดการตามระเบียบกฎหมาย และระบบการควบคุมภายใน 

2) ไดรับการตรวจสอบระบบบัญชีงบประมาณและพัสดุ จากหนวยงานตนสังกัดเปนประจำ

ทุกป 

3) มีความคลองตัวในการเบิกจาย 

4) มีประสิทธิภาพในการใชเงินประหยัดและคุมคา 

5) มีการวางแผนการใชงบประมาณอยางชัดเจน 

6) มีระเบียบการใชเงนิที่ชัดเจน 

2.4.2 จุดออน   

1) มีงบประมาณจากภายนอกมารวมสงเสริมการจัดการศึกษานอย 

2) ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณวุฒดิานการเงนิ การบัญชี  และพัสดุ 

3) งบประมาณไมเพียงพอในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

4) การบริหารงบประมาณหรือการจัดสรรงบประมาณไมเปนไปตามแผน 

5) ขาดความคลองตัวในการทำงานเพราะงบประมาณยังไมเพียงพอ 

2.5 ปจจัยดานวัสดุอุปกรณ (Materials : M3)     

2.5.1 จุดแข็ง   

1) มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ 

2) มีวัสดุอุปกรณในการจัดการศึกษาอยางเพียงพอ 

3) อุปกรณ/สื่อ มีครบในแตละกลุมสาระฯ 

2.5.2 จุดออน   

1) สื่อ อุปกรณและเทคโนโลยีที่เอ้ือตอการเรียนรูไมเพียงพอ 

2) วัสดุ อุปกรณ มีการชำรุดขาดการบำรุงซอมแซม 

3) สื่อไมไดรับการบำรุงรักษา/ซอมแซม 

4) บุคลากรนำวัสดุ อุปกรณไปใชยังไมเกิดประโยชนสูงสุด 

5) อาคารสถานท่ี แหลงเรยีนรู และสิ่งอำนวยความสะดวกไมเพียงพอ 

6) หองปฏิบัติการไมเอ้ือตอการจัดการเรยีนการสอน เนื่องจากวัสดุอุปกรณและปจจัยอ่ืนๆ 

ที่เหมาะสมตอการเรียนการสอน 

7) โตะเกาอี้ไมเพียงพอตอการบริการ 

8) ขาดการนำวัสดุอุปกรณมาใชในการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ 

2.6 ปจจัยดานการบริหารจัดการ (Management : M4)     

2.6.1 จุดแข็ง   

1) ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนำและมีการกระจายอำนาจ การตัดสินใจไปสูครูและ

บุคลากร 
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2) บุคลากรสวนใหญ สามารถจัดการตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

3) มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 

4) ผูบริหารมีการนิเทศตดิตาม การปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 

5) มีโครงสรางการบริหารงานอยางชัดเจน 

6) มีการใชเทคโนโลยีในการบรหิาร 

7) บุคลากรมีสวนรวมในการใชเทคโนโลยีในการทำงาน 

8) มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยจัดทำเปนคำสั่ง 

2.6.2 จุดออน   

1) การบริหารจัดการไมตอเน่ือง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารบอยครั้ง 

2) ปริมาณงานในบางฝายมีมากทำใหบุคลากรไมเพียงพอตองานที่รบัผิดชอบ 

3) การประสานงานกับหนวยงานตางๆไมท่ัวถึง 

4) การบริหารจัดการดานเทคโนโลยี มีการนำมาใชนอย 

5) การบริหารจัดการขาดทิศทางในการทำงานที่ชัดเจน 

6) ขาดการระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนในการซื้อวัสดุอุปกรณ 

7) การปฏิบัติงานไมเปนไปตามขอบขายงาน 

8) การมีสวนรวมในการบริหารงานของบุคลากรไมท่ัวถึง 

แนวทางการพฒันาสถานศึกษา 

  หลังจากที่ไดประเมินและทราบจุดออนของสถานศึกษาแลว  จึงนำจุดออนนั้นมาวิเคราะห

สาเหตุเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาหรือปองกัน  การวิเคราะหสาเหตุท่ีทำใหผลการดำเนินงานไมเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานดำเนินการโดย 

  1.  กำหนดตัวบงชี้ที่ยังไมเปนไปตามเกณฑ  หรือจุดออนของสถานศึกษา 

  2.  ระดมความคิดของคร ู– อาจารยและกลุมผูเก่ียวของ  วามีสาเหตุอะไรบางท่ีอาจทำให

เกิดปญหาดังกลาว 

  3.  ระดมความคิดเพ่ือหาแนวทางแกไข 

  4.  จัดลำดับความสำคญัของปญหา 

  5.  สรางทางเลือกในการดำเนินการแกไขปญหา 

  6.  กำหนดโครงการ/กิจกรรมที่เปนแนวทางแกไขปญหา 

  7.  ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

  8.  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

  9.  ประเมินผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

  10.  นำผลการประเมินมาปรับปรุง  พัฒนา 



41 

สวนท่ี  3 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

ประจำปงบประมาณ  2562 - 2564 
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กรอบแนวคิดและทิศทางการพฒันาการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเดก็ทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแต กอนวัยเรียนจนจบ

การศกึษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดแูลและพัฒนา

กอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย 

โดยสงเสริมและสนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย 

รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตางๆ รวมท้ังสงเสริม ใหมีการเรียนรู

ตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน ในการจัด

การศกึษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษา ดังกลาวมี

คุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอย ตองมีบทบัญญัติ

เก่ียวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดาํเนินการ ใหเปนไปตาม

แผนการศึกษาแหงชาติดวย การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ

เชี่ยวชาญได ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครวั ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการ

ดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือใหประชาชนไดรับ การศกึษาตามวรรคสาม 

รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา ตามความถนัดของตน ให

จัดตั้งกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลดความเหล่ือมล้ำในการศึกษา และเพ่ือ

เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหแกกองทุน หรือใชมาตรการ

หรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับประโยชนในการลดหยอนภาษีดวย ทั้งนี้ 

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกําหนดใหการบริหารจัดการกองทุน เปนอิสระและ

กําหนดใหมีการใชจายเงินกองทนุเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  

มาตรา 258  ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิดผล ดังตอไปนี้ 

จ. ดานการศึกษา  

(1) ใหสามารถเริ่มดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา ตามมาตรา 54 

วรรคสอง เพ่ือใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัยโดยไม

เก็บคาใชจาย  



43 

(2) ใหดําเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ใหแลวเสร็จ ภายในหนึ่งปนับ

แตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  

(3) ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย ใหไดผูมีจิต

วิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจรงิ ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ ความสามารถ

และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ ผูประกอบวิชาชีพ

คร ู

(4) ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัด และ

ปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกันทั้งในระดับชาติ และ

ระดับพื้นที่ 

 

 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 

มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได อยางมี

ความสุข 

มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสำนึกที่ถูกตองเก่ียวกับการเมืองการ ปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความ

เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษา

ผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การ กีฬา ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม 

มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวย ตนเองอยาง

ตอเน่ือง  

มาตรา 8 การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้  

(1) เปนการศกึษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน  

(2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ือง  

มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักดังนี้  

(1) มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  

(2) มีการกระจายอำนาจไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น 

(3) มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ 

ประเภทการศึกษา  



44 

(4) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพคร ูคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา และการ 

พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศกึษาอยางตอเนื่อง  

(5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา  

(6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564 ) ซึ่งแปลง 

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา 

ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุงเตรยีมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปน 

ประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ 

วิสัยทัศนและเปาหมายอนาคตประเทศไทยในป 2579 ซึ่งกำหนดไวในยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปเปนกรอบ              

ที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุงตอบสนองวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาที่กำหนดภายใตระยะเวลา 5 ป 

ตอจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บงชี้ถึง 

จุดแข็งและจุดออนของประเทศ และการสะทอนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให                   

การพัฒนาในดานตางๆ บรรลุผลไดในระยะเวลา 5 ปแรกของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปทั้งนี้โดยไดคำนึงถึง 

การตอยอดใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางตอเนื่องภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับตอๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายรวมของการพัฒนาได ดังนี้  

1. วัตถุประสงค  

1.1 เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมที่ดี        

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครวัอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงที่มีทักษะ

ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเน่ืองตลอดชีวิต  

1.2 เพ่ือใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง 

ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี ความ

เขมแข็งพ่ึงพาตนเองได  

1.3 เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของ 

ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็งของ 

เศรษฐกิจฐานรากและสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 

1.4 เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน                  

การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

1.5 เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทำงาน                   

เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  

1.6 เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ  

การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม  
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1.7 เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมคีวามเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ทั้งในระดับ 

อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนำ              

และสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 

ภูมิภาค และโลก 

2. เปาหมายรวม  

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกำหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ                       

ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย 

 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณมีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน  

ที่ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความ 

รับผิดชอบและทำประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต

ที่พอเพียง และมีความเปนไทย  

2.2 ความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง 

ประชาชนทกุคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยาง

ทั่วถึง และเปนธรรม กลุมท่ีมีรายไดต่ำสุดรอยละ 40 มีรายไดเพ่ิมขึ้นอยางนอยรอยละ 15  

2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันไดโครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐาน บรกิาร

และดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและ ขนาดเล็กที่

เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิต

และใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรูชั้นสูง

ใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสู ภูมิภาคเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป และมีปจจัย

สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือตอการขยายตัวของ ภาคการผลิต

และบริการ  

2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับ 

สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของพื้นที่ ประเทศ

เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง ไมนอยกวารอย

ละ 7 ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ ไดรับการจัดการ

อยางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตใหอยู ในเกณฑ

มาตรฐาน  

2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพ่ิม

ความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหา

อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลง                 

มีความพรอมที่ปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการ     

กำหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวน                      
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การพัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออก 

ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  

2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย 

อำนาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนไดดีกวา 

ลดลง เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบรกิาร ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ

และ อันดับความยากงายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมี

ประสิทธิภาพ สูง ฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนีการรับรูการทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู

ความสามารถและ ปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทลัเพ่ิมขึ้น 

 

4. ยุทธศาสตรชาติ  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

โดยที่รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ 

เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ 

ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไป 

ตามท่ีกำหนดในกฎหมายวาดวยการจัดทำยุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติ 

การจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดใหมี 

การแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติ กำหนดวิธีการ 

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ 

ประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนนุใหประชาชนทุกภาคสวนดำเนินการใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติเพ่ือใหเปนไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานตาง ๆ รวม 6 คณะ 

อันประกอบดวย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติ 

ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา 

และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาส 

และความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคณุภาพ 

ชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติดานการปรบัสมดุลและพัฒนา 

ระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตาม 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกำหนด ตลอดจนไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

และหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของอยางกวางขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทำรางยุทธศาสตรชาติตามที่ 

กฎหมายกำหนดแลว 

 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย 

ตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนำไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
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เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชวงเวลาดังกลาว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศนประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 

4.1 ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  

4.2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

4.3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

4.4 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

4.5 ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4.6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.1 ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  

4.1.1 เปาหมาย 

4.1.1.1 ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข 

4.1.1.2 บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

4.1.1.3 กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน                 

มีความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง 

4.1.1.4 ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดย

ประชาคมระหวางประเทศ 

4.1.1.5 การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสำเรจ็ที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

4.1.2 ตัวชี้วัด 

4.1.2.1 ความสุขของประชากรไทย 

4.1.2.2 ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ 

4.1.2.3 ความพรอมของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง และการมีสวนรวม                       

ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง 

4.1.2.4 บทบาทและการยอมรับในดานความม่ันคงของไทยในประชาคมระหวาง

ประเทศ 

4.1.2.5 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 

4.1.3 ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

4.1.3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 

4.1.3.1.1 การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง                         

มีความพรอม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีสวนรวมในการแกไขปญหา 

4.1.3.1.2 การพัฒนาและเสริมสรางความจงรกัภักดตีอสถาบันหลักของชาติ 

4.1.3.1.3 การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
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พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวา

ประโยชนสวนตน 

4.1.3.1.4 การพัฒนาและเสริมสรางกลไกที่สามารถปองกันและขจัดสาเหตุ

ของประเด็นปญหาความมั่นคงท่ีสำคัญ 

4.1.3.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มผีลกระทบตอความมั่นคง 

4.1.3.2.1 การแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน 

4.1.3.2.2 การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม 

4.1.3.2.3 การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใต 

4.1.3.2.4 การรกัษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมทั้งทางบกและทางทะเล 

4.1.3.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความ

มั่นคงของชาติ 

4.1.3.3.1 การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.1.3.3.2 การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแหงชาต ิกองทัพและหนวยงาน

ความมั่นคงรวมทั้งภาครฐัและภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย 

คุกคามไดทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 

4..1.3.3.3 การพัฒนาระบบเตรยีมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัย

คุกคามใหมีประสิทธิภาพ 

4.1.3.4 การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง

องคกรภาครัฐและที่มใิชภาครัฐ 

4.1.3.4.1 การเสริมสรางและรักษาดลุยภาพสภาวะแวดลอมระหวาง

ประเทศ 

4.1.3.4.2 การเสริมสรางและธำรงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 

4.1.3.4.3 การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค โลก 

รวมถึงองคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ 

4.1.3.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 

4.1.3.5.1 การพัฒนากลไกใหพรอมสำหรับการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน 

ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงแบบองครวมอยางเปนรูปธรรม 

4.1.3.5.2 การบริหารจัดการความมั่นคงใหเอื้ออำนวยตอการพัฒนาประเทศ

ในมติิอ่ืน ๆ 

4.1.3.5.3 การพัฒนากลไกและองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ                            

ดานความมั่นคง 
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4.2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

4.2.1  เปาหมาย 

4.2.1.1 ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพ

และยั่งยืน 

4.2.1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น 

 

 

 

4.2.2  ตัวชี้วัด 

4.2.2.1 รายไดประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  และ

การกระจายรายได 

4.2.2.2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปจจัยการผลิตและแรงงาน 

4.2.2.3 การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

4.2.2.4 ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

4.2.3  ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

4.2.3.1 การเกษตรสรางมูลคา 

4.2.3.1.1 เกษตรอัตลักษณพื้นถ่ิน 

4.2.3.1.2 เกษตรปลอดภัย 

4.2.3.1.3 เกษตรชีวภาพ 

4.2.3.1.4 เกษตรแปรรูป 

4.2.3.1.5 เกษตรอัจฉริยะ 

4.2.3.2 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

4.2.3.2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ 

4.2.3.2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร 

4.2.3.2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ 

4.2.3.2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส 

4.2.3.2.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

4.2.3.3 สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว 

4.2.3.3.1 ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 

4.2.3.3.2 ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ 

4.2.3.3.3 ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย 

4.2.3.3.4 ทองเที่ยวสำราญทางน้ำ 

4.2.3.3.5 ทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

4.2.3.4 โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
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4.2.3.4.1 เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ 

4.2.3.4.2 สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

4.2.3.4.3 เพ่ิมพ้ืนท่ีและเมืองเศรษฐกิจ 

4.2.3.4.4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม 

4.2.3.4.5 รักษาและเสรมิสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

4.2.3.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

4.2.3.5.1 สรางผูประกอบการอัจฉริยะ 

4.2.3.5.2 สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน 

4.2.3.5.3 สรางโอกาสเขาถึงตลาด 

4.2.3.5.4 สรางโอกาสเขาถึงขอมูล 

4.2.3.5.5 ปรบับทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครฐั 

 

 

 

4.3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

4.3.1  เปาหมาย 

4.3.1.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

4.3.1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคน                            

ตลอดชวงชีวิต 

4.3.2  ตัวชี้วัด 

4.3.2.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเปนอยูที่ดีของคนไทย 

4.3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

3.3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

4.3.3  ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสรมิสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 

4.3.3.1 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

4.3.3.1.1 การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครวั 

4.3.3.1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม                    

ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

4.3.3.1.3 การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา 

4.3.3.1.4 การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน 

4.3.3.1.5 การสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคจากภาคธุรกิจ 

4.3.3.1.6 การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม

ของคนในสังคม 
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4.3.3.1.7 การสงเสรมิใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบ                  

ตอสวนรวม 

4.3.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

4.3.3.2.1 ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย 

4.3.3.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน 

4.3.3.2.3 ชวงวัยแรงงาน 

4.3.3.2.4 ชวงวัยผูสงูอายุ  

4.3.3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

4.3.3.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะ

สำหรับศตวรรษท่ี 21 

4.3.3.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ใหเปนครูยุคใหม 

4.3.3.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ       

ทุกประเภท 

4.3.3.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 

4.3.3.3.5 การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท                                     

ความรับผิดชอบ และการวางตำแหนงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก 

4.3.3.3.6 การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม 

4.3.3.3.7 การสรางระบบการศกึษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

 

 

 

4.3.3.4 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย 

4.3.3.4.1 การพัฒนาและสงเสริมพหุปญญาผานครอบครวั                              

ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมทั้งสื่อ 

4.3.3.4.2 การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทำงาน                         

และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผูมีความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ 

