
 



 

 ค าน า  
 

ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจาย
อ านาจการบริหาร    และจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550   ได้ก าหนดเกี่ยวกับการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นภารกิจของโรงเรียนในด้าน  การวางแผนการบริหาร
การศึกษา โดยให้ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาคการ 

ปฏิบัติจริง ซึ่งอยู่ในกรอบทิศทางของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3 ปี ของโรงเรียน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจที่ก าหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบกับความในข้อ 16(ช) ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยระบบ  
หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2563 เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในเช่นกัน โรงเรียนชนแดนวิทยาคม จึง
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ  นี้ขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล้ว  

ขอขอบคุณคณะผู้จัดท าผู้ที่เก่ียวกับข้องทุกฝุายเป็นอย่างสูงไว้ ณ วันนี้  
 
 
 
 

                                                                                   (นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม        
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 การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 

ของโรงเรียนชนแดนวิทยาคม  
สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 40  

********************************  
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชนแดนวิทยาคม   ครั้งที่ ……. /2563 เมื่อวันที่  
…………………… ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนชนแดนวิทยาคมแล้ว  
 

1. เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ดังนี้  
1.1 งบด้านวิชาการ  จ านวน    1,124,200  บาท  
1.2 งบด้านบริหารทั่วไป  จ านวน   516,000   บาท  
1.3 งบส ารองจ่าย   จ านวน    80,000   บาท  

งบประมาณท้ังสิ้น   1,720,000   บาท  
2. เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ได ้ 
 
 
 

      ลงชื่อ........................................... 
          (นายเด่นณรงค์ ธรรมมา)  
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 



 

บทที ่1  
สภาพทั่วไป และข้อมลูพื้นฐานสถานศึกษา  

 
1. ความเป็นมา  
1.1 ประวัติโรงเรียน 
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 40 ตั้งอยู่เลขท่ี 444 หมู่ที ่ 

4 ถนนชมฐีระเวช ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150 โทรศัพท์ 05676262 
โทรสาร 056761261  E – mail: surasvadee@hotmail.com    Website : http://www.cdw.ac.th        
Facebook : Chondaenwittayakom School  

การประกาศจัดตั้งโรงเรียน  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน  2512   และเปิดท า
การสอนเป็นครั้งแรก  โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนชนแดน”  มีนายประวิทย์   กาวิไล  นายอ าเภอชนแดน  ร่วมกับ
ศึกษาธิการอ าเภอชนแดน ชื่อนายวิรัตน์ อนันตวงศ์  เป็นผู้ด าเนินการ โดยได้อาศัย โรงฝึกงานของโรงเรียนบ้าน 
ชนแดน  (ชนนการวิทยาคาร)    สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสถานที่เรียน   มีนายธูป ปั้นโฉม  
รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่   และข้าราชการครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีก 3 ท่าน ท าหน้าที่สอน    มี
นักเรียนทั้งหมด  10 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 2 คน 

   30 มิถุนายน 2512 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้  นายจ านงค์ ทับจินดา  ครูโทโรงเรียนเพชรพิทยา 
คม ด ารงต าแหน่งครูใหญ่   และใช้ชื่อโรงเรียนว่า   "โรงเรียนชนแดน"  (ซึ่งในเวลาต่อมา วันที่  30 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2527  กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ใช้ชื่อ “โรงเรียนชนแดนวิทยาคม” )  

  20 มิถุนายน 2513 ได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 141 ไร่ 48 ตารางวา  
(ตามข้อมูลราชพัสดุอ าเภอ) โดยมีคณะกรรมการโรงเรียนและชาวตลาดชนแดนได้ร่วมกันจัดหาที่ดินเพ่ือก่อสร้าง
อาคารเรียน และได้ สร้างอาคารเรียนแบบไม่ทั่วไป 2 ชั้น 1 หลัง จ านวน 4 ห้องเรียน และสร้างบ้านพักครู 2 หลัง  

15 พฤศจิกายน 2522  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้  นายชัยวัฒน์   พ่ึงทอง มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ใหญ่โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  และต่อมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน จนถึง พ.ศ. 2535  
ในปีการศึกษา 2533    กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนชนแดนวิทยาคมเปิดโรงเรียนสาขา 1 แห่ง ชื่อโรงเรียน
ชนแดนวิทยาคม สาขาบ้านกกจั่น เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 1 ห้องเรียน  มีนักเรียน 29 คน         
โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านกกจั่น สังกัดส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ  ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านกกจั่น 
ต าบลพุทธบาท อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาได้ยุบสาขาดังกล่าวเนื่องจากขาดแคลนก าลังบุคลากรและ
งบประมาณ จึงให้นักเรียนที่เหลืออยู่ไปเรียนที่โรงเรียนชนแดนวิทยาคมโดยตรง ปีการศึกษา  2541      โรงเรียน
ได้เข้าโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุครุภัณฑ์ซึ่งเป็นวัสดุฝึก
ส าหรับการเรียนการสอนจากกรมสามัญศึกษา  และได้ปรับปรุงห้องให้ได้มาตรฐานเพ่ือจัดเป็นห้องวิทยบริการ      
( RESOURE CENTER ) ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินการให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต แก่นักเรียน ครู อาจารย์และขยาย
สู่ชุมชน ตามวัตถุประสงค์ของกรมสามัญศึกษาต่อไป  

โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านระบบการศึกษา จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกรมสามัญ
ศึกษา  โดยการติดตั้งของกองทัพภาคท่ี 3 และกองพันทหารสื่อสาร  จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์  โดยมอบโทรทัศน์
จ านวน 12  เครื่อง และจานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมเครื่องถอดรหัสสัญญาณพร้อมติดตั้ง  จ านวน 6 ชุด  

ปีการศึกษา  2553  ได้รับจัดสรรอาคารหอประชุมเอนกประสงค์เพ่ิมอีก 1 หลัง 
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ปีการศึกษา  2554 ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  โดยการประสานงานของ         
คุณวารุณี   ธีระภัทรานนท์  ผู้พิพากษาสบทบศาลเยาวชนและครอบครัว เพชรบูรณ์ ในนามของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ก่อสร้างอาคาร หอพระพุทธรูปและใช้ชื่อว่า ”วิหารภควาบารมี”    

ปีการศึกษา  2554     โรงเรยีนชนแดนวิทยาคมได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝันรุ่น
ที่ 3  “ โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ ” และได้รับการตรวจเยี่ยมเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่  1  มีนาคม    
2556 ปัจจุบันโรงเรียนชนแดนวิทยาคมเปิดท าการสอนนับรวมถึง ปีพ.ศ. 2562   เป็นเวลา  51 ปี  

 

    ภารกิจสถานศึกษา(Assigned mission) (ภารกิจตามกฎหมาย) 

จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี  
คนเก่ง  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาต้องตระหนักในภารกิจหลักโดยมุ่งก าหนดเปูาหมาย  วางแผน  
และด าเนินการสู่ความส าเร็จ  ซึ่งการก าหนดเปูาหมายและกิจกรรมด าเนินงานต้องค านึงถึงกฎหมาย นโยบาย  และ
ความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา   

2.ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  
 
     2.1 สัญลักษณ์ ปรัชญา/คตธิรรม ค าขวัญ  สีประจ าโรงเรียน  เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ 
 
 

สัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นรูปพระสุรัสวดี พระแม่เจ้าผู้อุปถัมภ์การศึกษา ประสิทธิ์ประสาทความรู้และความสดชื่นทั้งมวล พระ
วรกายขาวผ่อง พรหัตถ์ขวาประทานต ารา พระหัตถ์ซ้ายโปรยดอกไม ้ทรงประทับยืนบนดอกบัวเหนือชลาลัย  

 
ปรัชญา  

ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
 

 



 

3 
คติธรรม  

สุวิชา  โน   ภวฺ  โหติ      ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ  
 

ค าขวัญ  
เรียนดี   มีวินัย  ใจซื่อสัตย์  

 
 

สีประจ าโรงเรียน 
 

 
 

 
สีเทา   หมายถึง สมอง  
สีแสด  หมายถึง คุณธรรมและความกล้า 
 

เอกลักษณ์ 
เรียนดี   กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม 

 
อัตลักษณ์ 

ยิ้มง่าย   ไหว้สวย  ทักทายเป็น 
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2.2 แผนที่โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 

 
 

แผนผัง/แผนที่  แสดงอาณาเขต/ที่ตั้ง ของโรงเรียน 
อาณาเขต  

ทิศเหนือ          จรดกับ บ้านนาดง หมู่ที่ 12 ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน  
ทิศใต้              จรดกับ บ้านคลองห้วยหลัว หมู่ที ่4 ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน  
ทิศตะวันออก   จรดกับ เทศบาลต าบลชนแดน ต าบลชนแดน อ าเภอชนแดน  
ทิศตะวันตก     จรดกับ บ้านคลองห้วยหลัว - บ้านนาดง หมู่ที่ 12 ต าบลชนแดน  
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การคมนาคมขนส่ง    

ในเขตบริการของโรงเรียนชนแดนวิทยาคม อยู่ห่างจากทางหลวง หมายเลข 113 (ถนนชมฐีระเวช) 
ระยะทาง 600 เมตร มีการคมนาคมในระยะทางระหว่างอ าเภอ/หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ระยะทาง 51 กิโลเมตร  
ที่ว่าการอ าเภอชนแดน ระยะทาง 0.5 กิโลเมตร  
เทศบาลต าบลชนแดน ระยะทาง 0.3 กิโลเมตร  
องค์การบริหารส่วนต าบลชนแดน ระยะทาง 4 กิโลเมตร  
โรงพยาบาลชนแดน ระยะทาง 2 กิโลเมตร  
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอชนแดน ระยะทาง 0.45 กิโลเมตร  
การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอชนแดน ระยะทาง 0. 5 กิโลเมตร 
การประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอชนแดน ระยะทาง 3 กิโลเมตร 

 
 ลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ  

สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบที่สูงและเป็น ภูเขาเตี้ยๆ ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก 
พ้ืนที่เอียงลาดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บริเวณนี้มีคลองส าคัญ คือ คลองบุษบง ไหลผ่านด้านทิศตะวันออกและทิศ
ใต้ของชุมชน คลองสายนี้เป็นแหล่งน้ าระบายน้ าที่ส าคัญของชุมชนด้วย  

สภาพภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน สามารถจ าแนกลักษณะภูมิอากาศเป็น   3   ฤดูกาล ดังนี้  
- ฤดูร้อน    ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน  
- ฤดูฝน     ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม  
- ฤดหูนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  
เนื่องจากพ้ืนที่มีภูเขาโอบล้อม จึงท าให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ในช่วงฤดู

หนาวจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดน าความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา  
 
สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง  

สภาพทางสังคมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนมีความหลากหลายเนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ขนาดใหญ ่ท าให้มีประชากรจ านวนมาก และประกอบด้วยหลากหลายภูมิภาค และวัฒนธรรมแต่ก็อยู่รวมกันอย่าง
สงบสุขประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีอุปนิสัยเอ้ืออาทร มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรักถิ่นบ้านเกิด วิถีความเป็นอยู่
แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การตั้งถ่ินฐานของประชาชนในเขตพ้ืนที่ จะมีลักษณะรวมกันเป็นกลุ่มญาติพ่ีน้อง มีความ
รักเคารพในระดับอาวุโส มีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีดีงาม สืบทอดกันยาวนานจนถึงปัจจุบัน  

สภาพทางเศรษฐกิจ   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่   การท านา   การท าไร่   
การเลี้ยงสัตว์   และประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง  
การสาธารณสุข 
 

 ในเขตบริการของโรงเรียนชนแดนวิทยาคม   มีจ านวนสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังนี้ 
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โรงพยาบาลรัฐบาล      1 แห่ง 
    สถานีอนามัย( ทุกต าบล )         11 แห่ง 
    คลินิคทุกประเภท  5 แห่ง 

2.3 ข้อมูลนักเรียนและบุคลกรในโรงเรียนชนแดนวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงระดบัมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนนักเรียน 
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

2.3.1 ข้อมูลนักเรียน  
 
ตารางท่ี  1    แสดงข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล 1 ก.ค.  : 2563) 
 

ระดับชั้น จ านวนห้อง รวม หมายเหตุ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1  3 89  
มัธยมศึกษาปีที่ 2  3 109  
มัธยมศกึษาปีที่ 3  3 97  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 9 295  
มัธยมศึกษาปีที่ 4  4 85  
มัธยมศึกษาปีที่ 5  4 85  
มัธยมศึกษาปีที่ 6  4 95  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 265  
รวมทั้งสิ้น  21 560  

 



 

   สมรรถนะหลักของโรงเรียน 
    1.  มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สู่มาตรฐานสากล 
    2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี         สร้างนวัตกรรม

การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
    3.  เสริมสร้างกิจกรรม สอดแทรกคุณธรรม มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีความสุข 

   (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile) 
        โรงเรียนชนแดนวิทยาคม มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 47 คน  ซึ่งสามารถ
จ าแนกตามต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และวิทยฐานะได้ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 

 
 

สายงาน/กลุม่สาระการเรียนรู้ จ า
นว

น 

วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ 

ต่ า
กว

่า ป
.

ตร
 ี

ป.
ตร

 ี

ป.
โท

 

ป.
เอ

ก 

คร
ูผู้ช

่วย
 

ค.
ศ.

1 

ค.
ศ.

2 

ค.
ศ.

3 

ค.
ศ.
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ฝุายบริหารสถานศึกษา - - - - - - - - - - 
1.1 ผู้อ านวยการ 1 - - 1 - - - - 1 - 
1.2 รองผูอ้ านวยการ - - - - - - - - - - 

รวมฝุายบริหารสถานศกึษา 1 - - 1 - - - - 1 - 
ครูผู้สอน 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
4 

 
- 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3 

 
1 

 
- 

 
- 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 7 - 6 1 - - 3 3 1 - 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4 - 2 2 - - 2 1 1 - 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5 - 5 - - 1 1 2 1 - 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 4 - 3 1 - - - 2 2 - 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 1 - 1 - - - - - 1 - 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3 - 2 1 - 1 - 1 1 - 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 7 - 5 2 - - 3 1 3 - 

รวมครูประจ าการ 35 - 28 7 - 2 12 11 10 - 
ครูอัตราจ้าง 4 - 3 1 - - - - - - 
ครูอัตราจ้างต่างชาติ 1 - 1 - - - - - - - 
ครูพนกังานราชการ 2 - 2 - - - - - - - 

รวมครูอัตราจ้าง 7 - 6 1 - - - - - - 
ลูกจ้างประจ า        2 2 - - - - - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว 2 2 - - - - - - - - 

รวมลกูจ้าง 4 4 - - - - - - - - 
รวมบุคลากรทั้งสิ้น 47 4 34 9 - 2 12 11 11 - 

  
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสนิทรัพย์ ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ประเภท แบบ ปีที่สร้าง การได้มาของงบประมาณ 
1 บ้านพักคร ู กรมสามัญ 2519 งบประมาณต้นสังกัด 
2 อาคารเรยีน 212 2513 งบประมาณต้นสังกัด 
3 อาคารอเนกประสงค ์ อาคารหอประชุม 100/27 2553 งบประมาณต้นสังกัด 
4 บ้านพักคร ู กรมสามัญ 2513 งบประมาณต้นสังกัด 
5 บ้านพักนักการภารโรง บ้านพักนักการภารโรง/32 2534 งบประมาณต้นสังกัด 
6 ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่ 49 2513 งบประมาณต้นสังกัด 
7 สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 2521 การบริจาคหรือโรงเรียนท าเอง 
8 ถังเก็บน้ า แท็งก์น้ า 2519 งบประมาณต้นสังกัด 
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9 บ้านพักคร ู บ้านพักครู 203/27 2529 งบประมาณต้นสังกัด 

10 อาคารเรยีน 
216 ค.216 ล.ป,29 ,216 ก,216 

ปรัปปรุง 46,216 
2516 งบประมาณต้นสังกัด 

11 อาคารอเนกประสงค ์
อาคารหอประชุม-โรงอาหาร 101 
ล./27,101ล/27(พิเศษ) 

2523 งบประมาณต้นสังกัด 

12 บ้านพักคร ู กรมสามัญ 2513 งบประมาณต้นสังกัด 
13 ส้วม ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 2516 งบประมาณต้นสังกัด 

14 อาคารเรยีน 
216 ค..216 ล.ป,29,216 ก,,216 

ปรัปปรุง 46,216 
2525 งบประมาณต้นสังกัด 

15 บ้านพักคร ู กรมสามัญ 2515 งบประมาณต้นสังกัด 

16 อาคารเรยีน 
อาคารเรยีนแบบ 216 ล./41 

(หลังคาทรงไทย) 
2543 งบประมาณต้นสังกัด 

17 บ้านพักคร ู กรมสามัญ 2515 งบประมาณต้นสังกัด 
18 ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 2544 งบประมาณต้นสังกัด 
19 อาคารเรยีน สปช.102/26 2523 งบประมาณต้นสังกัด 
20 บ้านพักคร ู กรมสามัญ 2515 งบประมาณต้นสังกัด 
21 อาคารเรยีน สปช.102/26 2528 งบประมาณต้นสังกัด 
22 บ้านพักคร ู กรมสามัญ 2516 งบประมาณต้นสังกัด 
23 อาคารเรยีน สปช.102/26 2526 งบประมาณต้นสังกัด 
24 บ้านพักคร ู กรมสามัญ 2517 งบประมาณต้นสังกัด 
25 บ้านพักคร ู กรมสามัญ 2518 งบประมาณต้นสังกัด 
26 บ้านพักคร ู กรมสามัญ 2519 งบประมาณต้นสังกัด 
27 สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 2559 งบประมาณต้นสังกัด 
28 ส้วม ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 2559 งบประมาณต้นสังกัด 

ที่มา : งานอาคารสถานที ่
 
   (5) กฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirement)  
                 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ด าเนินงานบริหารจัดการภายใต้กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ ดังนี้ 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

สภาพแวดล้อม ข้อก าหนด/เกณฑ ์
 
 
ด้านการด าเนินงาน 

- พระราชบัญญตัิการศึกษา พระราชกฤษฎีกา กฎ กระทรวง ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน 
พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
- พระราชบัญญตัิคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
- มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู และผู้บริหาร  
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  2551 
- ระเบียบว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 
- ระเบียบโรงเรยีนชนแดนวิทยาคมว่าด้วยการปกครองนักเรยีน 

 
ด้านรับรองระบบงาน 

- ระเบียบการรับรองคุณภาพโดยส านักงานประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.)  
- ระบบการประกันคณุภาพการศกึษาภายในและระบบการประกันคุณภาพ 
- การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
ด้านการเงิน 

- ระเบียบการเงินและงบประมาณของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
- ระเบียบการพัสดุของส านักนายกรัฐมนตรี  
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 - ระเบียบเงินรายได้สถานศึกษาว่าด้วยการเงินและงบประมาณ  
ด้านอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย  

- ข้อก าหนดด้านอาชีวอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานมอบหมายเป็นหน้าท่ีที่
คณะกรรมการฝาุยบริหารงานท่ัวไปจะต้องประสานงานกับผูเ้กี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการให้เกิดความปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะ และมีความเหมาะสม 

ด้านสิทธิประโยชน์  - สวัสดิการข้าราชการกองทุน กบข.  
- ประกันสังคมกองทุนเลีย้งชีพลูกจ้างประจ า 
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2.3.3 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (คณะกรรมการสถานศึกษา) 
 

ตารางท่ี  3    ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนชนแดนวิทยาคม   
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายเด่นณรงค์  ธรรมมา ประธานกรรมการ ก านันต าบลพุทธบาท 
2. นางวารุณี  ธีระภัทรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้พิพากษาสมทบศาลเด็กและเยาวชน 
3. นายพงษ์พันธ์  วิภาจักษณกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
4. นางสาวกัญญา   พิทักษ์เงินดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ร้านพรนิมิตร 
5. นายธรณ์ธันย์   ศรีสุราช ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าขนส่งสาขาชนแดน 
6. ร้อยต ารวจเอกอมรรัตน์  สุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.ชนแดน 
7. นายกิตติ     ลิ้มศิริชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ปลัดอ าเภอชนแดน 
8. นางพรรณิภา   เคลือกิจกุลหิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใหญ่บ้านน้ าลัด 
9. นายสมชาย    นิลมูล ผู้แทนองค์กรส่วน

ท้องถิ่น 
รองนายกเทศมนตรี ต.ชนแดน 

10. นางสาวกัลยรัตน์   วุธนู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
11. ดาบต ารวจประเสริฐสุทธิ์  ดอกค า ผู้แทนองค์กรชุมชน เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.วังโปุง 
12. นายวัฒนา   คลังเกษม ผู้แทนศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลชนแดน 
13. นายรักษพล   ซิตูมปูน ผู้แทนครู ข้าราชการครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
14. พระครูกิตติพัชรคุณ ผู้แทนองค์กรศาสนา เจ้าคณะอ าเภอชนแดน 
15. นายวุฒิ   ศรีศรุตวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม 

 

 

 

 



 
โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา (แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร) 

แผนภูมิการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
นายธวัชชัย  บุญช่วย 

  
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 

 

คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป 
 

งานเลขานุการและ
ธุรการส านกังาน 

นางสาวชนกพร  วงราช 
 

งาน
โสตทัศนูปกรณ์ 
นายชัยวัฒน์  ม่วงดี 

 

งานอนามัยโรงเรียน 
นางวัชราภรณ์ เช้ือเจ็ดตน 

 

งานโภชนาการ 
นายปฐมพงษ์  รินศร ี

 

งานอาคารสถานที่
และสาธารณูปโภค
นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 

 

งานบริการและภาคี
เครือข่ายชุมชน

สัมพันธ ์
นายก าเชาว์  อารีรักษ์ 

 

. งาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

นายก าเชาว์  อารีรักษ์ 

 