4.3.3.4.3 การดึงดูดกลุมผูเชี่ยวชาญตางชาติและคนไทยที่มีความสามารถ 

ในตางประเทศใหมาสรางและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ 

4.3.3.5 การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

4.3.3.5.1 การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ 

4.3.3.5.2 การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 

4.3.3.5.3 การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี 

4.3.3.5.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสราง  สุข

ภาวะที่ดี 
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4.3.3.5.5 การสงเสรมิใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นที่ 

4.3.3.6 การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนษุย 

4.3.3.6.1 การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4.3.3.6.2 การสงเสรมิบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

4.3.3.6.3 การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน 

4.3.3.6.4 การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

4.3.3.7 การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 

4.3.3.7.1 การสงเสรมิการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานใหกลายเปนวิถี

ชีวิต 

4.3.3.7.2 การสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกำ ลังกาย 

กีฬาและนันทนาการ 

4.3.3.7.3 การสงเสรมิการกีฬาเพื่อพัฒนาสูระดับอาชีพ 

4.3.3.7.4 การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับ   

การเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

4.4 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

4.4.1 เปาหมาย 

4.4.1.1 สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

4.4.1.2 กระจายศูนยกลางความเจรญิทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสใหทุกภาค

สวนเขามาเปนกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

4.4.1.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเองเพ่ือสรางสังคมคณุภาพ 

4.4.2 ตัวชี้วัด 

4.4.2.1 ความแตกตางของรายไดและการเขาถึงบริการภาครัฐระหวางกลุมประชากร 

4.4.2.2 ความกาวหนาของการพัฒนาคน 

4.4.2.3 ความกาวหนาในการพัฒนาจังหวัดในการเปนศูนยกลางความเจริญทาง

เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

4.4.2.4 คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 

4.4.3 ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.4.3.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ  

4.4.3.1.1 ปรบัโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก  

4.4.3.1.2 ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบรโิภค 
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4.4.3.1.3 กระจายการถือครองท่ีดินและการเขาถึงทรัพยากร 

4.4.3.1.4 เพ่ิมผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทย ใหเปนแรงงานฝมือ                   

ที่มีคุณภาพและความริเริ่มสรางสรรค มีความปลอดภัยในการทำงาน 

4.4.3.1.5 สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุก

ชวงวัยทุกเพศภาวะและทุกกลุม 

4.4.3.1.6 ลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาเพื่อชวยเหลือกลุมคนยากจน                   

และกลุมผูดอยโอกาสโดยตรง 

4.4.3.1.7 สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข                               

และการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส 

4.4.3.1.8 สรางความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม                      

อยางท่ัวถึง 

4.4.3.2 การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

4.4.3.2.1 พัฒนาศนูยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

ในภูมิภาค 

4.4.3.2.2 กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลุมจังหวัด                   

ในมติิตาง ๆ 

4.4.3.2.3 จัดระบบเมืองที่เอ้ือตอการสรางชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและ

ปลอดภัยใหสามารถตอบสนองตอสังคมสูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

4.4.3.2.4 ปรบัโครงสรางและแกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุมจังหวัด 

4.4.3.2.5 สนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีบนฐานขอมูลความรู เทคโนโลยี                        

และนวัตกรรม 

4.4.3.2.6 การพัฒนากำลังแรงงานในพ้ืนที่ 

4.4.3.3 การเสริมสรางพลังทางสังคม 

4.4.3.3.1 สรางสังคมเขมแข็งท่ีแบงปน ไมทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 

4.4.3.3.2 การรองรบัสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

4.4.3.3.3 สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ  

ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน 

4.4.3.3.4 สงเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการ

สรางสรรคสังคม 

4.4.3.3.5 สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

4.4.3.3.6 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสรางสรรค เพื่อ

รองรับสังคมยุคดิจิทลั 
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4.4.3.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเอง                               

และการจัดการตนเอง 

4.4.3.4.1 สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ใหมีขีด

ความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 

4.4.3.4.2 เสริมสรางศกัยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพึ่งพา

กันเอง 

4.4.3.4.3 สรางการมสีวนรวมของภาคสวนตาง ๆ เพ่ือสรางประชาธิปไตย

ชุมชน 

4.4.3.4.4 สรางภูมิคุมกันทางปญญาใหกับชุมชน 

 

4.5 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4.5.1 เปาหมาย 

4.5.1.1 อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม                          

ใหคนรุนตอไปไดใชอยางยั่งยืน มีสมดุล 

4.5.1.2 ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                            

เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

4.5.1.3 ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ใหสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

4.5.1.4 ยกระดับกระบวนทัศน เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศดานทรพัยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล 

4.5.2 ตัวชี้วัด 

4.5.2.1 พื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4.5.2.2 สภาพแวดลอมและทรพัยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไดรับการฟนฟู 

4.5.2.3 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4.5.2.4 ปริมาณกาซเรือนการะจก มูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

4.5.3 ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานกรสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร                      

ตอสิ่งแวดลอม 

4.5.3.1 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

4.5.3.1.1 เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตร                

ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

4.5.3.1.2 อนุรกัษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพใน                         

และนอกถิ่นกำเนิด                           

4.5.3.1.3 อนุรกัษและฟนฟูแมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติ                         

ทั่วประเทศ 
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4.5.3.1.4 รักษาและเพ่ิมพื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4.5.3.1.5 สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืน 

4.5.3.2 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

4.5.3.2.1 เพ่ิมมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 

4.5.3.2.2 ปรบัปรุง ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง                 

ทั้งระบบ 

4.5.3.2.3 ฟนฟูชายหาดที่เปนแหลงทองเที่ยว ชายฝงทะเลไดรับการปองกัน

และแกไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝงแบบบูรณาการอยางเปนองครวม 

4.5.3.2.4 พัฒนาและเพ่ิมสัดสวนกิจกรรมทางทะเลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

4.5.3.3 สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 

4.5.3.3.1 ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

4.5.3.3.2 มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ 

และผลกระทบที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4.5.3.3.3 มุงเปาสูการลงทุนท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน 

4.5.3.3.4 พัฒนาและสรางระบบรบัมือปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติ

ซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

4.5.3.4 พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนน

ความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่อง 

4.5.3.4.1 จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นท่ี

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปน 

เอกภาพ 

4.5.3.4.2 พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรม                 

เชิงนิเวศ ท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยางย่ังยืน 

4.5.3.4.3 จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมี                   

ในภาคเกษตรทั้งระบบ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล 

4.5.3.4.4 สงวนรกัษา อนุรกัษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก

ทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินบนฐานธรรมชาติ และฐาน 

วัฒนธรรมอยางย่ังยืน 

4.5.3.4.5 พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมท้ังกลุม

อาสาสมัครดวยกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

4.5.3.4.6 เสริมสรางระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม และยกระดับ

ความสามารถในการปองกันโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ำ 

4.5.3.5 พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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4.5.3.5.1 พัฒนาการจัดการน้ำ เชิงลุมน้ำ ทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคง                         

ดานน้ำของประเทศ 

4.5.3.5.2 เพ่ิมผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใชน้ำอยางประหยัด รูคุณคา 

และสรางมูลคาเพ่ิมจากการใชน้ำใหทัดเทียมกับระดับสากล 

4.5.3.5.3 พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และสงเสริมการใช

พลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

4.5.3.5.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใช

พลังงาน 

4.5.3.5.5 พัฒนาความมั่นคงดานการเกษตรและอาหารของประเทศและ

ชุมชนในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเขาถึงอาหาร 

4.5.3.5 ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

4.5.3.5.1 สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม 

และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย  

4.5.3.5.2 พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบ

ประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม 

4.5.3.5.3 จัดโครงสรางเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นรวม ดานการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สำคัญ 

4.5.3.5.4 พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกำหนด

อนาคตประเทศ ดานทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม                           

และธรรมาภิบาล 

4.6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.6.1 เปาหมาย 

4.6.1.1 ภาครฐัมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม 

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

4.6.1.2 ภาครฐัมีขนาดท่ีเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

4.6.1.3 ภาครฐัมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.1.4 กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของประเทศ 

4.6.2 ตัวชี้วัด 

4.6.2.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ 

4.6.2.2 ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 

4.6.2.3 ระดับความโปรงใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 

4.6.2.4 ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

4.6.3  ประเด็นยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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4.6.3.1 ภาครฐัท่ียึดประชาชนเปนศนูยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบรกิาร

อยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส 

4.6.3.1.1 การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปน

ระดับแนวหนาของภูมิภาค 

4.6.3.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ                 

ผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 

4.6.3.2 ภาครฐับริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 

4.6.3.2.1 ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

4.6.3.2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ชาติ 

4.6.3.2.3 ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตร

ชาติในทุกระดับ 

4.6.3.3 ภาครฐัมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาค

สวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

4.6.3.3.1 ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม 

4.6.3.3.2 ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

4.6.3.3.3 สงเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถ่ินให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล 

4.6.3.4 ภาครฐัมีความทันสมัย 

4.6.3.4.1 องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา

ประเทศ 

4.6.3.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย 

4.6.3.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก 

มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 

4.6.3.5.1 ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม 

4.6.3.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำ งานเพ่ือประชาชน มี

คุณธรรมและมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 

4.6.3.6 ภาครฐัมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.3.6.1 ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6.3.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความ

ซื่อสัตยสุจริต 



58 

4.6.3.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เปนธรรม และตรวจสอบได 

4.6.3.6.4 การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปน

ระบบแบบบูรณาการ 

4.6.3.7 กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จำเปน 

4.6.3.7.1 ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับบริบท               

ตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง  

4.6.3.7.2 มีกฎหมายเทาที่จำเปน 

4.6.3.7.3 การบังคบัใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

4.6.3.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชน                    

โดยเสมอภาค 

4.6.3.8.1 บุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น

ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่พึงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม 

4.6.3.8.2 ทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกรวมกันใน

ทุกขั้นตอนของการคนหาความจริง 

4.6.3.8.3 หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพง อาญา และ

ปกครองมีเปาหมายและยุทธศาสตรรวมกัน 

4.6.3.8.4 สงเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมี

สวนรวมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 

4.6.3.8.5 พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

 

4. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

วิสัยทัศน 

คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรยีนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุข 

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ 

1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเขาถึงโอกาสในการศึกษา 

และเรยีนรูตลอดชีวิต สรางความเสมอภาคดานการศึกษาแกผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ยกระดับ 

คุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคลองและรองรับ 

กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

2) พัฒนาคุณภาพของคนไทยใหเปนผูมีความรู คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรูใน 

ศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

3) สรางความมั่นคงแกประเทศชาติ โดยสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และ 

สังคมคุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยูรวมกันอยางปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 
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4) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย เพ่ือการกาวขาม 

กับดักประเทศรายไดปานกลาง สูการเปนประเทศในโลกที่หน่ึง และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

ดวยการเพ่ิมผลิตภาพของกำลังแรงงาน (productivity) ใหมีทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ 

ความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เปนพลวัตของ 

โลกศตวรรษที่ 21 ภายใตยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 

วัตถุประสงค (Objectives) 

1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

2) เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลอง 

กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 

3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรยีนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี 

และรวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) เพื่อนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ 

ภายในประเทศลดลง 

เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) 

แผนการศึกษาแหงชาติมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู 

ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) ประกอบดวย ทักษะและคุณลักษณะตอไปนี้ 

- 3Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการคดิเลขเปน 

(Arithmetics) 

- 8Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา 

(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity 

and Innovation) ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross – cultural 

Understanding) ทักษะดานความรวมมือ การทำงานเปนทีม และภาวะผูนำ (Collaboration, 

Teamwork and Leadership) ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อ 

(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะดานคอมพิวเตอร และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ 

การเรียนรู (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

(Compassion) 

เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 

แผนการศึกษาแหงชาติ ไดกำหนดเปาหมายของการพัฒนาการศกึษาในระยะ 20 ป 

ไว 5 ดาน ประกอบดวย 

1) ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอยางทั่วถึง (Access) 

- เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 

- ประชากรทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการศึกษาตั้งแตปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย หรือเทียบเทาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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- ประชากรที่อยูในกำลังแรงงานไดรบัการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ และ 

สมรรถนะที่ตอบสนองความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 

- ประชากรสูงวัยไดเรียนรู ฝกฝนเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ และทักษะเพ่ือ 

การทำงานหรือการมีชีวิตหลังวัยทำงานอยางมีคุณคาและเปนสุข 

2) ผูเรียนทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการทางการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียม 

(Equity) 

ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ท้ังกลุมปกติ ผูมีความสามารถพิเศษ ผูมีความบกพรองดานตาง ๆ ผูพิการ 

ผูดอยโอกาส และผูมีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันไดรับโอกาสและการบริการทาง

การศกึษาอยางเสมอภาคและเทาเทียม 

3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถและ 

เต็มตามศักยภาพ (Quality) 

ประชาชนทกุคนมีโอกาสไดรับการศกึษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลกัษณะ ทักษะ 

ความรู ความสามารถ และสมรรถนะของแตละบุคคลใหไปไดไกลที่สุดเทาที่ศักยภาพและความสามารถของแต

ละบุคคลพึงมี ภายใตระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู สังคมแหงปญญา และการสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ

การเรียนรู ที่ประชาชนสามารถเรยีนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถดำรงชีวิตได

อยางเปนสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพฒันาผูเรียนอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

และการลงทุนทางการศึกษาที่คุมคาและบรรลุเปาหมาย (Efficiency) 

หนวยงาน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแหงสามารถบริหารและจัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ ดวยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดใหมีระบบการจัดสรรและใชทรัพยากรทางการศึกษา 

ที่กอประโยชนสูงสุดในการพัฒนาผูเรียนแตละคนใหบรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และสงเสริม

สนับสนุนใหทกุภาคสวนของสังคมท่ีมีศักยภาพและความพรอมเขามามีสวนรวมในการระดมทุนและรวม

รับภาระคาใชจายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันและองคกรตาง ๆ ในสังคม และผูเรียน 

ผานมาตรการทางการเงินและการคลังท่ีเหมาะสม 

5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัตและ 

บริบทที่เปล่ียนแปลง (Relevancy) 

ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ                

ที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทำงานของกำลังคนในประเทศใหสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใตยุทธศาสตรชาตริะยะ 20 ป และยุทธศาสตรประเทศ

ไทย 4.0 ที่จะนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวย

การศกึษาที่สรางความม่ันคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสรางเสริมการเติบโตที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

5. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

จากบรบิทสถานการณความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค 
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อาเซยีนและสังคมโลก อำนาจหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใตกฎหมายสำคัญที่เก่ียวของกับการศกึษา 

ของประเทศ ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 256 - 2564) และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 

กับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในมิติดานความมั่นคง มิติดานเศรษฐกิจ มิติดาน 

สังคม และมิติดานการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือไดประเมินสถานะของกระทรวง 

ศึกษาธิการโดยการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในขางตนแลว                      

จึงสามารถกำหนดเปนสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 

2564) ซึ่งไดแก เปาหมายหลักและตัวชี้วัด วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ผลผลิต/ผลลพัธของยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร และกลยุทธ ไดดังนี้ 

1. เปาหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการ 

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 

2. กำลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

3. มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนนุการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

4. คนไทยไดรบัโอกาสในเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

5. ระบบบริหารจัดการการศกึษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวม 

จากทุกภาคสวน 

2. ตัวชี้วัดตามเปาหมายหลัก 

1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชา  

2. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลกัระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จากการทดสอบระดับชาติ 

3. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  

4. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทุกระดับการศึกษามคีวามเปนพลเมืองและพลโลก  

5. สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ  

6. รอยละความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

และระดับอุดมศกึษาที่ทางานให  

7. รอยละของผูสำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาไดงานทา หรือ 

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

8. รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค สิ่งประดิษฐไดรับการเผยแพร/ตีพิมพ  

9. รอยละขององคความรูและสิ่งประดิษฐที่นาไปใชประโยชน หรือแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น  

10. จานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ป  

11. รอยละของกาลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป  

12. รอยละของนักเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15 – 17 ป  

13. สัดสวนผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตอเอกชน  
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14. จานวนภาคีเครอืขายท่ีเขามามีสวนรวมในการจัด/พัฒนาและสงเสริมการศึกษา  

3. วิสัยทัศน 

“มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณ ธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม ” 

“ผูเรียน” หมายถึง เดก็ เยาวชน นกัเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ไดรับบรกิารจาก 

กระทรวงศึกษาธิการ 

“มีความรูคูคุณธรรม” หมายถึง รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน 

สติปญญา แบงปน ซึ่งเปน 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

“มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการดารงชีวิต 

“มีความสุข” หมายถึง ความอยูดมีีสุข สามารถอยูรวมกันอยางเอ้ืออาทร มีความสามัคคี 

ปรองดอง 

“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 

4. พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล 

2. เสรมิสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึง เทาเทียม 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

5. ยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

2. ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศกึษา 

3. ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากาลังคน รวมท้ังงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของ 

การพัฒนาประเทศ 

4. ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

ตลอดชีวิต 

5. ยุทธศาสตรสงเสรมิและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

6. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด 

การศกึษา 

 

6. คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที ่10/2559 

เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูป การศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (ราชกิจจานุเบกษา                  

เลม 133 ตอนพิเศษ 68 ง 21 มีนาคม 2559) โดยไดระบุเหตุผลขอเท็จจริงถึงสภาพปญหาสำคัญในการจัด

การศกึษาของประเทศวา เกิดจากการสั่งการและการบริหารจัดการที่ไมมีประสิทธิภาพและไมเปนเอกภาพ 

ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการปฏิรปูการศึกษาใหสามารถขับเคลื่อนไดเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาประเทศ 

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคาสั่งฯ ซึ่งสามารถสรุปเปนประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

1. ใหมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ประกอบดวย รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง 
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ศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา เปนกรรมการตามลำดับ และมี 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนกรรมการและเลขานุการ โดยใหมีอำนาจหนาท่ีกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน 

ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด วางแผนเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวง 

ศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด และพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานของกระทรวง 

ศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

2. ใหยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ                           

และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และใหโอนอำนาจหนาที่ของ 

คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาของแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไปเปนอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ของจังหวัดนั้นๆ 

3. ใหยุบเลิก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และใหโอนอำนาจหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ไปเปนอำนาจหนาที่ของ

คณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัด (กศจ.) ของจังหวัดนั้นๆ 

4. ในแตละจังหวัดใหมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด 

หรือรองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ มีศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูแทน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชน ผูแทน

สำนักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด ทองถ่ินจังหวัด 

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการคาจังหวัด ผูอำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัด 

วัฒนธรรมจังหวัด ผูแทนขาราชการครูในทองถ่ินและกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

ศึกษาธิการแตงตั้ง เปนกรรมการตามลาดับ และมีศึกษาธิการจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ ให กศจ. มีอำนาจหนาที่ตามที่ไดรับโอนมาจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. 

เขตพ้ืนที่การศึกษา การกำหนดยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศกึษา และการสงเสริมสนับสนุนการจัด

การศกึษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและสงเสริมการบริหารและการจัดการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชนองคกรเอกชน 

องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 

ที่หลากหลายในจังหวัด พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด กำกับ เรงรัด ติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ในจังหวัด และวางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัด และพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณใหแก 

สถานศึกษา 

 

7.  กระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน 

   มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสุขในสังคม  
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พันธกิจ  

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล  

2. เสรมิสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึง เทาเทียม  

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร  

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

2. ผลิต พัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  

3. ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการ ของการ

พัฒนาประเทศ  

4. ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

ตลอดชีวิต  

5. ยุทธศาสตรส สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการศึกษา  

6. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม ในการจัด

การศกึษา  

เปาหมายหลัก  

1. คุณภาพการศกึษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง 

และการพัฒนาประเทศในอนาคต  

2. กําลังคนไดรบัการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ  

3. มีองคความรูเทคโนโลยีนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน  

4. คนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมสีวนรวม 

จากทุกภาคสวน  

กลยุทธ  

1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา ผูเรียนใน

รูปแบบท่ีหลากหลายสอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21  

2. พัฒนาและปรับปรงุหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท 

การศกึษาใหทนัสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  

3. สงเสริมการพัฒนาเน้ือหาสาระที่ทนัสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิตสื่อ 

การเรียนการสอน ตําราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตําราเรยีนอิเล็กทรอนิกส  

4. ปรบัปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติใหสอดคลองกับหลักสูตรและ กระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 32  

5. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรชัญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศกึษาอยางเขมขน  
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6. วางแผนการผลิตและพัฒนาครูคณาจารยอยางเปนระบบใหสอดคลองกับความตองการ ใน

การจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา  

7. ปรบัระบบการผลิตครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  

8. เรงรัดพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจําการที่สอนไมตรงวุฒิครทูี่สอน คละชั้น

และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน  

9. สรางขวัญกําลังใจ สรางแรงจูงใจใหกับครคูณาจารยและบุคลกรทางการศึกษา  

10. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมี

ประสิทธิภาพ  

11. เรงผลิตและพัฒนากําลังคนสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศอาทิดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีแพทยและพยาบาล  

12. สงเสริมภาพลักษณการอาชีวศึกษา เรงปรับคานิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ ใหแก

ผูเรียนตั้งแตวัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

13. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษอยางตอเนื่องทุกระดับ  

14. เสริมสรางความเข็มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคน โดยสรางเครือขาย 

ความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหวางองคกรภายในและตางประเทศ  

15. สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง  

16. ประกันโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหแกผูเรียน ใน

ทุกกพื้นที่ครอบคลุมถึงคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความตองการพิเศษ  

17. เรงสรางความเขมแข็งของระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณใหเกิดผลเปน 

รูปธรรมอยางกวางขวาง  

18. จัดหาทุนและแหลงทุนทางการศึกษา  

19. เรงพัฒนาแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการศกึษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ มีความ

หลากหลาย และสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง  

20. พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการ ท่ีทันสมัย

และไมซำ้ซอน ใหผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

21. พัฒนากระบวนการจัดทําระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ การ

รายงานผลของฐานขอมูลโดยเชื่อมโยงขอมูลการศกึษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาใหเปนเอกภาพ เปนปจจุบัน

และมีมาตรฐานเดียวกัน  

22. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสใหผูเรียน สถานศึกษา 

และหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นํามาใชเพ่ิมคุณภาพการเรียนรู อยางเปนระบบ  

23. จัดหาอุปกรณ/ทรัพยากรพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูเรียงอยางเพียงพอ 

ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  

24. ปรับปรุงกลไกการบรหิารจัดการการศึกษาใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนน ดาน

คุณธรรมความโปรงใส ทั้งในระดับสวนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด  
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25. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงนิใหมีประสิทธิภาพ 33  

26. ยกระดับคณุภาพการศึกษาตอบสนองการสรางอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดความ

เหลื่อมลำ้ สรางความสมานฉันทและเสริมสรางความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต  

27. เรงสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมรบัผิดชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน 

ทรัพยากรเพื่อการศกึษา  

28. เสริมสรางภาพลักษณหนวยงานใหเกิดความรวมมือ และสรางเครือขาย/ความเปน ภาคี

หุนสวนกับองคกร ทั้งภายในและตางประเทศ  

29. สงเสริมและขยายผลใหสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพรอม พัฒนาเปน

สถานศึกษานิติบุคคลในกํากับ 

  

8. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญในการพัฒนา

ประชากรของชาติใหเปน “คนไทยในอนาคตจะตองมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบ

ดานและ มีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี 

มีวินยั รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะที่จาเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ

สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ืองตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคดิ ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่นๆ 

โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ไดทำการศึกษาวิเคราะหนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของรัฐบาลจากยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 

2561 -2580) ซึ่งจะตองนำไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2565 )  ไดกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ในระยะ 5 ป ดานการศึกษาไว ดังนี้ 1) ใหมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูใหมี

คุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง 2) การพัฒนาศกัยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนนุการเจริญเติบโตของประเทศ 

และ 3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เปนการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากา

ลังคนและแรงงาน แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 256 0-25 79 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษาโดยยึดหลักสำคัญใน

การจัดการศึกษา ประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษา

เพ่ือความเทาเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 

Economy) และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของ สังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเปาหมาย

โลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ 

(Local Issues) เชน  คุณภาพของคนทุกชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ ความ

เหลื่อมลาของการกระจายรายไดและวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนายุทธศาสตรชาติ (National Strategy)                 

มาเปนกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ และการปฏิรปูการศึกษาตามแนวทางของ
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คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศกึษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดกำหนดนโยบาย 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเปนการเตรยีมความพรอมท่ีจะ

เขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสำคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคน

และทุกกลุมเปาหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุมผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุม

ผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร ใหมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา 

มีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย 

รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จาเปนในศตวรรษ

ที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดข้ันสูง เปนนวัตกร นักคิด 

ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมโดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยไดกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน 

พันธกิจ กลยุทธ เปาประสงค และแนวทาง ในการดาเนนิการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน  

“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ย่ังยืน” 

พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรยีนให

มีความรูทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 

4. สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล า ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา

อยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมสีวนรวมในการจัด

การศกึษา 

เปาหมาย 

1. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดรเิริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและ

คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ

ปรับตัวตอ เปนพลเมืองและพลโลกที่ดี 

2. ผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูใน

พื้นท่ีหางไกลทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคณุภาพ พรอมกาวสูสากล ตามหลักปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. คร ูเปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยำทางวิชาการ และมีทักษะการ

จัดการเรียนรูที่หลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใช

เทคโนโลยี 

4. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนำ

ทางวิชาการ มสีำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน 

ภาคเอกชน และผูเก่ียวของในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนท่ี จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรูในทุก

มิติ เปนโรงเรียนนวัตกรรม 

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปนสำนักงานแหงนวัตกรรม

ยุคใหม ใชขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและ

รายงานผลอยางเปนระบบ 

7. สำนักงานสวนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน โดยกระจายอำนาจการบริหารงาน

และการจัดการศึกษาใหสถานศกึษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ กำกับ 

ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคณุภาพ 

นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 

นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 

เหลื่อมลำ้ทางการศึกษา 

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

9. จังหวัดบุรีรัมย 

วิสัยทัศน   

ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมสันติสุข 9 ดี 

พันธกิจ 

1. สงเสริมการทองเที่ยวอารยธรรมขอม และสงเสริมกีฬาสูมาตรฐานโลก  

                2. สงเสริมการผลิตสินคาการเกษตรและอาหารปลอดภัยไดมาตรฐาน  

                3. สงเสริมการผลิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

                4. สงเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑจากไหมและผลิตภัณฑชุมชน  

                5. อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของประชาชน  

                6. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบุรรีัมยใหมคีวามมั่นคง ย่ังยืน มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน   
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เปาประสงครวม 

1. ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก  

                2. ศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพ้ืนฐานของการผลิตสินคาดานการเกษตรและอาหาร

ปลอดภัยมาตรฐานสากล  

               3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยูดีมีสุข  

               4. หมูบาน/ชุมชนเขมแข็งตามหลักธรรมนูญหมูบานสันติสุข 9 ดี  

               5. พัฒนาแหลงน้ำและคุณภาพของน้ำอยางสมดุล  

               6. ฟนฟู อนุรกัษและการใชประโยชนจากปาและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีสวนรวมของ

ประชาชนอยางย่ังยืน  

               7. จัดการขยะและการลดมลพิษอยางเปนระบบและการมีสวนรวมของประชาชน  

               8. สังคมสงบสุขและอบอุน  

               9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

              10. ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย   

ประเด็นยุทธศาสตร ( Strategic Issues ) 

ประเด็นยุทธศาสตรที 1 ดานเศรษฐกิจ 

"เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนา

เศรษฐกิจภายใตพ้ืนฐานของการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย" 

  

                เปาประสงค 

1. ศูนยกลางการทองเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก  

                         2. ศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพื้นฐานของการผลิตสินคาดานการเกษตรและ

อาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล   

      ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

1.รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมขึ้น (รอยละ 10)  

                        2. จำนวนแหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนา  

                        3. จำนวนบุคลากรดานการทองเท่ียวไดรบัการพัฒนา (คน)  

                        4. จำนวนประชาชนที่รับบริการขอมูลดานการทองเท่ียว (คน)  

                        5. มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมขึ้น (รอยละ 10)  

                        6. โครงสรางพ้ืนฐานดานการทองเที่ยวและดานการเกษตรไดรับการพัฒนา (แหง)  

                        7. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพ้ืนที่เกษตรอินทรีย/เกษตรปลอดภัย (ไร)  

                        8. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรรุนใหมและเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่

เนนการทำการเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย (ราย)  

                        9. จำนวนกลุมของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนและการ

พัฒนาศักยภาพในการประกอบการ (กลุม)  
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                       10. จำนวนแปลงที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP (แปลง)  

                       11. รอยละของมูลคาการจำหนายผลิตภัณฑไหมเพิ่มขึ้น  

                       12. รอยละของมูลคาการจำหนายสินคา OTOP เพ่ิมขึ้น  

                       13. รอยละของผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

(มผช.)  

                       14. รอยละของมูลคาการจำหนายสินคาเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น  

                       15. จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของรานอาหารท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ราน)  

กลยุทธ 

             1. พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน  

                       2. พัฒนาและปรบัปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเที่ยว  

                       3. พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมทองเที่ยวของจังหวัด  

                       4. สงเสรมิและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยดานการทองเที่ยว  

             5. พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว  

                       6. สงเสรมิการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว  

                       7. สงเสรมิการมีสวนรวม และการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวแบบประชารัฐ  

                       8. พัฒนากีฬาและสงเสรมิการทองเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ  

                       9. สรางอัตลักษณเมืองบุรีรัมยใหเปน “เมืองแหงความจงรักภักดี” Buriram Blue City) 

เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว  

                      10. สงเสรมิการทองเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือกระจายรายไดสูชุมชน  

                      11. เรงรดัการจัดหาน้ำและการเตรยีมความพรอมในการใหบริการน้ำเพื่อรองรับการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย  

                      12. สงเสรมิการพัฒนาศูนยกีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก  

                      13. สงเสรมิการเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวแบบครบวงจร  

                     14. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงศาสนาและสิ่งศกัด์ิสิทธิ์ที่เปนเอกลักษณของจังหวัดบุรีรัมยและ

กลุมจังหวัดอิสานใต  

                     15.สงเสรมิการคาชายแดนเพ่ือการคาและการลงทุน  

                     16. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร  

                     17. สงเสริมและพัฒนาศกัยภาพการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรอินทรียและเกษตร

ปลอดภัย  

                     18. สงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งของกลุม/เครือขายเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย  

                     19. สงเสริมการนอมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผน

ชีวิตหมูบานสันติสุข 9 ดี  

                     20. สงเสริมการลงทุนและปจจัยเอ้ือใหเกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม

การเกษตรและอุตสาหกรรมบริการ  
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                     21. สงเสริมและพัฒนาคณุภาพผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นเพ่ือใหไดการรับรองคุณภาพและ

มาตรฐาน  

                     22. สงเสริมและพัฒนาตลาดสินคาเกษตรแปรรปูและเกษตรปลอดภัย  

                     23. สงเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑจากไหมแบบครบ

วงจร  

                     24. การบรหิารจัดการทางการเกษตร (Zonning)  

                     25. พัฒนาสถานประกอบการดานอาหารใหไดรับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ  

                     26. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายในการเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร  

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

" คนบุรรีัมยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง"  

เปาประสงค  

 1. ประชาชนมคีณุภาพชีวิตที่ดี อยูดีมีสุข  

                          2.หมูบาน/ชุมชนเขมแข็งตามหลักธรรมนูญหมูบานสันติสุข 9 ดี   

      ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

                1. จำนวนของผูสูงอายุท่ีไดรบัการพัฒนาศักยภาพ (ราย)  

                          2. เด็กนักเรียนอานออกเขียนได (รอยละ)  

                          3. ระดับความสำเร็จของการแกไขปญหาความยากจนของครัวเรือนตามเกณฑที่กำหนด  

                          4. ระดับความสำเร็จในการเสริมสรางศีลธรรมแกเด็กและเยาวชน  

                          5. จำนวนแรงงานท่ีไดรับการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานและการเตรียมความพรอมกอน

เขาสูตลาดแรงงาน (ราย)  

                          6. จำนวนของแรงงานและแรงงานนอกระบบที่ไดรบัการคุมครองสิทธิการประกันสังคม

ตามกฎหมายแรงงาน (ราย)  

                          7. จำนวนแรงงานนอกระบบไดรบัการพัฒนาและการสงเสรมิอาชีพ เพื่อเปนรายไดเสริม  

                          8. รอยละของอำเภอปองกันควบคุมโรคเขมแข็งอยางย่ังยืน  

                9. อัตราการตั้งครรภซ้ำของวัยรุนลดลง (อายุ 15-19 ป)  

                           10. ระดับความสำเร็จของการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ 

คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  

                           11. จำนวนเครือขายเฝาระวังทางสังคมและวัฒนธรรม  

                          12. รอยละของหมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง ตามหลักธรรมนูญหมูบานสันติสุข 9 ดี  

                          13. ระดับความสำเร็จในการสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนตอการบริหารจัดการ

ของภาครัฐและองคการปกครองสวนทองถ่ิน  

       กลยุทธ 
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               1. สงเสรมิและพัฒนาครอบครวัใหมีความอบอุน  

                         2. สงเสริมการแกปญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักธรรมนูญหมูบานสันติสุข 9 ดี  