. งานลูกจ้างประจ า 
นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 

 

งานก ากับ ติดตามและรายงานผล
การปฏิบัติงานของโรงเรียน 

นางมนสิชา  วงษ์สิทธิ์ศักด์ิ 
 



 
แผนภูมิการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 

 

งานวางแผนอัตราก าลัง  
สรรหาบรรจุและแต่งตั้ง  
นางเกษรุ่ง   แหยมแก้ว 

คณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
 

งานจัดระบบและ 
การจัดท าทะเบยีนประวัต ิ
นางเกษรุ่ง   แหยมแก้ว 

 

งานย้ายข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

นางอรุณี  ตั้งรัศมี 
 

งานเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

นางอรุณี  ตั้งรัศมี 
 

งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
และจริยธรรมข้าราชการ

ครูฯ  
นางชาณัฐธนพร  สงวนสุข 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางชาณัฐธนพร  สงวนสุข 

 

งานวิทยฐานะ 
นางมนสิชา   

 

งานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและพิจารณา

ความดีความชอบ 
นางชาณัฐธนพร  สงวนสุข 

 

งานพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

นางมนสิชา วงษ์สิทธิศักดิ ์
 

งานสวัสดิการ และ
บริการ 

นางชาณัฐธนพร  สงวนสุข 
 

งานเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจและยกยอ่ง 

เชิดชูเกียรติ 
นางชาณัฐธนพร  สงวนสุข 

 



 
แผนภูมิการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 

 

งานการเงินและบัญช ี
นางพรทิพย์  บุญช่วย 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางพรทิพย์  บุญช่วย 

 

งานควบคุมภายใน 
นางสุกัญญา  สุมาล ี

งานพัสดุและสินทรัพย ์
นางกรณิการ์  มีสิงห ์

งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
นางพรทิพย์   บุญชว่ย 

งานนโยบายแผน 
นางสาวมยุรี  เหลี่ยมศร 

 

คณะกรรมการบริหารงาน
งบประมาณ 

 

งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 
นางพรทิพย์  บุญช่วย 

 

งานตรวจสอบภายใน 
นางอรุณี  ตั้งรัศมี 

 

งานยานพาหนะ 
นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 



 
โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา (แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร) 

แผนภูมิการบริหารกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 

 

งานพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 
นายก าเชาว์  อารีรักษ์ 

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นายก าเชาว์  อารีรักษ์ 

งานทะเบียน/
รับนักเรียน 

น.ส.กิยามนต์  

 

งานวัดผลและ
ประเมนิผล 

น.ส. สุคนธ์ทิพย์ 

 

งานกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
นายชัยวัฒน์  ม่วงดี 

 

งานห้องสมดุ 
นางสายสุณี  พรมอวบ 

 

งานแนะแนว 
นางหทัยทิพย์  แย้มกมล 

 

งานพัฒนา
ระบบประกนั

คุณภาพ
การศกึษา 
นางสาวทัศนีย์  

 

งานระบบขอ้มูลนักเรียน
รายบุคคล 

นายกฤษฎา  อินทบัทิม 

งานกองทนุกู้ยืมเพื่อ
การศกึษา 

    นางสายสุณี พรมอวบ 
 

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ 
นายเริงนรนิทร์ ขาวสะอาด 



 
แผนภูมิการบริหารกิจการนักเรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 

 

งานเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

นิตญา  คงศรี 

 

คณะกรรมการบริหาร 
งานกิจการนักเรียน 

 

งานปกครองส่งเสริมวินัย 
และพัฒนา 

พฤติกรรมนักเรียน 
นิตญา  คงศรี 

งานส่งเสริมคุณธรรม
และความประพฤติ

นักเรียน 
นายเริงนรินทร์  

งานประชาธิปไตยและ
ส่งเสริมกิจกรรมสภา

นักเรียน 
นายครรชิต พรคุณารักษ ์

 
 

งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

นิตญา  คงศรี 
 

 

งานบริหารกิจการนักเรียน 
นางนิตญา  คงศรี 

 

งานกิจกรรม
โรงเรียน 

นายชัยวัฒน์  มว่งดี 
 

งานสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ

อบายมขุ 
นายณัฐพล  สวนแกว้ 

 
 

งานสารวัตรนักเรียน 
นายชัยวัฒน์  มว่งดี 

 



 
แผนภูมิการบริหารงาน ICT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 

 

คณะกรรมการบริหาร 
งาน ICT 

 

งานประชาสัมพันธ์และงาน ICT 
นายธวัชชัย  บุญช่วย 

งานพัฒนาและซ่อมบ ารุง สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

นายธวัชชัย  บุญช่วย 

งานสารสนเทศและพัฒนา
ระบบเครือข่ายข้อมูล

สารสนเทศ 
นายนรเศรษฐ์  แก้วขาว 

 
 

งานบริหารงาน ICT 
นายธวัชชัย  บุญช่วย 

 



 
 
2.4 โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา แผนผังโครงสร้างการบริหารโรงเรียนชนแดนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 

 

คณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน 

 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นายธวัชชัย  บุฐช่วย 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. งานวางแผนการบริหารงาน 
- นายธวัชชัย  บุญช่วย 
2. งานเลขานุการและธุรการส านักงาน 
- นางสาวชนกพร  วงราช 
3. งานก ากับ ติดตาม และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน 
- นางมนสชิา  วงษ์สทิธิศกัดิ ์
4. งานสารสนเทศพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
- นายนรเศรษฐ์  แก้วขาว 
5. งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
- นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 
6. งานโภชนาการ 
- นายปฐมพงษ์  รินศรี 
7. งานอนามัยโรงเรียน 
- นางวัชราภรณ์  เชื้อเจ็ดตน 
8.งานบริการและภาคีเครือข่าย 
- นายก าเชาว์  อารีรักษ์ 
9.งานโสตทัศนูปกรณ์ 
- นายชัยวัฒน์  ม่วงดี 
10 งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
-นายก าเชาว์  อารีรักษ์ 
11. งานลูกจ้างประจ า 
- นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 
 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
นางสาวนิตญา  คงศร ี

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางชาณัฐธนพร  สงวนสุข 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางพรทิพย์  บญุช่วย 

 

กลุ่มบริหารวชิาการ 
นายก าเชาว์  อารักษ ์

1. งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
- นายก าเชาว์  อารีรักษ์ 
2. งานทะเบียนและรับนกัเรียน 
- นางสาวกิยามนต์  บุตรตรีสาน 
 3. งานวัดผลและประเมินผล 
น.ส.สุคนธ์ทิพย์  แก้วกิติ 
4. งานกจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน  
- นายชัยวัฒน์  ม่วงดี 
5. งานห้องสมุด 
- นางสายสุณี   พรมอวบ 
6. งานแนะแนว 
- นางหทัยทิพย์  แย้มกมล 
7. งานกองทุนกู้ยืมเพือ่การศึกษา 
- นาวงสายสุณี  พรมอวบ 
8.งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภมูิปัญญา
ไทยและแหล่งเรียนรู ้
- นายเริงนรินทร์  ขาวสะอาด 
9. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
-นางสาวทัศนีย์  
10. ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 
- นายกฤษฏา  อินทับทิม 
 