                         3. เสรมิสรางการเรียนรูและพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑ

คุณภาพทางการศึกษาของทองถิ่นและระดับชาติ  

                         4. เสรมิสรางความมีศีลธรรมและการใชศลีธรรมเปนพ้ืนฐานในการดำรงอยูในชุมชนและ

สังคมของเด็กและเยาวชนในทุกระดับ  

                         5. สงเสริมและพัฒนาทกัษะดานแรงงานและการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมาย

แรงงาน  

                         6. สงเสริมการสรางอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณและการจัดการแบบ

ครบวงจรของกลุมอาชีพและกลุมวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ  

                         7. รณรงคและสงเสริมการดูแลตนเอง การรักษาสุขภาพและการปองกันโรค ตลอดจนการ

ดูแลผูปวยในครอบครัวของประชาชนตามหลักสุขภาพดีถวนหนา  

                         8. ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรยีน การสอน และการวิจัยดานวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีทางการแพทย  

                         9. สงเสริมการพัฒนาทกัษะชีวิตของคนในหมูบาน/ชุมชน  

                         10. สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมูบานสันติสุข 9 ดี (เปนคนดี มีปญญา 

รายไดสมดุล สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดลอมสมบูรณ สังคมอบอุน หลุดพนอาชญากรรม กองทุนพ่ึงพาตนเอง และ

คณะกรรมการหมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง)  

                         11. สรางและเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สูการปฏิบัติ

ในระดับหมูบาน/ชุมชน  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

" ทรัพยากรธรรมชาติสรางสรรคชีวิตและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม" 

                เปาประสงค 

   1. พัฒนาแหลงน้ำและคุณภาพของน้ำอยางสมดุล  

                        2. ฟนฟู อนุรักษและการใชประโยชนจากปาและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีสวน

รวมของประชาชนอยางย่ังยืน  

                        3. จัดการขยะและการลดมลพิษอยางเปนระบบและการมีสวนรวมของประชาชน   

      ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

   1. จำนวนแหลงน้ำจังหวัดมปีริมาณและคุณภาพเพียงพอสำหรับการใชประโยชน (แหง)  

                        2. จำนวนพื้นที่ปาไม (พื้นท่ีปาสงวน ปาสาธารณะ ปาชุมชน และพื้นที่ชุมน้ำ) เพ่ิมขึ้น (ไร)  

                        3. จำนวนชุมชนที่ดำเนินการบริหารจัดการและใชประโยชนอยางยั่งยืนโดยเนน

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  

                        4. อัตราการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะชุมชนลดลง  

                        5. จำนวนชุมชนที่สงเสรมิการนำขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหม  
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                        6. ปรมิาณขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ และการกอใหเกิดโรคจากขยะและมลพิษลดลง  

                        7. จำนวนพื้นที่เผาในที่โลงของจังหวัดลดลง  

                       8. จำนวนพ้ืนที่ประสบภัยแลงอุทกภัย และภัยธรรมชาติตาง ๆ ไดรับการแกไขปญหาและ

ประชาชนที่ไดรับผลกระทบมีความพึงพอใจในการแกไขปญหา  

                       9. จำนวนพ้ืนที่ปา และพ้ืนที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา  

                กลยุทธ 

  1. สงเสริมการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการอุปโภค บรโิภคใหเพียงพอ ควบคูกับการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ำภาคการผลิต (ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม) โดยเนนกระบวนการมีสวน

รวมของประชาชนและเครือขายองคกรตาง ๆ  

                      2. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพแหลงน้ำและการจัดการแหลงน้ำโดยการมีสวนรวมของ

ประชาชนและเครือขายประชาสังคม  

                      3. สงเสริม อนุรักษและฟนฟูสภาพทรัพยากรปาไม และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ โดยเนน

การใชประโยชนอยางย่ังยืนและชาญฉลาด  

                      4. สงเสริมใหเกิดชุมชนตนแบบในการบริหารจัดการและใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

                      5. สงเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปน

หนาที่ของพลเมืองคนบุรีรัมย  

                      6. สงเสริมใหเกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเนนการผลิตและการบริโภคที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ  

                       7. สงเสรมิใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพื้นท่ีตั้งแตตนทางถึง

ปลายทาง โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

                       8. สงเสรมิใหเกิดชุมชนหรือองคกรตนแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร  

     ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ 

                    " บุรรัีมยสันติสุข 9 ดี " 

              เปาประสงค 

              1. สังคมสงบสุขและอบอุน  

                        2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

                        3. ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย   

     ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

              1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบรอย  

                         2. ระดับความสำเรจ็ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชนตาม

แนวทางประชารัฐ  

                         3. รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผูเสพ/ผูติดยาเสพติดไดรับการบำบัดฟนฟูและไดรบัการติดตาม

ดูแลอยางตอเนื่อง  
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                         4. ระดับความสำเรจ็ในการปองกันผูที่อาจเขาไปที่เกี่ยวของกับยาเสพติด  

                         5. ระดับความสำเรจ็ของการเทดิทูนไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ และการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

                         6. ระดับความสำเรจ็ในการสงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชน

ภายในจังหวัดบุรีรมัย  

                         7. ระดับความสำเรจ็ของการจัดตั้งเครือขายอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

                         8. รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจตำบล  

                         9. รอยละของหมูบาน/ชุมชนเอาชนะปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน  

                       10. ระดับความสำเร็จในการปองกันและปราบปรามปญหาอาชญากรรม  

                       11. ระดับความสำเร็จของการผนึกกำลังประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพื่อสนับสนุนการ

ปองกันประเทศ  

                       12. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถิ่นกับประเทศเพื่อนบาน  

                       13. ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งเครือขายขาวภาคประชาชนเพ่ือความมั่นคง  

                       14. ระดับความสำเร็จของการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

                       15. ระดับความสำเร็จของการจัดระเบียบแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่สอดคลองกับ

ความมั่นคงของชาติ  

กลยุทธ 

            1. พัฒนาศักยภาพใหกับบุคลากรดานการรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน/ชุมชน 

และการเพ่ิมจำนวนบุคลากรดานการรักษาความสงบเรียบรอยใหเพียงพอตอการรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในหมูบาน  

                      2. สงเสริมและพัฒนาระบบการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/

ชุมชน อยางยั่งยืน  

           3. ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ไดรับการบำบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพ และไดรับการติดตามดูแล

ชวยเหลือภายหลังจาการบำบัดฟนฟู  

                     4. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีประมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยการสรางความเปนธรรมและความสมานฉันทของประชาชนภายใน

จังหวัด  

                     5. ปองกันและแกไขปญหาเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่อาจเขาไป

เก่ียวของกับปญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด  

                     6 เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนและทองถิ่นในการบริหารจัดการ การ

ตรวจสอบ และการเฝาระวังการทุจริตคอรรัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิ

ชอบ  

                    7. เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันดานความมั่นคงภายในจังหวัด  

                    8. สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ ของหมูบานตามแนวชายแดนใหเปน
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หมูบานม่ันคงและสงบสุข  

                    9. พัฒนาความสัมพันธอันดีระดับทองถ่ินกับประเทศเพ่ือนบาน  

                    10. พัฒนาระบบเครือขายขาวภาคประชาชน  

                    11. สรางจิตสำนึกใหกับผูประกอบการที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอบังคบัอยางเครงครัด  

                     12. รณรงคและสงเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานตางดาวในสถาน

ประกอบการและในชุมชน เพ่ือจัดระบบปองกันและแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง  

                     13. รณรงคการเฝาระวังและปองกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีสวนรวมของ

ประชาชนและเครือขายของประชาสังคม  

 

10. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

วิสัยทัศน 

          “องคกรกาวหนา   สรางคุณภาพสถานศึกษา   พัฒนาผูเรียนอยางย่ังยืน” 

พันธกิจ 

          1. พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีความรู ทักษะวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

          2. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

          3. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยาง

ทั่วถึง  ตามแนวคิด  No Child left Behind  (NCLB) 

          4. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ  

          5. พัฒนาระบบริหารจัดการแบบบูรณาการและสงเสริมใหทกุภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

คุณลักษณะพึงประสงคองคการ 

          ยิ้มรบั ฉับไว ใสใจบริการ 

เปาประสงค 

          1. ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลแหงการเรยีนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มี

ความรู มีทักษะและคณุลักษณะในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงตนเอง

และปรับตัวตอการเปนพลเมืองและพลโลกที่ดี 

          2. ผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดคานิยมหลัก 12 ประการ ในการดำรงชีวิต 

          3. ผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ กลุมผูดอยโอกาสไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงเทาเทียมและมี

คุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

          4. ครูเปนผูเรียนรู มีจติวิญญาณของความเปนครู นอมนำพระราชดำรัสใหครูรักเด็ก เด็กรักครู มี

ความรู และทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด “No Child Left Behind” (NCLB) เปนผู

สรางสรรคนวัตกรรมและทักษะในการใชเทคโนโลยี 
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         5. ผูบริหารสถานศกึษา มีความคิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนำทางวิชาการ มีสำนึกความ

รับผิดชอบ (Accountability) มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์  

         6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพรวมกับชุมชน ภาคเอกชน และ

ผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษา จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนมีการเรียนรูในทุกมิติเปนโรงเรียนนวัตกรรม 

         7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายุคใหมใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ใชขอมูล

สารสนเทศและการวิจัยในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานอยาง

เปนระบบ สรางเครือขายและวัฒนธรรมการทำงานอยางมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 

          กลยุทธ 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการ

แขงขัน 

          กลยุทธ 2 การสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

          กลยุทธ 3 การขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพตาม

แนวคิด “No Child Left Behind” (NCLB) 

          กลยุทธ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด

การศกึษา        

จุดเนน 

        การพัฒนาคุณภาพนกัเรียนตามแนวคิด“ไมมีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไวขางหลัง” No Child Left 

Behind (NCLB) 

11. กรอบแนวคิดและทิศทางการบริหารงานของโรงเรียนโนนเจริญพทิยาคม 

วิสัยทัศน  

  โรงเรยีนโนนเจริญพิทยาคม มุงพัฒนาผูเรยีนใหมีศักยภาพเปนพลโลก มีคุณธรรมนำความรู                           

มีศักยภาพ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

พันธกิจ    

  1. พัฒนาผูเรียนมีศกัยภาพเปนพลโลก มีคุณธรรม ความรูความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค 

ทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีจิตสำนึกในความเปนไทย อนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอม รวมทั้งมีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

              2. สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการวิจัย และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีและพัฒนาบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณคร ู 

              3. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ 

              4. พัฒนาสภาพแวดลอม แหลงเรยีนรู สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ใหมีคุณภาพ

เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
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              5. สงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศกึษา และองคกรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ                  

ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เปาประสงค   

  1.ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก มีคุณธรรม ความรูความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค ทักษะ  

และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีจิตสำนึกในความเปนไทย อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

รวมทั้งมีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพในการใชการวิจัยและพัฒนา                 

สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ 

  4.  โรงเรียนมีแหลงเรียนรู สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาที่เพียงพอและมีคุณภาพ 

มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 

  5.  โรงเรียนมีภาคีเครือขายรวมพัฒนาจากผูปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และองคกรอ่ืน ๆ                      

ที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน 

คุณลักษณะอันพงึประสงค 

โรงเรยีนโนนเจริญพิทยาคม  มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค   

เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 

1.  รักชาติ  ศาสน  กษัตริย 

2.  ซื่อสัตยสุจริต 

3.  มีวินัย 

4.  ใฝเรียนรู 

5.  อยูอยางพอเพียง 

6.  มุงมั่นในการทำงาน 

7.  รักความเปนไทย 

8.  มีจิตสาธารณะ 

กลยุทธ   

  1.พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม ความรูความสามารถตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

มีจิตสำนึกในความเปนไทย อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีคุณภาพ  

  3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

  4. พัฒนาสภาพแวดลอม แหลงเรยีนรู สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

  5. สงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศกึษา และองคกรอื่น ๆ ที่เก่ียวของทั้ง

ภาครัฐและเอกชน   
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จุดเนน 

 “ ยกระดับคณุภาพนักเรียน ดวยแนวคิด No Child Left Behind ” นอมนำพระราชดำรัส       

ในหลวง รัชการที่ 9 “เด็กรักครู ครูรกัเด็ก”  “ไมท้ิงเด็กไวขางหลัง” ใสใจดูแล “เด็กหลังหอง” เปนพิเศษ        

เพ่ือใหนักเรียนทุกคนประสบผลสำเร็จตามศักยภาพของตนและจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาในการศึกษา

ตอและประกอบอาชีพ 

มาตรฐานการศึกษาระดับโรงเรียน 

 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ไดแก 

 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผูเรยีน 

   1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค 

 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

แตละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผูเรียน 

 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

  1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

  ความคิดเห็น และแกปญหา 

  3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

  4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  6)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

  1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

  2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

  3)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

  4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 และทุกกลุมเปาหมาย 

 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
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 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

 3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

 3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 

 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรยีน 

 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

มาตรฐานโรงเรียนดีศรีตำบล 

1. โรงเรียนคุณภาพ 

มาตรฐานดานนักเรียน  มี  4  มาตรฐาน   ไดแก 

มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

มาตรฐานที่ 2  ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

มาตรฐานที่ 3  ผูเรียนมีพ้ืนฐานทางอาชีพและมีรายไดระหวางเรยีน 

มาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความเปนเลิศดานดนตรี  กีฬา  ศิลปะ  และเทคโนโลยี 

มาตรฐานดานบุคลากร  มี  2  มาตรฐาน   ไดแก 

มาตรฐานที่ 5  ผูบรหิารเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง 

มาตรฐานที่ 6  ครูมีคุณภาพและเพียงพอ 

มาตรฐานดานโรงเรียน  มี  2  มาตรฐาน   ไดแก 

มาตรฐานที่ 7  สะอาด  รมรื่น  ปลอดภัย  เปนศูนยกลางการเรียนรูใหบริการแกชุมชน                  

และโรงเรียนอื่นๆ 

มาตรฐานที่ 8  โรงเรียน  3D  (Democracy  Decency  Drugs  Free) 

2. ประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ 

มาตรฐานดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  มี  1  มาตรฐาน   ไดแก 

มาตรฐานที่ 9  โรงเรียนเปนศูนยกลางการเรยีนรูใหบรกิารแกชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ 

3. การมีสวนรวม 

มาตรฐานดานการมีสวนรวม  มี  1  มาตรฐาน   ไดแก 

มาตรฐานที่ 10  ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 

มาตรฐานสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

มาตรฐานดานที่ 1 ดานการบริหารจัดการสถานศึกษา  มี 4 องคประกอบ 14 ตัวชี้วัด ประกอบดวย  

องคประกอบที่  1  นโยบาย (4 ตัวชี้วัด)  

ตัวชี้วัดที่ 1   มีนโยบายนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา               

และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำป  
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 ตัวชี้วัดที ่2   ดำเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจำป ที่นอมนำปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา  

ตัวชี้วัดที่ 3ติดตามผลการดำเนินการ ตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำป ที่นอมนำปรัชญา         

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา      

ตัวชี้วัดที่ 4  นำผลการตดิตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนปรัชญา                       

ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

องคประกอบที่  2  วิชาการ (4 ตัวช้ีวัด)   

ตัวชี้วัดที่ 5  มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดานวิชาการ ท่ีสงเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดที่ 6  ดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดานวิชาการ ที่สงเสรมิการบูรณาการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอน   

ตัวชี้วัดที่ 7  ติดตามผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดานวิชาการ ท่ีสงเสริมการบูรณาการปรัชญา                 

ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอน    

ตัวชี้วัดที่ 8  นำผลการติดตามไปพัฒนา แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ดานวิชาการ ที่สงเสริม                    

การบูรณาการปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูการเรียนการสอน  

องคประกอบที่  3  งบประมาณ (4 ตัวช้ีวัด)   

ตัวชี้วัดที่ 9  มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศกึษาที่สอดคลองกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัดที่ 10  ดำเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศกึษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัดที่ 11  ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญา                     

ของเศรษฐกิจพอเพียง      

ตัวชี้วัดที่ 12  นำผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

องคประกอบที่  4  บริหารทั่วไป (2 ตัวชี้วัด)  

ตัวชี้วัดที่ 13  บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหลงเรยีนรูในสถานศึกษา ตามหลักปรัชญา                       

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัดที่ 14  ประสานสัมพันธกับชุมชนใหมีสวนรวมในการสงเสริมการเรียนรู เพ่ือการอยูอยาง

พอเพียง 

มาตรฐานดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มี 4 องคประกอบ 14 ตัวชี้วัด ประกอบดวย  

 องคประกอบที่  1  หนวยการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ตัวชี้วัด)   

ตัวชี้วัดที่ 1  มีหนวยการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้น 

ตัวชี้วัดที่ 2  มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การนำหนวยการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       

ไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
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ตัวชี้วัดที่ 3  มีการศึกษา/วิเคราะห/วิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหนวยการเรียนรูปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง   

 องคประกอบที่  2  การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอน (4 ตัวชี้วัด)   

ตัวชี้วัดที่ 4  มีแผนจัดการเรยีนรูบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุมสาระ                   

การเรียนรู ตาง ๆ ทุกระดับชั้น 

ตัวชี้วัดที่ 5  คุณภาพของแผนจัดการเรยีนรูที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                      

ในกลุมสาระการเรยีนรูตาง ๆ 

ตัวชี้วัดที่ 6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุมสาระ

การเรียนรูตางๆ 

ตัวชี้วัดที่ 7  ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญา                          

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 องคประกอบที่  3  สื่อและแหลงเรียนรูเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ตัวชี้วัด)  

ตัวชี้วัดที่ 8  จัดหา/ผลิต/ใช/เผยแพร สื่อการเรียนรู เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการจัดการเรียนการสอน   

ตัวชี้วัดที่ 9  จัดทำ/พัฒนา/เผยแพร แหลงเรียนรูในสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู เก่ียวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัดที่ 10 ใชแหลงเรียนรู/ภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชน ที่สงเสริมการอยูอยางพอเพียงของผูเรียน   

 องคประกอบที่  4  การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง (4 ตัวชี้วัด)   

ตัวชี้วัดที่ 11  จัดทำเครื่องมือ และวัด และประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของหนวยการเรียนรูที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ตัวชี้วัดที่ 12  ใชวิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย และสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ตัวชี้วัดที่ 13  รายงานผลการประเมนิ และนำมาปรับปรุง/พัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน               

ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ตัวชี้วัดที่ 14  จัดแสดง/เผยแพร/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรยีนรู ผลงานของผูเรียนที่เกิดจากการนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช 

มาตรฐานดานที่ 3  ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มี 3 องคประกอบ 15 ตัวชี้วัด ประกอบดวย  

องคประกอบที่  1  การแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน  (5 ตัวช้ีวัด ) 

 ตัวชี้วัดที่  1  มีกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน เพ่ือสนับสนุนการดำเนินชีวิต                   

ที่สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 ตัวชี้วัดที่  2  จัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรยีนไดรูจักการวางแผนชีวิตของตนเอง ไดอยางสอดคลอง                

กับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ตัวชี้วัดที่  3  มีระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนใหสามารถ แกปญหา/พัฒนาตนเอง ไดอยางสอดคลอง             

กับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวชี้วัดที่  4  ติดตามผล การจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวชี้วัดที่  5  นำผลการติดตามมาใชพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

องคประกอบที่  2  กิจกรรมนักเรียน  (6 ตัวช้ีวัด) 

 ตัวชี้วัดที่  6  มีแผนงาน/โครงการ สงเสริมกิจกรรมนักเรียน ใหอยูอยางพอเพียง 

 ตัวชี้วัดที่  7  จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือผูบำเพ็ญประโยชน สอดคลองกับปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตวัชี้วัดที่  8  สงเสริมใหมีการจัดตั้ง ชุมนมุ/ชมรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวชี้วัดที่  9  มีการประยุกตใช ภูมิปญญาทองถ่ิน/วัฒนธรรม/หลักคำสอนทางศาสนา ในการจัด

กิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวชี้วัดที่  10 ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวชี้วัดที่  11 นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

องคประกอบที่  3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน  (4 ตัวช้ีวัด )   

 ตัวชี้วัดที่  12  มีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหผูเรยีนเกิดจิตอาสา และมีสวนรวมในกิจกรรม                     

เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวชี้วัดที่  13  ผูเรียนมีสวนรวมในการ แกปญหา/พัฒนา สถานศึกษา/ชุมชน ดานเศรษฐกิจ/สังคม/

สิ่งแวดลอม/วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวชี้วัดที่  14  ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ของผูเรยีน ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวชี้วัดที่  15  นำผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนา การดำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม                                  

และสาธารณประโยชนของผูเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

มาตรฐานดานที่ 4 ดานการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา มี 2 องคประกอบ 7 ตัวช้ีวัด ประกอบดวย  

องคประกอบที่ 1  การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวชี้วัดที่ 1  มีแผนงาน/โครงการ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสรางความรูความเขาใจ                  

และตระหนักในคุณคาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวชี้วัดที่ 2  ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูตางๆ เพื่อสงเสริมการประยุกตใชปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหนาที่ 

 ตัวชี้วัดที่ 3  สงเสริมใหบุคลากรแสวงหาความรูเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางสม่ำเสมอ 

 ตัวชี้วัดที่ 4  จัดกิจกรรมสงเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจหนาที่ตามหลักปรัชญา                   

ของเศรษฐกิจพอเพียง แกบุคลากรของสถานศึกษา 
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องคประกอบที่ 2   การติดตามและขยายผล 

 ตัวชี้วัดที่ 5  ติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพ่ือสงเสริมการดำเนินชีวิต                   

และปฏิบัติภารกิจหนาที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวชี้วัดที่ 6  นำผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนา การดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร                  

เพ่ือสงเสริมการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหนาที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ตัวชี้วัดที่ 7  ขยายผลและเผยแพร ผลการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหนาที่ของบุคลากรตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานดานที่ 5 ดานผลลัพธ/ภาพความสำเร็จ มี 4 องคประกอบ 12 ตัวช้ีวัด ประกอบดวย  

 องคประกอบที่ 1  สถานศึกษา 

 ตัวชี้วัดที่ 1  คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง 

 องคประกอบที่ 2  ผูบริหารสถานศึกษา 

 ตัวชี้วัดที่ 2  คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาพอเพียง 

 องคประกอบที่ 3  บุคลากรของสถานศึกษา 

 ตัวชี้วัดที่ 3  บุคลากรของสถานศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวชี้วัดที่ 4  บุคลากรจัดการทรัพยากรและดำเนินชีวิตดานเศรษฐกิจ อยางสอดคลองกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ตัวชี้วัดที่ 5  บุคลากรอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ 

เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตนเพ่ือสวนรวมและสาธารณประโยชน    

 ตัวชี้วัดที่ 6  บุคลากรรูจักใชและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางสมดุล และพรอม

รับตอการเปลี่ยนแปลง ตางๆ 

 ตัวชี้วัดที่ 7  บุคลากรดำเนินชีวิตอยางมีฐานรากทางวัฒนธรรม และพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง              

ทางวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัฒน 

 องคประกอบที่ 4  ผูเรียน 

 ตัวชี้วัดที่ 8  ผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงของแตละระดับชั้นปการศึกษา   

 ตัวชี้วัดที่ 9  ผูเรียนปฏิบัติตนใหดำเนินชีวิตไดอยางสมดุล และพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง                    

ในดานวัตถุ/เศรษฐกิจ 

 ตัวชี้วัดที่ 10  ผูเรยีนปฏิบัติตนใหดำเนินชีวิตไดอยางสมดุล และพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง                 

ในดานสังคม 

 ตัวชี้วัดที่ 11  ผูเรยีนปฏิบัติตนใหดำเนินชีวิตไดอยางสมดุล และพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง                       

ในดานสิ่งแวดลอม 

 ตัวชี้วัดที่ 12  ผูเรยีนปฏิบัติตนใหดำเนินชีวิตไดอยางสมดุล และพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง                     

ในดานวัฒนธรรม 

มาตรฐานโรงเรียนวิถีพุทธ 
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1. มาตรฐานดานกายภาพ 

ตัวบงชี่ที่ 1  มีปายโรงเรยีนวิถีพุทธ 

ตัวบงชี่ที่ 2  มีพระพุทธรูปบริเวณหนาโรงเรียน 

ตัวบงชี่ที่ 3  มีพระพุทธรูปประจำหองเรียน 

ตัวบงชี่ที่ 4  มีพระพุทธศาสนสุภาษิตวาทะธรรม พระราชดำรัส ติดตามท่ีตางๆ 

ตัวบงชี่ที่ 5  มีความสะอาด สงบ รมรื่น 

ตัวบงชี่ที่ 6  มีหองพระพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม 

ตัวบงชี่ที่ 7  ไมมีสิ่งเสพติด เหลา บุหรี่ 100% 

2. มาตรฐานดานพฤติกรรม นักเรียน ครู ผูบริหารโรงเรียน 

ตัวบงชี่ที่ 1  รักษาศีล 5 

ตัวบงชี่ที่ 2  ยิ้มงาย ไหวสวย กราบงาม 

ตัวบงชี่ที่ 3  กอนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไมดัง ไมหก ไมเหลือ 

ตัวบงชี่ที่ 4  ประหยัด ออม ถนอมใช เงิน และสิ่งของ 

ตัวบงชี่ที่ 5  มีนิสัยใฝรู สูสิ่งยาก 

3. มาตรฐานดานกิจกรรมประจำวันพระ 

ตัวบงชี่ที่ 1  ใสเสื้อสีขาวทุกคน 

ตัวบงชี่ที่ 2  ทำบุญใสบาตร ฟงเทศน 

ตัวบงชี่ที่ 3  รับประทานอาหารมังสวิรัตในมื้อกลางวัน 

ตัวบงชี่ที่ 4  สวดมนตแปล 

4. มาตรฐานดานการสงเสริมวิถีพทุธ 

ตัวบงชี่ที่ 1  ไมมีอาหารขยะขายในโรงเรยีน 

ตัวบงชี่ที่ 2  ไมดุดานักเรยีน 

ตัวบงชี่ที่ 3  ชื่นชมคุณความดีหนาเสาธงทุกวัน 

ตัวบงชี่ที่ 4  โฮมรูมเพื่อสะทอนความรูสึกเชนความรูสึกที่ไดทำความดี 

ตัวบงชี่ที่ 5  ครู ผูบริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี 

ตัวบงชี่ที่ 6  ครู ผูบริหาร และนักเรียนสอบไดธรรมะศึกษาตรเีปนอยางนอย 

ตัวบงชี่ที่ 7  บริหารจิต เจริญปญญา กอนการประชุมทุกครั้ง 

ตัวบงชี่ที่ 8  มีพระมาสอนอยางสม่ำเสมอ 

5. มาตรฐานการเรียนการสอน 

ตัวบงชี่ที่ 1  บริหารจิต เจริญปญญา กอนเขาเรียน เชา – บาย ทั้งคร ูและนักเรียน 

ตัวบงชี่ที่ 2  บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุมสาระและในวันสำคัญทางพุทธศาสนา 

ตัวบงชี่ที่ 3  ครูพานักเรียนทำโครงงานคุณธรรม หรอืกิจกรรมจิตอาสา สัปดาหละ 1 ครั้ง 

ตัวบงชี่ที่ 4  ครู ผูบริหาร และนักเรียนทุกคนไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดอืนละ 1 ครั้ง มีวัดเปนแหลงเรียนรู 

ตัวบงชี่ที่ 5  ครู ผูบริหาร และนักเรียนทุกคนเขาคายปฏิบัติธรรมอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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 ตัวชี้วัดคุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงคของผูเรียน 
 

คุณลักษณะ ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงชี้ 
พฤติกรรมที่พงึประสงคของผูเรียน 

ม.1-3 ม.4-6 

1.ทักษะ

กระบวนการคิด 

 

1.1 มีทกัษะ  

การจำแนก 

เปรียบเทียบ 

แยกแยะ  

 

 

 

 

 

 

1) สามารถจำแนก 

เปรียบเทียบแยกแยะ 

แงมุม ตาง ๆ ของ

การทุจริต/ไมทุจริต 

การตอตาน/                 

ไมตอตาน เชน ขอดี 

ขอเสีย ประโยชน 

โทษ ความเหมาะสม 

ความไมเหมาะสม 

  

1) จำแนก เปรียบเทียบ 

แยกแยะ แงมุมตาง ๆ 

ได เชน ขอด ี/ขอเสีย 

ประโยชน/โทษ ความ

เหมาะสม/ไมเหมาะสม  

2) ยกตัวอยาง บุคคล  

ที่เปนแบบอยางที่ดี              

ในโรงเรียน ชุมชน และ

สังคม พรอมอธิบาย

ความดีท่ีปรากฏ  

1) จำแนก เปรียบเทียบ 

แยกแยะ แงมุมตาง ๆ 

ไดอยางหลากหลาย 

เชน ขอด ี/ขอเสีย 

ประโยชน/โทษ               

ความเหมาะสม/                 

ไมเหมาะสม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะ ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงชี้ 
พฤติกรรมที่พงึประสงคของผูเรียน 

ม.1-3 ม.4-6 

 1.2 มีทักษะ

กระบวนการคิด

เชิงเหตุผล คิด

อยาง

วิจารณญาณ 

1.3 มีทกัษะ

กระบวนการคิด

เชิงสรางสรรค 

คิดแกปญหา 

2) สามารถแสดง

ความเห็น วิเคราะห  

วิพากย วิจารณ และ

ประเมินความ

สมเหตุสมผล ความ

นาเชื่อถือ และคุณคา

ของการกระทำ /การ

ไมกระทำ ทั้งของ

ตนเองและผูอื่น 

3) วิเคราะหผลดี ผลเสีย 

ประโยชน โทษ  

โทษ ที่ ตนเอง โรงเรียน 

และชุมชน จะไดรับจาก

การปฏิบัต/ิไมปฏิบัติ  

4) มีวิจารณญาณในการ

แกปญหาการทุจริต  

5) สรางสรรคผลงาน

ตอตานการทุจริต 

2) วิเคราะห วิพากย 

เหตุปจจัย ผลที่เกิด 

และผลกระทบ                

ตอตนเอง สังคม 

ประเทศชาต ิ                   

ของพฤติกรรมการ

ทุจริต/ไมทุจริต                 

การปองกันการทุจริต/

ไมปองกัน และสามารถ
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3) สามารถปรับตัวใน

สังคม และ

สรางสรรคผลงาน

ตอตานทุจริต 

 

เสนอแนะแนวทางแกไข

ได 

3) มีวิจารณญาณในการ

แกปญหาการทุจริต 

และการไมปองกัน  

4) สรางสรรคผลงาน

ตอตาน ปองกันการ

ทุจริต 

2. มีวินัย 2.1 มีวินัยตอ

ตนเอง ผูอ่ืน 

และสังคม 

 

 

  

2.2 มีความ

รับผิดชอบตอ

หนาที่และสิทธิ

ของตนเอง 

 

 

 

2.3 มีความ

รับผิดชอบตอ

ชุมชน สังคม

และ 

ประเทศชาติ 

1) ปฏิบัติตาม

ขอตกลง ขอบังคับ 

กฎกติกา ระเบียบ 

และกฎหมาย ของ

ครอบครัว โรงเรยีน

และสังคม  

2) เขาใจ ปฏิบัติตาม

หนาที่และรักษาสิทธิ 

ของตนเอง อยาง

ครบถวน  

3) ยอมรับผลที่เกิด

จากการกระทำ          

ของตน 

4) รู เคารพสิทธิ  

ของผูอ่ืน  

5) เปนพลเมืองดี  

ของชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ 

1. ปฏิบัติตามขอตกลง 

ของหองเรียน และ

ระเบียบของโรงเรียน 

อยางสม่ำเสมอ  

2) ปฏิบัติตามขอตกลง 

ของชุมชน ดวยความ  

เต็มใจ  

3) ตั้งใจเรียนและ

ทำงานที่ไดรบั

มอบหมายจนสำเรจ็  

ทันเวลา ดวยตนเอง  

4) รูสทิธิ และรูจักรักษา

สิทธิของตนเองอยาง

สม่ำเสมอ  

5) รับผิดชอบในการ

กระทำของตน 

6) มีสวนรวมในการ

กำหนดและพัฒนา

ขอตกลงของหอง  

 

1. ปฏิบัติตามขอตกลง 

ของหองเรียน และ

ระเบียบของโรงเรยีน  

จนเปนนิสัย  

2) ปฏิบัติตามขอตกลง 

ระเบียบของชุมชน กฎ

กติกาของสังคม และ

กฎหมาย อยาง

สม่ำเสมอ ดวยความ  

เต็มใจ  

3) ตั้งใจเรียน ทำงานที่

ไดรบัมอบหมายจน

สำเร็จทันเวลา ดวย

ตนเอง และเปน

แบบอยางได  

4) รูสิทธิ และรูจักรักษา

สิทธิของตนเองจนเปน

ลักษณะนิสัย  

5) รบัผิดชอบในการ

กระทำของตน 

 

 

คุณลักษณะ ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงชี้ 
พฤติกรรมที่พงึประสงคของผูเรียน 

ม.1-3 ม.4-6 

   7) รู และเคารพสิทธิ

ของเพื่อน คร ูผูปกครอง 

6) มีสวนรวมในการ

กำหนดและพัฒนา
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ผูอื่นในสังคม  

8) นำตัวอยางพฤติกรรม

ที่ดีไปประพฤติ ปฏิบัติ

ในชีวิตประจำวัน จน

เปนนิสัย 

ขอตกลงของหอง  

7) มีสวนรวมในการ

กำหนดขอตกลงของ

ชุมชน ทองถ่ิน  

8) รู และเคารพสิทธิ

ของเพ่ือน คร ู

ผูปกครอง และผูคนใน

สังคม 

9) นำตัวอยาง

พฤติกรรมท่ีดีไป

ประพฤติ ปฏิบัติใน

ชีวิตประจำวัน และ

ชักชวนใหเครือขาย

ปฏิบัตติาม 

3. ซื่อสัตย สุจริต 3.1 ประพฤติ

ตรงความเปน

จริงตอตนเองทั้ง

ทางกาย วาจา 

และใจ  

 