1. งานนโยบายและแผน 
- นางสาวมยุรี  เหลี่ยมศร 
2. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
- นางกรณกิาร ์ มีสิงห์ 
3. งานการเงนิและการบัญช ี
- นางพรทิพย์  บุญชว่ย 
4. งานประกันอุบัติเหตนุักเรียน 
- นางพรทิพย์  บุญชว่ย 
5. งานตรวจสอบภายใน 
- นางอรุณี ตั้งรัศม ี
6. งานระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศกึษา 
- นางพรทิพย์  บุญชว่ย 
7. งานควบคุมภายใน 
- นางสกุัญญา  สุมาล ี
8. งานยานพาหนะ 
-นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ (ผอ.) 
9. งานทนุการศกึษา 
-นางหทัยทิพย์  แย้มกมล 

 

1. งานวางแผนอัตราก าลัง สรรหา-บรรจุ
และแต่งตั้ง  
- นางเกษรุ่ง  แหยมแก้ว 
2. งานย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
- นางอรุณี ตั้งรัศม ี
3. งานจัดระบบและจัดท าทะเบียนประวตั ิ
- นางเกษรุ่ง  แหยมแก้ว 
4. งานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
- นางอรุณี  ตั้งรัศม ี
5. งานวทิยฐานะ 
- นางมนสิชา  วงษ์สิทธิศักดิ ์
6. ประเมนิผลการปฏิบัติงานและพจิารณา
ความดีความชอบ 
-นางชาณฐัธนพร   สงวนสุข 
7. งานส่งเสริมวนิัย คุณธรรมจริยธรรม 
-นางชาณฐัธนพร   สงวนสุข 
8. งานพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 
-นางมนสิชา  วงษ์สิทธิศกัดิ ์
9. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชเูกียรต ิ
-นางชาณฐัธนพร   สงวนสุข 
10. งานสวัสดกิาร 
-นางชาณฐัธนพร   สงวนสุข 
 
 

1. งานวางแผนการบริหารงานกิจการ
นักเรียน 
- นางสาวนิตญา  คงศร ี
2. งานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน 
- นางสาวนิตญา  คงศร ี
3. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและส่งเสรมิ
กิจกรรมสภานักเรียน 
- นายครรชิต  พรคุณารกัษ์ 
4. งานสถานศึกษาสขีาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 
- นายณัฐพล  สวนแก้ว 
5. งานสารวัตรนักเรียน 
- นายชัยวัฒน ์ ม่วงด ี
6. งานส่งเสริมคุณธรรมและความ
ประพฤตนิักเรียน 
- นายเริงนรนิทร์  ขาวสะอาด 
7. งานปกครองส่งเสรมิวินัยและพัฒนา
พฤติกรรมนกัเรียน 
- นางสาวนิตญา  คงศร ี
8. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
-นางสาวนิตญา  คงศร ี
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
- 

1. งานพัฒนาและซ่อมบ ารุง สื่อ 
เทคโนโลยี 
    -นายธวัชชัย  บุญชว่ย 
2. งานประชาสัมพันธ์และICT 
    -นายธวัชชัย  บุญชว่ย 
3. งานสารสนเทศและพัฒนา
ระบบเครอืข่ายขอ้มูล
สารสนเทศ 
- นายนรเศรษฐ์  แกว้ขาว 
 

กลุ่มบริหารงาน  ICT 
นายธวัชชัย  บุญช่วย 

 



 
 

 
 

 
2.5 ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  (สมศ.)  

 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) 
 

ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก  
(คะแนน)  

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ 
คุณภาพ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 10.00 9.78 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ 10.00 9.34 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง       รัก
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

10.00 8.91 ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ      คิด
สร้างสรรค ์ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 

10.00 8.20 ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 20.00 7.42 ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ     
และเกิดประสิทธิผล 

5.00 4.80 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

5.00 5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 81.45 ดี 
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3. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (ผลงานย้อนหลัง  3 ปี) 
3.1 งานบริหารวิชาการ (ด้านคุณภาพการศึกษา) 

 

  โรงเรียนชนแดนวิทยาคมมุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง 
และมีคุณธรรม โดยพัฒนาครู ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้  ได้ด าเนินการ
วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปรากฏผลดังนี้ 
 
ตารางท่ี  5   แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   
ปีการศึกษา  2554- 2556  ( ONET) 
 

วิชา 

ม.3 ม.6 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

2554 2555 2556 
ค่าเฉลี่ย 

3 ปี 
เปรียบเทียบ 

+ หรือ - 
2554 2555 2556 

ค่าเฉลี่ย 
3 ปี 

เปรียบเทียบ 
+ หรือ - 

ภาษาไทย 45.61 53.14 44.33 47.69 -8.81 37.04 38.47 44.11 39.54 +5.64 
คณิตศาสตร ์ 29.52 24.03 22.42 25.32 -1.61 18.62 18.21 16.75 17.86 -1.46 
วิทยาศาสตร ์ 26.25 33.71 35.06 31.67 +1.35 26.27 29.46 27.67 27.80 -1.79 
ภาษาอังกฤษ 25.68 24.03 29.64 26.70 +4.87 17.72 16.75 19.43 17.97 +2.68 
สงัคมศึกษา 38.83 44.10 37.30 40.08 -6.8 31.25 31.69 30.21 31.05 -1.48 
สุขศึกษา 48.26 53.75 59.02 53.68 +5.27 52.63 49.01 57.85 53.16 +8.84 
ศิลปะ 38.43 43.83 43.67 41.98 -0.16 26.45 31.25 27.79 28.49 -3.46 
การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

43.24 47.77 42.67 44.56 -5.1 46.13 40.49 48.88 45.17 +8.39 
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ตารางท่ี  6   แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   
ปีการศึกษา  2557  ( ONET)  
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รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 

ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  อ าเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 ผลต่าง 
ภาษาไทย 53.14 44.33 34.56 40.71 +6.15 
คณิตศาสตร์ 24.03 22.42 25.65 26.54 +0.89 
วิทยาศาสตร์ 33.71 35.06 35.74 34.31 -1.43 
ภาษาอังกฤษ 24.77 29.64 24.87 27.02 +2.15 
ศิลปะ 43.83 43.67 43.19 - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 53.75 59.02 57.78 - - 
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 47.77 42.67 44.87 - - 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

44.10 37.30 44.94 43.46 -1.48 

ค่าเฉลี่ย 40.64 39.26 38.95 34.41 -4.54 
*หมายเหตุ  ผลต่างเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2557 และ 2558 

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  อ าเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 ผลต่าง 
ภาษาไทย 38.47 44.11 46.59 46.26 -0.33 
คณิตศาสตร์ 18.21 16.75 16.64 23.22 +6.58 
วิทยาศาสตร์ 29.46 27.67 28.79 30.50 +1.71 
ภาษาอังกฤษ 16.75 19.43 18.79 19.69 +0.9 
ศิลปะ 31.25 27.79 34.72 - - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 49.01 57.85 50.05 - - 
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 40.49 48.88 46.97 - - 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

31.69 
30.21 33.67 36.90 

+3.23 

ค่าเฉลี่ย 31.92 34.09 34.53 31.31 -3.22 
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3.2 งานบริหารงบประมาณ (การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา/การบริหาร

งบประมาณ) 
3.2.1 โรงเรียนได้ด าเนินการบริหารงานการเงิน การบัญชี อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็น

ปัจจุบัน  
โปร่งใสตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ 
   3.2.2 บริหารงานพัสดุ  ครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ  ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  โปร่งใสตรวจสอบได้ 
และมีประสิทธิภาพ 
     3.3.3 จัดหางบประมาณโดยการระดมทรัพยากร/สรรพก าลังจากทุกส่วนมาใช้ในการจัด
การศึกษาอย่างเหมาะสม   
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บทที ่2 
ทิศทางการพัฒนา การบริหารสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 