 

 

3.2 ประพฤติ

ตรงความเปน

จริงตอผูอ่ืน ทั้ง

ทางกาย วาจา 

และใจ 

 

 

3.3 ประพฤติ

ตรงความเปน

จริงตอสังคม 

และโลกท้ังทาง

กาย วาจา และ

1) ใหขอมูลที่ถูกตอง 

และเปนจริง  

2) ปฏิบัติโดย

คำนึงถึงความถูกตอง 

ละอายและเกรงกลัว

ตอการกระทำผิด  

3) ปฏิบัติตามคำมั่น

สัญญา  

4) ไมถือเอาสิ่งของ

หรือผลงานของผูอื่น

มาเปนของตน  

5) ปฏิบัติตนตอผูอ่ืน

ดวยความซ่ือตรง  

6) ไมหาประโยชน

ในทางที่ไมถูกตอง 

1) ไมพูดปด  

2) พูดจริง ปฏิบัติ

ถูกตองตามความจริง 

เพ่ือเปนท่ียอมรบั 

3) ปฏิบัติตามคำมั่น

สัญญา ของกลุม  

4) ไมลอกการบาน และ

ไมลอกขอสอบ  

5) ไมหยิบสิ่งของของ

ผูอื่นมาเปนของตนโดย

ไมไดรับอนุญาต  

6) ยินดีในความสำเร็จ  

ไมคดิริษยา หรือกลั่น

แกลง  

7) พูดความจริง และให

ขอมูลท่ีเปนจริงกับคร ู

ผูปกครอง และเพื่อน 

อยางสม่ำเสมอ 

1) ไมพูดปด  

2) ละอายและเกรงกลัว

ตอการกระทำผิดท้ัง

กาย วาจา ใจ  

3) ปฏิบัติตามคำมั่น

สัญญา  

4) ไมลอกการบาน  

ไมลอกขอสอบ ไมลอก

ผลงานหรือนำผลงาน

ของผูอ่ืน มาเปนของตน  

5) ไมยักยอก ไมสงคืน

สิ่งของทรพัยสินที่ยืมมา  

6) ทำของผูอื่นเสียหาย 

แลว  

7) ไมกระทำใด เพ่ือให

ตนเองไดรับประโยชน  

8) ไมชักชวนผูอ่ืนไป

ในทางที่เสื่อมเสีย 

9) ไมสอพลอเพ่ือหา

ประโยชนสวนตน  
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ใจ  

 

คุณลักษณะ ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงชี้ 
พฤติกรรมที่พงึประสงคของผูเรียน 

ม.1-3 ม.4-6 

    10) เตือนสติ และ

แนะนำในสิ่งที่เปน

ประโยชน  

11) รวมมือ รวมใจกัน

ทำงานดวยความ

บริสุทธิ์ใจ 

4. อยูอยาง

พอเพียง 

4.1 ดำเนินชีวิต

อยาง

พอประมาณ                

มีเหตผุล

รอบคอบ  

มีคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

  

4.2 มีภูมิคุมกัน

ในตวัที่ดี 

ปรับตัวเพ่ืออยู

ในสังคมไดอยาง

มีความสุข  

 

1) ใชทรัพยสินของ

ตนเองดำเนินชีวิต

อยางประหยัด คุมคา 

และเก็บรักษาดูแล

อยางดี รวมท้ังการใช

เวลาอยางเหมาะสม  

2) ใชทรัพยากรของ

สวนรวมอยาง

ประหยัด คุมคา และ

เก็บรักษาดูแลอยางดี  

3) ปฏิบัติตนและ

ตัดสินใจดวยความ

รอบคอบ มีเหตุผล  

4) ไมเอาเปรียบผูอื่น

และไมทำใหผูอ่ืน

เดือดรอน พรอมให

อภัยเมื่อผูอื่นกระทำ

ผิดพลาด  

5) วางแผนการเรยีน 

การทำงาน และการ

ใชชวีิตประจำวันบน

พ้ืนฐานของความรู 

ขอมูล ขาวสาร  

 

1) ดำเนินชีวิตอยาง

พอเพียง มีเหตุผล 

รอบคอบ มีคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 

ปรับตัวเพื่ออยูในสังคม

ไดอยางมคีวามสุข 

 1) ดำเนินชีวิตอยาง

พอเพียง มีเหตุผล 

รอบคอบ มีคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ตั้งสจัจะ และปฏิบัติ 

พัฒนาตน ในการอด

ออม การใชเงินอยาง

ประหยัด ตามความ

จำเปน ไมสุรุยสุราย   

ใชทรัพยากรที่บาน 

โรงเรียนและในชุมชน

อยางประหยัดคุมคา  

3) ตั้งสจัจะ และ

ประพฤติ ปฏิบัติศีล 5 

จนเปนนิสัย 
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5. มีจิตสาธารณะ 5.1 ชวยเหลือ

ผูอื่นดวยความ

เต็มใจ ไมหวัง

ผลตอบแทน  

 

1) ชวยปฏิบัติ ใน  

งานที่ไดรับการรอง

ขอจากผูอ่ืน โดยไม

หวังผลตอบ  

2) แบงปน ดวยความ

เต็มใจ ไมหวัง

ผลตอบแทน  

1) พึงพอใจที่ชวยเหลือ 

แบงปนใหผูอื่นดวย

ความเต็มใจ และโดยไม

หวังผลตอบแทน  

2) ชักชวนใหผูอ่ืนรวม

ชวยเหลือ แบงปน โดย

ไมหวังผลตอบแทน  

1) ยึดม่ัน และพึงพอใจ

ท่ีชวยเหลือ แบงปนให

ผูอื่นดวยความเต็มใจ 

และโดยไมหวัง

ผลตอบแทน  

 

 

คุณลักษณะ ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบงชี้ 
พฤติกรรมที่พงึประสงคของผูเรียน 

ม.1-3 ม.4-6 

    2) เปนผูนาในกิจกรรม

รวมชวยเหลือ แบงปน 

ใหผูอ่ืน โดยไมหวัง

ผลตอบแทน 

5. มีจิตสาธารณะ 5.2 รวม

กิจกรรมที่เปน

ประโยชนตอ

โรงเรียน ชุมชน 

สังคม 

1) รวมกิจกรรม

เผยแพรความดี ของ

บุคคล ในโรงเรยีน 

ชุมชน สังคม ที่เปน

ตนแบบการไมทุจริต  

2) รวมกิจกรรม

ปองกัน ตอตาน  

การทุจริต 

3) มีสวนรวมสงเสริม

สนับสนุนใหผูอื่น

ประพฤติ ปฏิบัติเพ่ือ

เปนพลเมืองดีของ

โรงเรียน ชุมชน สังคม  

4) เขารวมกิจกรรม

เผยแพรความดีของ

บุคคลที่เปนตนแบบการ

ไมทุจริต  

5) ชักชวนใหเพ่ือน

นักเรียนติดตามการ

ปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการนักเรียน

ที่ไมเหมาะสม สอไป

ในทางทุจริต  

อยางเหมาะสมกับวัย  

6) รวมในกิจกรรมการ

ติดตามการใชอำนาจ

ของรัฐ  

3) เปนผูนำ ในการ

สนับสนุนใหผูอื่น

ประพฤติ ปฏิบัติเพ่ือ

เปนพลเมืองดีของชาติ 

และสังคมโลก  

4) เปนผูนำในกิจกรรม

เผยแพรความดีของ

บุคคลที่เปนตนแบบ

การไมทุจริต 

5) เปนผูนำในกิจกรรม

การติดตาม และให  

ขอทวงติง ขอเสนอแนะ

ตอคณะกรรมการ

นักเรียน ในการ

ปฏิบัตงิานที่เห็นวาไม

เหมาะสม  

6) มีสวนรวมในการ

ติดตาม ตรวจสอบการ

ใชอำนาจของรฐั   
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ประเด็นกลยุทธ 1. คุณภาพของผูเรียน 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ขอมูลฐาน 

(ป 2561) 
เปาหมาย 

(ป 2562) 
กลยุทธโรงเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการของผูเรียน 

1)  มีความสามารถในการ

อาน การเขียน การสื่อสาร 

และการคดิคำนวณ 

รอยละ 78 รอยละ 80 1. พัฒนาผูเรียนให

มีคุณธรรม ความรู

ความสามารถตาม

มาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

มีจิตสำนึกในความ

เปนไทย อนุรักษ

และพัฒนา

สิ่งแวดลอม มี

ศักยภาพใน

การศึกษาตอและ

ประกอบอาชีพ 

ดำรงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

2)  มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แกปญหา 

รอยละ 78 รอยละ 80 

3)  มีความสามารถในการ

สรางนวัตกรรม 

รอยละ 83 รอยละ 85 

4)  มีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

รอยละ 83 รอยละ 85 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

รอยละ 58 รอยละ 60 

6)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน รอยละ 85 รอยละ 87 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จและคาเปาหมายความสำเร็จ ปงบประมาณ  2562 
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และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

1.2  คุณลักษณะที่พึง

ประสงคของผูเรียน 

1)  การมีคุณลักษณะและ

คานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

กำหนด 

รอยละ85 รอยละ 87 1. พัฒนาผูเรียนให

มีคุณธรรม ความรู

ความสามารถตาม

มาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

มีจิตสำนึกในความ

เปนไทย อนุรักษ

และพัฒนา

สิ่งแวดลอม มี

ศักยภาพใน

การศึกษาตอและ

ประกอบอาชีพ 

ดำรงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและ

ความเปนไทย 

รอยละ85 รอยละ 87 

3)  การยอมรับที่จะอยู

รวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลาย 

รอยละ85 รอยละ 87 

4)  สุขภาวะทางรางกาย และ

จิตสังคม 

รอยละ85 รอยละ 87 

 

ประเด็นกลยุทธ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ขอมูลฐาน 

(ป 2561) 
เปาหมาย 

(ป 2562) 
กลยุทธโรงเรียน 

1.  มีเปาหมายวิสัยทัศน

และพันธกิจที่

สถานศึกษากำหนด

ชัดเจน 

มีเปาหมาย วิสัยทัศน และ

พันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนด

ชัดเจน 

รอยละ85 รอยละ 87 2. พัฒนาครแูละ

บุคลากรใหมี

คุณภาพ  

3. พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการดวย

ระบบคุณภาพ 

 

2. มีระบบบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษา 

มีระบบบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษา 

รอยละ80 รอยละ 83 

3. ดำเนินงานพัฒนา

วิชาการที่เนนคุณภาพ

ผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุมเปาหมาย 

ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่

เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุมเปาหมาย 

รอยละ80 รอยละ 83 

4. พัฒนาครูและ

บุคลากรใหมีความ

พัฒนาครูและบุคลากรใหมี

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

รอยละ80 รอยละ 83 
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เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

5. จัดสภาพแวดลอม

ทางกายภาพและสังคม

ที่เอ้ือตอการจัดการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

จัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมที่เอื้อตอ

การจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 

รอยละ80 รอยละ 83 

6. จัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสนับ 

สนุนการบริหารจัดการ

และการจัดการเรยีนรู 

จัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการ

เรยีนรู 

รอยละ80 รอยละ 83 

ประเด็นกลยุทธ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ขอมูลฐาน 

(ป 2561) 
เปาหมาย 

(ป 2562) 
กลยุทธโรงเรียน 

1. จัดการเรียนรูผาน

กระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถ

นำไปประยุกตใชในชีวิต

ได 

จัดการเรียนรูผาน

กระบวนการคดิและปฏิบัติ

จริง และสามารถนำไป

ประยุกตใชในชีวิตได 

รอยละ85 รอยละ87 4. พัฒนา

สภาพแวดลอม 

แหลงเรียนรู สื่อ

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 

 

2. ใชสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศและแหลง

เรียนรูที่เอ้ือตอการ

เรียนรู 

ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการ

เรยีนรู 

รอยละ85 รอยละ87 

3. มีการบริหารจัดการ

ชั้นเรียนเชิงบวก 

การบริหารจัดการชั้นเรียน

เชิงบวก 

รอยละ85 รอยละ87 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ขอมูลฐาน 

(ป 2561) 
เปาหมาย 

(ป 2562) 
กลยุทธโรงเรียน 

4. ตรวจสอบและ

ประเมินผูเรียนอยางเปน

ระบบและนำผลมา

พัฒนาผูเรียน 

ตรวจสอบและประเมินผูเรียน

อยางเปนระบบและนำผลมา

พัฒนาผูเรียน 

รอยละ85 รอยละ87 5. สงเสริมการมี

สวนรวมของ

ผูปกครอง ชุมชน 

สถาบันอุดมศึกษา 

และองคกรอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวของทั้งภาครัฐ

และเอกชน 

5. มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพ่ือพัฒนา

และปรับปรงุการจัดการ

มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและ

ใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู 

รอยละ85 รอยละ87 
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เรียนรู 

 

 



 

 

 

 

 

สวนท่ี  4 

กลยุทธพฒันาการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



กลยุทธพัฒนาการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ 1. คณุภาพผูเรียน 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ขอมูลฐาน เปาหมาย 

กลยุทธโรงเรียน 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 คาเฉลี่ย 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

ของผูเรียน 

   

 

1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน 

การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

รอยละ80 รอยละ93 รอยละ94 รอยละ95 94 1.พัฒนาผูเรียนใหมี

คุณธรรม ความรู

ความสามารถตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานมีจิตสำนึกในความ

เปนไทย อนุรักษและ

พัฒนาสิ่งแวดลอม มี

ศักยภาพในการศึกษาตอ

และประกอบอาชีพ 

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 

คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

รอยละ80 รอยละ93 รอยละ94 รอยละ95 94 

1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ80 รอยละ85 รอยละ87 รอยละ90 87.33 

1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

รอยละ80 รอยละ85 รอยละ87 รอยละ90 87.33 

1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 

รอยละ80 รอยละ85 รอยละ87 รอยละ90 87.33 

1.6. มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ

ที่ดีตองานอาชีพ 

รอยละ90 รอยละ93 รอยละ94 รอยละ95 94 

 



 

 

 

กลยุทธพัฒนาการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ 1. คณุภาพผูเรียน 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ขอมูลฐาน เปาหมาย 

กลยุทธโรงเรียน 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 คาเฉลี่ย 

2.  คุณลักษณะที่พึงประสงคของ

ผูเรยีน 

   

   

 

2.1 การมีคณุลักษณะและคานยิมท่ีดีตามที่

สถานศึกษากำหนด 

รอยละ80 รอยละ93 รอยละ94 รอยละ95 94 1.พัฒนาผูเรียนใหมี

คุณธรรม ความรู

ความสามารถตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานมีจิตสำนึกในความ

เปนไทย อนุรักษและ

พัฒนาสิ่งแวดลอม มี

ศักยภาพในการศึกษาตอ

และประกอบอาชีพ 

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา

2.2 ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ80 รอยละ93 รอยละ94 รอยละ95 94 

2.3 การยอมรบัท่ีจะอยูรวมกันบนความ

แตกตางและหลากหลาย 

รอยละ80 รอยละ85 รอยละ87 รอยละ90 87.33 

2.4 สุขภาวะทางรางกาย และจติสังคม รอยละ80 รอยละ85 รอยละ87 รอยละ90 87.33 
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ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

กลยุทธพัฒนาการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ขอมูลฐาน เปาหมาย 

กลยุทธโรงเรียน 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 คาเฉลี่ย 

3.  กระบวนการบริหารและ

การจัดการ 

  

 

 

   

   

3.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่

สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

รอยละ80 รอยละ93 รอยละ94 รอยละ95 94 2. พัฒนาครูและบุคลากร

ใหมีคุณภาพ  

3. พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการดวยระบบคุณภาพ 

4. พัฒนาสภาพแวดลอม 

แหลงเรียนรู สื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการ

3.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา 

รอยละ80 รอยละ93 รอยละ94 รอยละ95 94 

3.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน

คุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

รอยละ80 รอยละ85 รอยละ87 รอยละ90 87.33 
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 และทุกกลุมเปาหมาย ศึกษา  

5. สงเสริมการมีสวนรวม

ของผูปกครอง ชุมชน 

สถาบันอุดมศึกษา และ

องคกรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ

ท้ังภาครัฐและเอกชน  

3.4 สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ80 รอยละ85 รอยละ87 รอยละ90 87.33 

3.5 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

รอยละ80 รอยละ85 รอยละ87 รอยละ90 87.33 

3.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู 

รอยละ80 รอยละ85 รอยละ87 รอยละ90 87.33 

 

 

กลยุทธพัฒนาการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
ขอมูลฐาน เปาหมาย 

กลยุทธโรงเรียน 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 คาเฉลี่ย 

4.  กระบวนการจัดการเรยีน

การสอนที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญจัดการเรียนรู 

  

4.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใช

ในชีวิตได 

รอยละ80 รอยละ93 รอยละ94 รอยละ95 94 1.พัฒนาผูเรียนใหมี

คุณธรรม ความรู

ความสามารถตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้น4.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง รอยละ80 รอยละ93 รอยละ94 รอยละ95 94 
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เรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู พ้ืนฐานมีจิตสำนึกในความ