 
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)   
 คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี   (พ.ศ. 
2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 วิสัยทัศน์  
  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา         ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 เป้าหมาย 
 1. ความม่ันคง 
      1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง   
      1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรยิ์ ที่
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและทีย่ึดเหนี่ยวจติใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไป   สู่
การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
      1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน มี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
        1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  มี
ที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
        1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
   2. ความม่ังคั่ง    
      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้
สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน   
      2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน        และ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง        ใน
ภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค  และ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง   
      2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ 
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม   
 3. ความยั่งยืน 
  3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน    ให้
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   



 
 

 
 

  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ  ของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นทีย่อมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น 
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม     

3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
 2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
 3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
 4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม   
 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจ
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความม่ันคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจน
การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และ
ทั่วถึง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม   
  ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรบัปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครฐัให้มีขนาด       ที่
เหมาะสม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็น
สากล 
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นโยบายของรัฐบาล 

นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้ 

ข้อ 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตาม

ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความ
จงรักภักดีและปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม
จิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจ
หรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดีของคนอีก
เป็นจานวนมากตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระ
ราชกรณียกิจ เพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่สถาบันศึกษาตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตาม
โครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะ
ช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 

ข้อ 3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว 

ข้อ 4. การศึกษาและการเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช้สร้าง
สังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 

4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบและ 
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้ 
สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
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4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะ 
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหาการับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ 
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ 

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู 
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา 
มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ 
และความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม 
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่ 
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

ข้อ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้าใจ 

นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกท้ังพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 
 ข้อ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น 
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ก าหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
จัดท าไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแล
ไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 

6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว้ โดย
น าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้ความส าคัญใน
การบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานรวมทั้งน าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณา
ด้วย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ าซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวน
ภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าที่สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดงรายการ
ลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคูไ่ปกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 
โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า 

ข้อ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค 
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้น การ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลาง และการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถ
ด าเนินการได้ 

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริหารเชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามท่ีชุมชนต่างๆ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service)และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มี
ประสิทธิภาพและระบบบูรณาการ 

10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลการภาครัฐวางมาตรการปูองกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝุายต่างๆ 

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการ 
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี 
ประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร 
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หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ 
ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีตาม
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยแต่งตัง้ให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 
2558  

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ
เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ ให้เกดิ
ประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม 
 
ทัศนคติในการท างาน 

เหตุผลและความจ าเป็นที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล
ปัจจุบันได้เข้ามาบริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวการณ์ไม่ปกติ ต้องช่วยกันยุติ
ความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น ถือว่าเป็นพ้ืนฐานของการปฏิรูปทุกเรื่อง เริ่ม
จากการปฏิรูป 11 ด้านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพราะการศึกษาเป็นพ้ืนฐานของความมั่นคงยั่งยืน
ในการปฏิรูปประเทศ ต้องใช้เวลานานและต้องมีแผนปฏิรูปทั้งระยะเร่งด่วน ระยะปานกลางและระยะยาว 
กระทรวงศึกษาธิการต้องด าเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยค านึงถึงอนาคตของนักเรียน ซึ่งก็คือลูกหลานของเรา 
ให้มีชีวิตที่สดใสและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ต่อจากนี้ ต้องขอทุกคนสละเวลามากข้ึนเพราะมีงาน
เร่งด่วนที่ต้องท า ต้องการผลลัพธ์มากขึ้น เร็วขึ้น และต้องสื่อสารกันเพ่ือลดความรู้สึกขัดแย้งทั้งหมดใน
กระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูที่ผลงาน 
 
แนวคิดในการท้างานของส่วนราชการ 

ส่วนราชการตั้งแต่ระดับพ้ืนที่ จะต้องด าเนินการแปลงนโยบายทั้งของรัฐบาลและของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ มี
การศึกษาวิเคราะห์    และปรับกลยุทธ์การท างานปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานและความคิดเห็นของผู้บริหารระดับพื้นที่ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง 
เนื่องจากมีช่วงเวลาจ ากัด จึงต้องการความคิดเห็นเพื่อการหลอมรวมวิธีการท างานให้รวดเร็วและท างาน
ร่วมกันได้คล่องตัวมากยิ่งข้ึน โดยมีแผนการด าเนินการแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้ 

1) งานที่ด าเนินการอยู่แล้วและตรงตามนโยบาย 
2) งานที่ด าเนินการอยู่แล้วสามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบาย 
3) งานที่ด าเนินการและเพ่ิมตามนโยบายใหม่ แบ่งเป็น 

(1) งานที่เพ่ิมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณด าเนินการ 
(2) งานที่เพ่ิมโดยต้องใช้เวลาและงบประมาณด าเนินการ 
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แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
น้อมน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษามาเป็น
แนวทางปฏิบัติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้ 

1. “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 
2. “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจกับเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กท่ีเรียนเก่งกว่าช่วย

สอนเพ่ือนที่เรียนช้ากว่า” 
3. “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 

กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง น้อมน ากระแสพระราช 
ด ารัสมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชด ารัส
ทั้ง 3ประการ ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเส้นทางสู่ความส าเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป 
 
แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรหลัก และหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการศึกษา 
ดังนี้ 

1. ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากท่ีสุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป 
2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ 
3. ปรับลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง 
4. เร่งปรับหลักสูตร/ต ารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต าราต้องคุ้มราคา 
5. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า สามารถเข้าท างานใน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี 2558 เพ่ือช่วยแก้ปัญหา
ว่างงานและปัญหาสังคมได้ 

6. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ท าให้เด็ก คร ูผู้ปกครองมีความสุข 
7. ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก 
8. ลดความเหลื่อมล้ า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
9. น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
10. การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต สามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 

 
แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง 

1. การจัดท าแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่ 
1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน 
1.2 ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน สามารถก าหนดรายละเอียดของงาน 

หลักงานรอง และงานที่ต้องด าเนินการก่อน/หลัง เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ 
1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึง 
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หน่วยงานหลักและทันต่อสถานการณ์ เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงานของ
ตลาดแรงงาน ในแต่ละสาขาวิชา 

1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการ 
วิเคราะห์จะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นยามากข้ึน 
 

2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล 
ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่ 

หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อมซึ่ง
บางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว 
 

3. แผนงาน/โครงการตามพระราชด าร ิ
3.1 ให้มีการด าเนินโครงการตามพระราชด าริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการ 

รับผิดชอบโดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 
3.2 โครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า 

พระบรมราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการ หรือให้การ
สนับสนุนต้องสามารถอธิบายที่มา เหตุผล และความส าคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจ
หลักการแนวคิดของโครงการได้ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี 

3.3 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการเรียนรู้ท าความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถ
เผยแพร่ขยายผลต่อไปได้ 

3.4 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ 
และสถาบันหลักของชาติ 
 

4. งบประมาณ 
4.1 งบลงทุน 
     1) ให้เตรียมการด าเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ  

พ.ศ.2559 
     2) การใช้งบประมาณ เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งด าเนินการตามแผนที่ก าหนดเพื่อให้ 

เกิดการกระจายงบประมาณในพื้นที่ 
4.2 งบกลาง 
     1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าที่จ าเป็น 
     2) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4.3 การใช้งบประมาณในการด าเนินงาน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและ 

ตรวจสอบได้ซ่ึงรัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุก
กระทรวงและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการ และช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือ
ความโปร่งใสและถูกต้อง 

4.4 งานบางโครงการที่ต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ให้มี 
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การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 
5.1 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ น าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วย 

ปฏิบัติงานอาทิ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
     1) สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากข้ึน 
     2) ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดคาสั่งไปยัง 

หน่วยรองและหน่วยปฏิบัติได้ทันที รวดเร็ว และท่ัวถึง 
     3) ให้มีการรายงานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และทดสอบระบบที่มีอยู่เสมอ 
5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาทิ 
     1) เสมาสนเทศ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การสร้างความ 

เข้าใจภายในองค์กร หน่วยงาน 
     2) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กร คือ การสร้าง 

ความเข้าใจกับประชาชน 
6. อ านวยการเม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร คร ูนักเรียน

นักศึกษา ทั้งท่ีเกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหาร การประท้วง
ต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บปุวยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องก าหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการปูองกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุงหรือท าการซักซ้อมความเข้าใจ อยู่เสมอ ซึ่งเบื้องต้น
ต้องมีรายละเอียดดังนี้ 

1) มีการจัดระบบและก าหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน 
2) มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว 
3) ส ารวจระบบที่มีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
4) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามลาดับขั้นอย่างรวดเร็ว 

7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการจัดการศึกษาให้ครบ 

วงจร เช่น ร่วมก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าท างานระหว่างก าลังศึกษา และการ
รับเข้าท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 

8. ให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ 
8.1 ให้มกีารทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ให้ 

ครบถ้วน 
8.2 ก าหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ 

ชัดเจน 
8.3 ก าหนดความต้องการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง 

 

9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และ 
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เปูาหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
9.2 การคัดเลือกกลุ่มเปูาหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับ 

หน่วยงานในทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพ 
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเปูาหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้และ

สามารถใช้ในการสื่อสารเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
11. ให้มีการน้า ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ 

11.1 ให้มีการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand)  
โดยบูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพ่ือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

11.2 จัดให้มี CEO ด้าน ICT เพ่ือขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช้สื่อเพ่ือสร้าง 
ความเข้าใจ ความสนใจ และการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ” 

12. ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย 
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ 

จัดการเรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ท าให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
13.1 ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย  

เหมาะสม 
13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 

และสถานศึกษาทุกระดับ 
13.3 การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีแผนรักษา 

ความปลอดภัยให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลาดับความส าคัญและสภาพปัญหา ภัย
คุกคามของแต่ละพ้ืนที่ และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ 

14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
14.1 ให้น้อมน ากระแสพระราชด ารัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการ 

สอนของครู 
14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพ่ือให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพ่ือ 

การเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือให้เกิดการผ่อนคลายและมี
ความสุข 

15. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
ให้จัดระบบการประเมินผลงาน ความก้าวหน้า และการปรับเพิ่มวิทยฐานะและภาระงานของ

ครูผู้สอนให้สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และทักษะชีวิต 

16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ให้เร่งรัดการด าเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
สนับสนุนการด าเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  เป็นต้น 

17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง 
ให้จัดระบบการท าระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นระบบดูแล

นักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ เช่น ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้ง 
อุทกภัยต่าง ๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทา 
ปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป 

 

 
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 

1. นโยบายด้านการปราบปรามทุจริต 
1.1 ห้ามมิให้มีการซื้อขายต าแหน่งหรือเรียกรับเงินเพ่ือการสอบบรรจุ การรับโอน  

การโยกย้ายหรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ 
1.2 หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล 
1) ด าเนินการสอบสวนหาผู้กระท าผิดและด าเนินคดีตามกฎหมายอย่าง 

จริงจัง 
2) ท าการตรวจสอบช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริต ตามท่ีตรวจพบนั้น ๆ  

และท าการแก้ไข 
3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิด 

การทจุริตขึ้นอีก 
1.3 ด าเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชา 

หน่วยงานตามล าดับชั้นต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระท าผิดดังกล่าว 
2. นโยบายด้านสวัสดิการ 

2.1 การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2.2 ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา(สกสค.) ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุก
ด้าน ไม่เฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพ่ือช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2.3 เรื่องหนีส้ินของครู ส่งเสริมให้ครูมีจิตสานึกรู้จักการด าเนินชีวิตโดยยึดหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียน
การสอน 

3. นโยบายด้านการจัดการขยะ 
3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ขยาย 

ผลโครงการโรงเรียนขยะให้เพ่ิมมากขึ้น 
3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ  

โดยการปลูกจิตส านึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และการก าจัดขยะ ที่
ถูกต้อง 
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4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ 
ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์ ให้ใช้หลักตรรกะในการด าเนินการ ตาม 
เหตุผลและความจ าเป็นของหน่วยงาน 

4.2 ระบบการซ่อมบ ารุง ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบ ารงุ  
ตรวจสอบวงรอบการใช้งาน ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะ
ในการซ่อมบ ารุง 

4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที่ ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย ตรวจสภาพไม่ให้ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง 
 

นโยบายเฉพาะ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เชน่ การสอนแบบแจกลูก 
สะกดค าโดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL) 

2) ก าหนดเปูาหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้อง 
อ่านคล่องเขียนคล่อง 

2. การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
1) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน 
2) เด็กท่ีออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 

ต่อเนื่อง หรือออกไปทางานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานการติดตาม
อย่างเป็นระบบ 

3. ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 
1) ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มี 

กิจกรรมเพ่ิมภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือ 
2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน 

จัดขึ้น ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากข้ึน เพ่ือให้ผ่อนคลายและมีความสุข 
3) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติ มากกว่าท่องจ าเพ่ือการสอบอย่างเดียว เพ่ือสร้างภูมิ 

ต้านทานให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน 
4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน ให้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( Distance Learning 

Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวล
เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ 

5. การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 
ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance Learning Television : DLTV) และ

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology : ICT) ด้วยการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) 

6. การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน 

34 



 
 

 
 

ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มข้ึนตลอดจน
ปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนที่จากส่วนกลางเพ่ือ
ช่วยลดภาระครู หรือน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพ่ือให้การศึกษาของประเทศไทยมีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตนมีความรู้
และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการด ารงชีวิตใน
อนาคต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และด้อย
โอกาส มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพ่ือให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการท างาน 

3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์
กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและ
การสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถ
และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหาร
จัดการและเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนสร้าง
ความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 

5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็น
อย่างดี 

6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูลสารสนเทศและ
ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรม 

8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วมและการประสานงาน สามารถใช้
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่ม
บุคคล องค์กรเอกชนองค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 

9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น 
ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรง บันดาล
ใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่ 
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10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้การศึกษาน า
การแก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาคอร์รัปชั่น 

11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้
คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

วิสัยทัศน์ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล และนักเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
3. คร ูผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการ 

ท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบูรณาการการท างาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 

 

กลยุทธ์ 
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดกลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ

โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 

ผลผลิต 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการด าเนินงาน 6 ผลผลิต คือ 
1) ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
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3) ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4) เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ 
5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6) เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
โดยมีหน่วยงานก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษา จ านวน 183 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ภารกิจ
ดังกล่าว สามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์
การปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
จุดเน้นการด าเนินงาน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดจุดเน้นการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 