เปนไทย อนุรักษและ

พัฒนาสิ่งแวดลอม มี

ศักยภาพในการศึกษาตอ

และประกอบอาชีพ 

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. สงเสริมการมีสวนรวม

ของผูปกครอง ชุมชน 

สถาบันอุดมศึกษา และ

องคกรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ

ท้ังภาครัฐและเอกชน  

4.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก รอยละ80 รอยละ85 รอยละ87 รอยละ90 87.33 

4.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยาง

เปนระบบและนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

รอยละ80 รอยละ85 รอยละ87 รอยละ90 87.33 

4.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล

สะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ 

รอยละ80 รอยละ85 รอยละ87 รอยละ90 87.33 
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สวนที่  5 

โครงการ/งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมีแผนงานโครงการ/งบประมาณท่ีสนองกลยุทธ  เปาประสงคในระยะ  3  ป (พ.ศ. 2562 – 2564)  ดังนี ้

ประเด็นกลยุทธท่ี  1  คณุภาพผูเรียน 

เปาประสงคท่ี  1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ป  2562 ป  2563 ป  2564 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม 

ความรูความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐานมีจิตสำนึกในความเปนไทย 

อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีศักยภาพใน

การศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1. โครงการพัฒนาครูและนักเรียนเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและดานอาชีพ(โครงการ

โรงเรียนประชารัฐ) 

5,000 5,000 5,000 วิชาการ 

2. โครงการแกปญหาระดับผลการเรียน 2,000 2,000 2,000 วิชาการ 

3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                   

8 กลุมสาระฯ และผลการทดสอบระดับชาต ิ                 

(O-NET) 

10,000  10,000  10,000  วิชาการ 

4. โครงการบูรณาการวิถีพอเพียง 8 กลุมสาระ - 24,000 24,000 วิชาการ 

5. โครงการสะเต็มศึกษา 5,000 5,000 5,000 วิชาการ 

6. โครงการกิจกรรมวิชาการ 150,000  150,000  150,000  วิชาการ 

7. โครงการการจัดการเรยีนรูแบบโครงงาน 8,000 8,000 8,000 วิชาการ 

8. โครงการคายพัฒนาผูเรยีน (กิจกรรมพัฒนา       งานพัฒนาผูเรียน/ งานวิชาการ 



ผูเรียน) 

9 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการ

เรียนรูวทิยาศาสตร 
20,000 20,000 20,000 

กลุมสาระฯวทิย/ งานวิชาการ 

ประเด็นกลยุทธท่ี  1  คณุภาพผูเรียน 

เปาประสงคท่ี  1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ป  2562 ป  2563 ป  2564 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม 

ความรูความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐานมีจิตสำนึกในความเปนไทย 

อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีศักยภาพใน

การศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

10. โครงการสัปดาหคณติศาสตร 3,000 3,000 3,000 
กลุมสาระฯคณิต/ งาน

วิชาการ 

11. โครงการสัปดาหหองสมุดและสงเสริมการอาน 3,000 3,000 3,000 กลุมสาระฯไทย/ งานวิชาการ 

12. โครงการพัฒนาการอาน การเขียน 2,000 2,000 2,000 กลุมสาระฯไทย/ งานวิชาการ 

13. โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมกลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศ    
5,000 5,000 5,000 

กลุมสาระฯภาษา 

ตางประเทศ/ งานวิชาการ 

 

 

 

92 



 

 

 

ประเด็นกลยุทธท่ี  1  คณุภาพผูเรียน 

เปาประสงคท่ี  2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ป  2562 ป  2563 ป  2564 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม 

ความรูความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐานมีจิตสำนึกในความเปนไทย 

อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีศักยภาพใน

การศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1. โครงการศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
8,000 8,000 8,000 

วิชาการ 

2. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น 5,000 5,000 5,000 วิชาการ 

3. โครงการนักธุรกิจนอยมีคุณธรรม - 2,000 2,000 วิชาการ 

4. โครงการโรงเรียนคำพอสอน - 2,000 2,000 วิชาการ 

5. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 5,000 5,000 5,000 วิชาการ 

6. โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล 3,000 3,000 3,000 วิชาการ 

7. โครงการโรงเรียนสุจริต 2,000 2,000 2,000 วิชาการ 

8. โครงการเด็กและเยาวชนดีเดน 1,000 1,000 1,000 วิชาการ 
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9. โครงการปจฉิมนิเทศ 6,800 6,800 6,800 วิชาการ 

10. โครงการหองสมุดมีชีวิต เพ่ือสรางนิสัย            

รักการอาน 
20,000 20,000 20,000 

งานหองสมุด/งานวิชาการ 

11. โครงการแนะแนวในสถานศึกษา 5,000 5,000 5,000 งานแนะแนว/  งานวิชาการ 

 

 

ประเด็นกลยุทธท่ี  1  คณุภาพผูเรียน 

เปาประสงคท่ี  2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ป  2562 ป  2563 ป  2564 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม 

ความรูความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐานมีจิตสำนึกในความเปนไทย 

อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีศักยภาพใน

การศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

12. โครงการ"เชิดชูวัฒนธรรมชาต ิยกยองปราชญ

แหงรัตนโกสินทร ขจัดสิ้นยาเสพติด เนื่องใน

สัปดาหวันสุนทรภู วันตอตานยาเสพติด วัน

ภาษาไทยแหงชาติ 

9,600 9,600 9,600 

กลุมสาระฯไทย,งานกิจการ

นักเรียน 

13. โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 5,000 5,000 5,000 
กลุมสาระฯสังคม/ งาน

วิชาการ 
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พอเพียง 
14. โครงการมารยาทไทยในโรงเรียน 2,000 2,000 2,000 

กลุมสาระฯสังคม/ งาน

วิชาการ 

15. โครงการสัปดาหภาษาอังกฤษและกิจกรรมวัน

คริสตมาส (Christmas Day)     
5,000 5,000 5,000 

กลุมสาระฯภาษา 

ตางประเทศ/ งานวิชาการ 

16. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 2,000 2,000 2,000 งานบุคลากรฯ/ งานบุคคล 

17. โครงการรณรงคปองกันโรคเอดส เพศศึกษา

และตอตานยาเสพติด 
- 2,000 2,000 

งานกิจการฯ/  งานบุคคล 

18. โครงการวันไหวครู 4,000 4,000 4,000 งานกิจการฯ/  งานบุคคล 

19. โครงการวันแมแหงชาต ิ 2,000 2,000 2,000 งานกิจการฯ/  งานบุคคล 

 

ประเด็นกลยุทธท่ี  1  คณุภาพผูเรียน 

เปาประสงคท่ี  2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ป  2562 ป  2563 ป  2564 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม 

ความรูความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐานมีจิตสำนึกในความเปนไทย 

20. โครงการวันพอแหงชาติ 2,000 2,000 2,000 งานกิจการฯ/  งานบุคคล 

21. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
2,000 2,000 2,000 

งานกิจการฯ/  งานบุคคล 
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อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีศักยภาพใน

การศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

22. โครงการสถานศึกษาสีขาว 4,000 4,000 4,000 งานกิจการฯ/  งานบุคคล 

23. โครงการคนดีศรีโนนนเจริญ 2,500 2,500 2,500 งานกิจการฯ/  งานบุคคล 

24. โครงการเยี่ยมบานนักเรียน 28,000 28,000 28,000 งานกิจการฯ/  งานบุคคล 

25. โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน 15,000 15,000 15,000 งานกิจการฯ/  งานบุคคล 

26. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 80,000 80,000 80,000 งานกิจการฯ/   งานบุคคล 

27. โครงการสงเสริมประชาธิปไตย (สภานักเรียน) - 12,000 12,000 งานกิจการฯ/   งานบุคคล 

28. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ

พัฒนาศักยภาพและสงเสริมระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

2,000 2,000 2,000 

งานกิจการฯ/  งานบุคคล 

 

 

 

ประเด็นกลยุทธท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

เปาประสงคท่ี  3  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ป  2562 ป  2563 ป  2564 
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กลยุทธที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรใหมี

คุณภาพ  

กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ดวยระบบคุณภาพ 

กลยุทธที่ 4 พัฒนาสภาพแวดลอม แหลง

เรยีนรู สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา  

กลยุทธที่ 5 สงเสริมการมีสวนรวมของ

ผูปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และ

องคกรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำผลงานทาง

วิชาการฯและการจัดทำ Logbook 
3,700 3,700 3,700 

งานประกันฯ/ งานวิชาการ 

2. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 2,000 2,000 2,000 งานสารสนเทศ/งานวิชาการ 

3. โครงการจัดซื้อและซอมบำรุงอุปกรณเทคโนโลยี

ฯ 
25,000 25,000 25,000 

งานสารสนเทศ/งานวิชาการ 

4. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 99,635  99,635  99,635  งานสารสนเทศ/งานวิชาการ 

5. โครงการจัดซื้ออุปกรณถายภาพนิ่ง 20,000 20,000 20,000 งานสารสนเทศ/งานวิชาการ 

6. โครงการปรับปรุงหองโสตทัศนศึกษา 9,600 9,600 9,600 
กลุมสาระฯศิลปะ/ งาน

วิชาการ 

7. โครงการซอมบำรุงเครื่องดนตร ีและจัดซื้อชุด

นาฏศิลป 
20,000 20,000 20,000 

กลุมสาระฯสุขศึกษา 

8. โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณกีฬา 13,000 13,000 30,000 งานประกันฯ/ งานวิชาการ 

9. โครงการ English Daily Life   

7,000 

5,000 5,000 กลุมสาระฯภาษาตางประเทศ 

10. โครงการ English For Communication 5,000 5,000 กลุมสาระฯภาษาตางประเทศ 

11. โครงการ English For Teachers  5,000 5,000 กลุมสาระฯภาษาตางประเทศ 
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เปาประสงคท่ี  3  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ป  2562 ป  2563 ป  2564 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรใหมี

คุณภาพ  

กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ดวยระบบคุณภาพ 

กลยุทธที่ 4 พัฒนาสภาพแวดลอม แหลง

เรยีนรู สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา  

กลยุทธที่ 5 สงเสริมการมีสวนรวมของ

ผูปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และ

องคกรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน 

12. โครงการพัฒนาบุคลากร 50,000 50,000 50,000 งานบุคลากรฯ/ งานบุคคล 

13. โครงการสรางขวัญและกำลังใจของบุคลากร - 10,000 10,000 งานบุคลากรฯ/ งานบุคคล 

14. โครงการการบริหารจัดการงบประมาณ

(รายจายประจำ) 
458,830 450,000 450,000 

งานการเงิน 

15. โครงการโรงเรียนธนาคาร 1,700 2,000 2,000 งานการเงิน 

16. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและคาใชจาย

อ่ืนๆ 
310,000 400,000 400,000 

งานพัสดุ 

17. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปและ

แผนกลยุทธ 
1,500 2,000 2,000 

งานแผนงานฯ 

18. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานผูอำนวยการและ

คาใชจายอ่ืนๆ 
  20,000 20,000 

งานธุรการ 

19. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานธุรการ   5,000 5,000 งานธุรการ 

20. โครงการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ 8,000 5,000 5,000 งานธุรการ 

21. โครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ - 30,000 30,000 งานโสตฯ 

 



 

ประเด็นกลยุทธท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

เปาประสงคท่ี  3  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ป  2562 ป  2563 ป  2564 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรใหมี

คุณภาพ  

กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ดวยระบบคุณภาพ 

กลยุทธที่ 4 พัฒนาสภาพแวดลอม แหลง

เรยีนรู สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา  

กลยุทธที่ 5 สงเสริมการมีสวนรวมของ

ผูปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และ

องคกรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน 

22. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย

หอประชุมและหองโสตทัศนศึกษา 
- 20,000 20,000 

งานโสตทัศนศกึษา 

23. โครงการจัดซื้อเวชภัณฑยาหองพยาบาลและ

วัสดุครุภณัฑประจำหองพยาบาล 
13,000 13,000 13,000 

งานอนามัยโรงเรียน 

24. โครงการอบรมความรูดานสุขภาพ 3,000 3,000 3,000 งานอนามัยโรงเรียน 

25. โครงการพัฒนาหองเกียรติยศ 

100,000 

10,000 10,000 งานอาคารสถานที่ฯ 

26. โครงการจัดสรางระบบกรองน้ำ 15,000 15,000 งานอาคารสถานที่ฯ 

27. โครงการซอมแซมโรงอาหาร 20,000 20,000 งานอาคารสถานที่ฯ 

28. โครงการจัดทำที่เผาขยะ 30,000 30,000 งานอาคารสถานที่ฯ 

29. โครงการจัดทำหองน้ำครู 50,000 50,000 งานอาคารสถานที่ฯ 

30. โครงการจัดซื้อรถเข็นพวงและซอมแซม

รถจักรยานยนต 
10,000 10,000 

งานอาคารสถานที่ฯ 
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31. โครงการซอมแซมอาคารและระบบไฟฟา 20,000 20,000 งานอาคารสถานที่ฯ 

32. โครงการจัดทำฐานพระบรมฉายาลักษณ - - งานอาคารสถานที่ฯ 

33. โครงการเดินทอประปารอบอาคาร 20,000 20,000 งานอาคารสถานที่ฯ 

 

ประเด็นกลยุทธท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

เปาประสงคท่ี  3  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ป  2562 ป  2563 ป  2564 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรใหมี

คุณภาพ  

กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ดวยระบบคุณภาพ 

กลยุทธที่ 4 พัฒนาสภาพแวดลอม แหลง

เรยีนรู สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา  

กลยุทธที่ 5 สงเสริมการมีสวนรวมของ

ผูปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และ

34. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียน 

 

20,000 20,000 งานอาคารสถานที่ฯ 

35. โครงการซอมแซมอาคารบานพักครู 30,000 30,000 งานอาคารสถานที่ฯ 

36. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา 10,000 10,000 งานอาคารสถานท่ีฯ 

37. โครงการซอมแซมโตะเกาอี้ 20,000 20,000 งานอาคารสถานที่ฯ 

38. โครงการจัดซื้อโตะ เกาอี้ วัสดุอุปกรณอาคาร 

หองสำนักงาน 
20,000 20,000 

งานอาคารสถานท่ีฯ 

39. โครงการพัฒนา ปรับปรุงซอมแซมอาคาร

สถานที่ 
100,000 100,000 

งานอาคารสถานท่ีฯ 
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องคกรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

 

 

 

ประเด็นกลยุทธท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

เปาประสงคท่ี  4  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ป  2562 ป  2563 ป  2564 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม 

ความรูความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐานมีจิตสำนึกในความเปนไทย 

อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีศักยภาพใน

การศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

1. โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ 90,000 90,000 90,000 วิชาการ 

2. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 5,000 5,000 5,000 วิชาการ 

3. โครงการสงเสริมสถานศึกษาเปนสังคมแหงการ

เรียนรู 
5,000 5,000 5,000 

วิชาการ 

4. โครงการสัปดาหวิทยาศาสตร 8,000 8,000 8,000 กลุมสาระฯวิทยาศาสตร 

5. โครงการสงเสริมการเรียนรูมุงสูประชาคม 5,000 5,000 5,000 กลุมสาระฯสังคมศึกษา 
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พอเพียง 

กลยุทธที่ 5 สงเสริมการมีสวนรวมของ

ผูปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และ

องคกรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน 

อาเซียน 

6. โครงการสื่อสังคม 7,000 7,000 7,000 กลุมสาระฯสังคมศึกษา 

7. โครงการดนตรีในสวน 3.000 3.000 3.000 กลุมสาระฯศิลปะ 

8. โครงการคายสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูเรียนดาน

สุนทรียภาพ 
8,000 8,000 8,000 

กลุมสาระฯศิลปะ 

9. โครงการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมพ้ืนบานอีสาน

โปงลาง 
80,000 80,000 80,000 

กลุมสาระฯศิลปะ 

10. โครงการเครื่องประดับจากประเก็น 10,000 10,000 10,000 กลุมสาระฯศิลปะ 

11. โครงการศิลปะกับชีวิต 10,000 10,000 10,000 กลุมสาระฯศิลปะ 

 

ประเด็นกลยุทธท่ี  3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

เปาประสงคท่ี  4  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
ป  2562 ป  2563 ป  2564 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม 

ความรูความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐานมีจิตสำนึกในความเปนไทย 

12. โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน 30,000 30,000 30,000 กลุมสาระฯสุขศึกษา 

13. โครงการพัฒนาศักยภาพดานกีฬา(กีฬาใน

ระดับตาง) 30,000 30,000 30,000 

กลุมสาระฯสุขศึกษา 
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อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีศักยภาพใน

การศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

กลยุทธที่ 5 สงเสริมการมีสวนรวมของ

ผูปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษา และ

องคกรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน 

14. โครงการ English Camp 6,000 6,000 6,000 กลุมสาระฯภาษาตางประเทศ 

15. โครงการนวดแผนไทยบูรณาการภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสรางงานอาชีพ 
1,000 1,000 1,000 

กลุมสาระฯภาษาตางประเทศ 

16. โครงการพัฒนา ดูแลสระวายน้ำ 15,000 15,000 15,000 

งานอาคารสถานทีฯ่ 
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สวนที่  6 

การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 
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การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

 
แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ป พ.ศ. 2562 – 2564  โรงเรียนโนนเจรญิพิทยาคม 

 เปนแผนกลยุทธท่ีมุงใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศกึษา  ในการบริหารแผนสูการปฏิบัติ                        
จึงกําหนดหลักการ แนวทางการดําเนินการดังนี้ 

1. หลักการบริหารแผนสูการปฏิบัติ 
การนําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ป พ.ศ. 2562 – 2564  สูการปฏิบัติ 

ยึดหลักความสอดคลองกับวิสัยทัศน  เปาประสงค  และแนวทางการปฏิรปูการศกึษาในทศวรรษที่สอง 
ซึ่งกําหนดไว ดังน้ี 

1.1 วิสัยทัศน 
มุงสรางความรวมมือจากทุกภาคสวน  เพ่ือสรางโอกาสทางการศกึษาพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเทาเทียมกับภูมิภาคอ่ืนและพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน 
  1.2 เปาประสงค 
         1)  ผูเรยีนทุกคนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        2)  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค  มีวิถีชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  มีความเปนไทย 
หางไกลยาเสพติด 
         3) ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว                
อยางท่ัวถึงตรงตามศักยภาพ 
         4) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะอยางตอเนื่อง 
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามมาตรฐานเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 
         5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่เขมแข็ง   
มีคุณภาพและมาตรฐาน  เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการบริหาร                         
และจัดการศกึษา 

6) ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการศึกษาขั้นพนฐาน
อยางมีคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.3 ความสอดคลองกับการปฏิรูปในทศวรรษท่ีสอง โดยเนน 
         1)  ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
         2)  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
และสนับสนุนการศึกษา 
            3)  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผูเรยีน ครู คณาจารย  บุคลากรทางการศึกษาและ 
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สถานศึกษา 
 
 
 
 

2.  การนำแผนไปสูการปฏิบัติ 
การนําแผนไปสูการปฏิบัติเปนขั้นตอนแสดงถึงการตัดสินใจเลือกแผนงานโครงการ/กิจกรรม 

ไปดําเนินงานใหเกิดผลสําเร็จ  ซึ่งตองอาศัยปจจัยหลาย ๆ อยางท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  
นอกจากนี้การนําแผนไปสูการปฏิบัติน้ันจะตองสัมพันธกับกระบวนการบริหารจัดการในแงของการ
มอบหมายอํานาจหนาที่  การประสานงาน  การอํานวยการ  การควบคุมงาน   ตลอดจนการวิเคราะห
ขอมูลยอนกลับในแตละข้ันตอนของแผนดวย  การนําแผนไปปฏิบัตติองมีการเตรยีมการอยางรัดกุม
รอบคอบ และตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไวในแผน เพ่ือจะใหงานน้ันสําเรจ็ตามวัตถุประสงค                 
และเปาหมายท่ีวางไว จึงกําหนดหลักการนําแผนไปสูการปฏิบัติ มีดังนี้ 

2.1 การสือ่สารกลยุทธ 
เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ป  พ.ศ. 2562 – 2564  แลว บทบาทท่ีสําคัญจะตองดําเนินการสื่อสารเพ่ือสราง                 
ความเขาใจในเรื่องกลยุทธ และระบบวัดผลการดําเนินงานใหแกบุคลากรในสถานศกึษาที่มีประสิทธิภาพ                    
โดยกําหนดเปาหมายและวางแผน ในการสื่อสารกลยุทธใหชัดเจนเพ่ือใหบุคลากรไดรับทราบขอมูล                       
ที่ตองการสื่อสารอยางถูกตองและทั่วถึง 

2.2 การกําหนดทีมงานในการขับเคลื่อนกลยุทธ 
กําหนดทีมงานในการขับเคลื่อนกลยุทธหลัก ซึ่งประกอบดวยทีมงานจากกลุมภายใน 

สถานศึกษาที่มีความรูความสามารถ สอดคลองกับภารกิจของในแตกลยุทธ ดําเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ 
2.3 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระยะ 3 ป พ.ศ. 2562 – 2564   

ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระยะ 3 ป พ.ศ. 2562 – 2564    ให
สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ป พ.ศ. 2562 – 2564  ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษามัธยมศึกษา เขต  32 

2.4 การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 
ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  จัดทาํ

แผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณโดยการวิเคราะหแผนเพื่อกําหนดโครงการ/กิจกรรม  ตามกรอบ
วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  และสอดคลองกับแผนแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ป                   
พ.ศ. 2562 – 2564   

 

3. การจัดการระบบติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
จัดระบบการวัดผลการดําเนินงานกับกลยุทธหลัก แลวนํามาถายทอดเปนแผนที่กลยุทธ                      

มีการกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญในการใชติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติการแลวแปลงตัวชี้วัดขององคกร
ไปสูตัวชี้วัดระดับสถานศึกษา  และระดับบุคคล  เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน                     
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และรายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายความสําเร็จ เปนรายปและเม่ือสิ้นสุดแผน 
 
 
 
 
 

4. การจัดการขอเสนอและความคิดริเริ่มใหมๆ  
บทบาทในการจัดการขอเสนอและความคิดริเร่ิมใหม ๆ ที่ชวยใหบรรลุวัตถุประสงค                           

ตามกลยุทธไดดีย่ิงขึ้น  เชน  การคดักรอง  คัดเลือก  และจัดการความคิดรเิริ่ม  ซึ่งจะเปนแรงผลักดัน               
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  นอกจากนี้ยังตองคอยตรวจสอบกลยุทธที่ไดริเริ่มข้ึนเพ่ือใหแนใจวาสามารถ                       
นํากลยุทธนั้นไปปฏิบัติไดจริง  รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรใหเพียงพอ และรายงานความกาวหนาให                        
ที่ประชุมคณะครูและบุคลากรทราบเปนระยะๆ 

5. การขับเคลื่อนสรางเครือขายและมีสวนรวม 
การบริหารกลยุทธ จะขับเคลื่อนดวยการมีสวนรวมของบุคลากรภายในสถานศึกษาตามพันธกิจ                

ที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งแสวงหาและประสานเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ตลอดจน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษาในกลุมจังหวัด 
6. การพัฒนาองคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาล 

เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือยกระดับไปสู                     
การเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง  และองคการแหงความเปนเลิศท่ีมุงเนนกลยุทธ 
7. แนวทางการกำกับติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

เพ่ือใหแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3  ป ( ป 2562- 2564 ) ของสถานศึกษา สามารถ        

เปนแนวทางนำไปสูการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรม  บรรลุตามวัตถุประสงค เกิดผลดีตอผูเรยีน บุคลากร  

สถานศึกษา และชุมชน จึงไดกำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลดังนี้ 

 7.1 ติดตามความกาวหนาประจำป 

เปนการติดตามความกาวหนาของตัวชี้วัด ในแตละกลยุทธเพื่อตรวจสอบถึงผลงาน                   

ที่เกิดข้ึนจริง เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กำหนด อันจะนำไปสูการ ทบทวน ปรับปรุง แกไข                              

ใหมีความเหมาะสมตอไป 

7.2 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน  

เปนการประมวลผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ป  เมื่อสิ้นสุด ป 2564 เพื่อสรปุผล

การปฏิบัติราชการและผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้น  

7.3 จัดทำรายงานประจำป  
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สถานศึกษาจะตองจัดทำรายงานประจำปเพ่ือเปดเผยและแสดงใหเห็นถึงขอมูลสารสนเทศ

เก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิตามตัวชี้วัด 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  อำเภอบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32 

 

********************************************************** 

  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  ไดรวมพิจารณา                

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 – 2564  ของโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม                   

มีมติเห็นชอบใหโรงเรียนดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 – 2564  ได 

 

 

 

                                                                       
                 (นายสมใจ  เขมะปญญา) 

     ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 

 

 

 

 

(นายกิตศิักดิ์  ไทวะกิรติ) 

          เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 

ประจำป 2562 

 

1.  นายสมใจ     เขมะปญญา   ประธานกรรมการ 

2.  นางพัชนี   ทาหนองเภา   กรรมการ 

3.  นางธัญญวรัตน  เพ็งประโคน   กรรมการ 

4.  นายบุญลือ   กะการดี   กรรมการ 

5. รอยตำรวจโทสุทธี  ชัยสิทธิ์    กรรมการ 

6.  นายพนมพงษ  ราชมงคล   กรรมการ 

7.  นายประกาย  ศรีเหมือน   กรรมการ 

8.  พระอาจารยถนอมศักดิ์ สุภาจาโร   กรรมการ 

9.  พระอาจารยบุญเย่ียม ปุญญผโล   กรรมการ 

10. นางนิธนันท  เครอืคำ   กรรมการ 

11. นางกุหลาบ  จันคนานุรักษ   กรรมการ 

12.  นางลวย     ขวัญหมาก   กรรมการ 

13. นายเฉลิมชัย  แกประโคน   กรรมการ 

14. นายคง   ศักดิ์ศรีทาว   กรรมการ 

15. นายกิตศิักดิ์      ไทวะกิรต ิ   กรรมการและเลขานุการ 
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คำสั่งโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 

ที่  ๓๕๖ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2562 - 2564 
 

********************************************************************************                            

  การวางแผนมคีวามสำคัญและเปนสิ่งจำเปนอยางย่ิงในการบริหารงานในองคกรใหประสบผลสำเร็จ

เพราะเปนเครื่องมือในการกำหนดทิศทาง  แนวทางการปฏิบัติงานใหดำเนินไปสูเปาหมายไดอยางเปนระบบ                

และมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมจึงจำเปนตองจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

พ.ศ. 2562 - 2564 

   เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย สำเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกำหนดไว     

จึงแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังน้ี  

๑.  คณะกรรมการฝายอำนวยการ 

๑.๑  นายกิติศกัด์ิ  ไทวะกิรติ  ผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๑.๒  นางลำยง  เครือคำ  ผูชวยผูอำนวยการ  กรรมการ 

๑.๓  นางอัจฉรา  วงศอามาตย ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๔  นายหลักชัย  เนริกูล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๕  นายสมใจ  เขมะปญญา  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 

๑.๖  นายมิตรชัย  สิงหวงศ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๖  นายสราวุฒ ิ สิงหรัมย  ครชูำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

๑.๗  นางลำจวน  สีพะรัง  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  ๑. กำหนดนโยบาย ควบคุมดูแล อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 

 ๒. ใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตาง ๆ ในการดำเนินงาน 

๒.  คณะกรรมการดำเนินงานฝายจัดทำแผนงาน/โครงการ 

๒.๑ กลุมบริหารงบประมาณ 

๒.๑.๑  นายสราวุฒิ  สงิหรัมย  ครชูำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒.๑.๒  นางสุดารัตน  สุขผดุง   ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๒..๑.๓  นางลำจวน  สีพะรัง   ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๒..๑.๔  นายวินัส  ใยยอง   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
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๒..๑.๕  นายจิรศกัดิ์  เครอืคำ  ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๒..๑.๖  นางสาวเขมสิตา  ตำรารัมย  คร ู    กรรมการ 

๒..๑.๗  นางพิมพกมน  สุขไชยอนันท  ครู     กรรมการ  

๒..๑.๘  นางสาวนงลักษณ  ปาจุติ  ครูผูชวย    กรรมการ 

๒.๑.๙  นางสาวอรทัย  หงสสอ  เจาหนาที่งบประมาณ  กรรมการและเลขานุการ 

 

๒.๒ กลุมบริหารวิชาการ 

๒.๒.๑  นางอัจฉรา  วงศอามาตย  ครชูำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒.๒.๒  นางนิธนันท  เครือคำ   ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๒.๒.๓  นายณัฐพงศ  ลามี   ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 

๒.๒.๔  นายสุรศักดิ์  สมิดรัมย  ครชูำนาญการ   กรรมการ 

๒.๒.๕  นางสาวอัญชลิตา  อัมรานนท  ครชูำนาญการ   กรรมการ 

๒.๒.๖  นางสุกัญญา  เกาะสูงเนิน  ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๒.๒.๗  นายธนา  สำรวมจิตร   ครู    กรรมการ 

๒.๒.๘  นางสาววรัญญา  ปุราสะกัง  ครูผูชวย    กรรมการ 

๒.๒.๙  นางสาวอัญชนา  เกตุพันธ  ครูผูชวย    กรรมการ 

๒.๒.๑๐  นางสาวปนัดดา  วองไว  ครูผูชวย    กรรมการ 

๒.๒.๑๑  นางสาววนัสนันท  สอนสมนึก ครู    กรรมการและเลขานุการ 

๒.๓ กลุมบริหารงานบุคคล 

๒.๓.๑  นางลำยง  เครือคำ   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒.๓.๒  นายมิตรชัย  สิงหวงศ   ครชูำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๒.๓.๓  นายนพรัตน  จรูญประโคน  ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๒.๓.๔  นางภัททิรา  เอี่ยมประโคน  ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๒.๓.๕  นายนราวิชญ  สสีรุาช  ครูครูชำนาญการ   กรรมการ 

๒.๓.๖  นางกัลยา  สายชมภู   คร ู    กรรมการ 

๒.๓.๗  นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

๒.๓.๘  นายชิดณรงค  สุมทิรัมย  ครู    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒.๔ กลุมบริหารทั่วไป  

๒.๔.๑  นายหลักชยั  เนริกูล   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒.๔.๒  นายกนก  นาประโคน  ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 

๒.๔.๓  นางสาวนิตยา  จำปาวะดี  ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๒.๔.๔  นายสามารถ  ยงปญญา  ครู    กรรมการ 

๒.๔.๕  นายคทาวุธ  จุดโต   ครู    กรรมการ 
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๒.๔.๖  นางสาวเขมสิตา  ตำรารัมย  คร ู    กรรมการ 

๒.๔.๗  นายชิดณรงค  สุมทิรัมย  ครู    กรรมการ 

๒.๔.๘  นายศักดา  แสงประโคน  พนักงานราชการ   กรรมการ 

๒.๔.๙ นายคธากร  ยินด ี   เจาหนาที่ธุรการ   กรรมการ 

๒.๔.๑๐  นางสาวอรทัย  หงษสอ  เจาหนาที่งบประมาณ  กรรมการ 

๒.๔.๑๒  นายสมพงษ  แสงนวน  ชางไฟฟา ๔   กรรมการ 

๒.๔.๑๓  นายธงชัย  พรมบุตร  ชางไฟฟา ๔   กรรมการ 

๒.๔.๑๔ นายเพียร  คิดประโคน  ชางไฟฟา ๔   กรรมการ 

๒.๔.๑๕  นางกนิษฐา  ยวนบุญหลิม  แมบาน    กรรมการ 

๒.๔.๑๖  นางพิมพกมน  สุขไชยอนันท ครู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  ๑. จัดทำกิจกรรมของงาน และโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                              

พ.ศ. 2562 – 2564  ในสวนที่รับผิดชอบใหครบถวน สอดคลองกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กลยุทธและจุดเนนของโรงเรียน                                  

๒. นำเสนอปญหา อุปสรรคของการปฏิบัติงานในรอบปท่ีผานมา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอ 

แนะแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคเพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

๓. บันทึก รวบรวม และหลอมขอมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2562 - 2564 

 ใหแลวเสร็จทันเวลาที่กำหนด 

๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

๓.  คณะกรรมการฝายรวบรวมขอมูลและจัดพิมพเอกสาร 

๓.๑  นายสราวุฒ ิ สิงหรัมย  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๓.๒  นางสุดารัตน  สุขผดุง  ครู    กรรมการ 

๓.๓  นายวินัส  ใยยอง   ครู    กรรมการ 

๓.๔  นายจิรศักดิ์  เครือคำ  ครู    กรรมการ 

๓.๕  นางสาวเขมสิตา  ตำรารัมย  ครูผูชวย    กรรมการ 

๓.๖  นางสาวนงลักษณ  ปาจุติ  ครูผูชวย     กรรมการ 

๓.๗  นางพิมพกมน  สุขไชยอนันท  ครูผูชวย    กรรมการ 

๓.๘  นางลำจวน  สีพะรัง   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

๓.๙  นางสาวอรทัย  หงสสอ  เจาหนาที่งบประมาณ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ ๑. จัดเตรียมขอมูล จัดทำเอกสารการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน                                 

พ.ศ. 2562 - 2564 

และอุปกรณที่เก่ียวของ 

๒. ประสานงานกับฝายบริหาร กลุมสาระการเรียนรู และผูรับผิดชอบในการดำเนินงาน  

๓. บันทึก รวบรวม และหลอมขอมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2562 - 2564 
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๔. จัดทำรูปเลมแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2562 - 2564 

๕. นำเสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2562 – 2564 (ฉบับราง) ตอฝายบริหารและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 

๖. ประชาสัมพันธและเผยแพรแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2562 - 2564 

ขอใหผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะ  อุตสาหะ  เพ่ือใหเกิดผลดี 

แกทางราชการสืบไป 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๑๕   เดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๑  

 

                                                              (ลงชื่อ)            

                        (นายกิติศักดิ์  ไทวะกิรติ) 

                 ผูอำนวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  

 

 

 