1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญาที่ 

สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี

ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ ด้าน
ค านวณ  

และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 
1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มี

แรงจูงใจสู่ 
อาชีพ ด้วยการแนะแนวทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการ) และ
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 

1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร 
อย่าง 

สร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสมตาม
ช่วงวัย 

1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมท่ีเหมาะสม 

1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝุเรียนรู้ ใฝุดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
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1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน และ 
สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลายตามหลัก
วิชา 

1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพ้ืนที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

การเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน 
1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี 
พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 

1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล 
องค์กร 

วิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ 
ช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆ และการวัด 

ประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
อย่างเหมาะสม 

2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา  

และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 
2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้

เกิด 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ 

และยึด 
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มั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม 
 

ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบรหิารจัดการ 
3.1 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหารจัดการ

โดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

นักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยส านักงาน
เขต 
พ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนท าแผนพัฒนาเป็นรายโรง
ร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงาน
เขต 

พ้ืนที่การศึกษา 
3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามตรวจสอบการ

บริหาร 
จัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

3.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

3.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.2.1 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

3.2.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับทั้งส่วนกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

     สาระส าคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้
จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาของประเทศ ทั้งที่อยู่ในกระทรวง ศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ได้
น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิด
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จนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกัน โอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบท เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็น พลวัตร 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซ่ึง
ภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเปูาหมาย 
ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ 
(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปี 
ข้างหน้า ดังนี้  
         วิสัยทัศน์: ให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเป็น 
กลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ 
และ ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกศตวรรษท่ี 21  
          หลักการ   
          1) รัฐมีหน้าที่จัดการให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถพัฒนา
ขีดความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลให้เต็มตามศักยภาพ จากการมีส่วนร่วมของ ทุกภาค
ส่วนในสังคม  
          2) รัฐจะประกันโอกาสและความเสมอภาค ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและ 
มาตรฐานตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล  
          3) แยกบทบาท อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของรัฐ ในฐานะผู้ก ากับนโยบายและแผน ผู้
ก ากับการศึกษา ผู้ประเมินผลการศึกษา ผู้ส่งเสริมสนับสนุน และ ผู้จัดการศึกษาออกจากกัน  
          4) รัฐพึงปฏิบัติต่อสถานศึกษาภายใต้กฎกติกา ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ที่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน  
          5) ทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการได้รับ
การศึกษาของพลเมืองต้องมีส่วนร่วมระดมทุน และร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา  
          6) สถานศึกษาต้องบริหารและ จัดการที่แสดงความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อคุณภาพ
และมาตรฐานของบริการการศึกษาที่ให้แก่ ผู้เรียน   
         7) รัฐจะก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาก าลังคน จ าแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา คณะ/
สาขาวิชา ที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ และ ๘) หลักสูตร 
กระบวนการจัด การเรียนการสอนต้องมีความยืดหยุ่นหลากหลาย สนองตอบความต้องการของผู้เรียน 
ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียน และ ผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน  
          ยุทธศาสตร์:  
          1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การวัด และ
ประเมินผล  
          2) ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา  
          3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมรองรับความต้องการ ของตลาด
งาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
          4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล  
          5) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
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          6) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของทุกภาค
ส่วน  
          7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินเพ่ือการศึกษา  
          เป้าหมายสุดท้าย :  
          1) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนา ศักยภาพและ
ขีดความสามารถของทุนมนุษย์ (Productivity) ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ การ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่
พัฒนา แล้วอย่างยั่งยืน ภายใต้พลวัตรของโลกศตวรรษท่ี 21  
          2) ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ การเรียนรู้ 
จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เพ่ือยกระดับ
ชนชั้นของสังคม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) ที่เอ้ือต่อ การ
สร้างสังคมแห่งปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถแสวงหา
ความรู้ และเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
          3) ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ ที่มีอยู่ใน
ตัวตนของแต่ละบุคคล และมีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่ส าคัญและทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งทักษะการด ารงชีวิต และทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
          4) ภาคการศึกษามีทรัพยากรและทุนที่เพียงพอส าหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
จากการส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาคส่วนในสังคม ผ่านการ เสียภาษี
ตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง การบริจาค และการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา  
          5) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ระดับสากล 
สามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการบริบทเชิงพ้ืนที่ ระดับประเทศและระดับภูมิภาคในฐานะที่
เป็นศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education) และเป็น ภาค
เศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาค ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 
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การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.40 ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 
 
วิสัยทัศน์ ส าน างานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 “ส านักงานเขตมาตรฐาน โรงเรียนคุณภาพ ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 
 1.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้านเพื่อให้มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะ
วิชาชีพ ทักษะชีวิต ทัศนคติท่ีดีต่อชาติบ้านเมือง และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 212 
 2. ส่งเสริม สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ า ให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการศึกษาท่ี
มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 5. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน แบบบูรณาการ
ตามหลักธรรมภิบาล 
 
เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียน มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองที่ดี 
 2. นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
 3. ครูมีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 4. บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เรียนรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
 5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบและการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 7. โรงเรียนบริหารงานและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ และวิจัย สร้างนวัตกรรม
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 บริหารจัดการได้มาตรฐาน ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจ 
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กลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 4. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
จุดเน้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-
NET)เพ่ิมขึ้น 
 2. นักเรียนเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. นักเรียนมีจิตอาสา ส านึกความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง และด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
 4. นักเรียนสามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท า มีความพร้อมในการ
แข่งขัน 
 5. ครูจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning 
 6. 1 ครู 1 นวัตกรรม 
 7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนางาน 
 8. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 
 9. 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารงาน 
 10. ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา 
 11. มีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 
 12. บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 13. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน และสังคม 
 
ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีขอชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ี
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทรุกันดารได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 4. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน 
 5. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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 6. ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์(Mathematics Literacy) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์(Science Literacy) 
 7. ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ในระดับดีขึ้นไป 
 8. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีทักษะด้านDigital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9. นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 
ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 10. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 11. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 12. ร้อยละ 100 ของครูมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ 
 13. ร้อยละ 100 ของครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู 
 14. ร้อยละ100 ของครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 15. ร้อยละ 100 ของครูจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 16. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 17. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
 18. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสอดคล้องตามความ
ต้องการของผู้เรียน และบริบทอย่างมีประสิทธิภาพ 
 19. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 20. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่มีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
 21. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
 22. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
 23. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ที่โดยมี
คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 90 
 24. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในเขตพ้ืนที่การศึกษามีการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
  

44 



 
 

 
 

จากแนวคิดข้างต้น จึงน าไปสู่รูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 ดังภาพ 

            
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 
  เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณภาพ ให้มีทักษะ 3R8C เป็นทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 ที่
จะต้องเตรียมความพร้อมให้นักเรียน รับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ 

 Reading สามารถอ่านออก 
 (W)Riting สามารถเขียนได้ 
 (A)Rithmatic มีทักษะในการค านวณ 
 Critical Thinking and Problem Solving มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี

วิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
 Creativity and Innovation คิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม 
 Collaboration Teamwork and Leadership ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม และภาวะ

ความเป็นผู้น า 
 Communication Information and Media Literacy ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่ากัน

สื่อ 
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 Cross-Cultural Understanding ความเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิด
ข้ามวัฒนธรรม 

 Computing and ICT Literacy มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 Career and Learning Skills มีทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ 
 Compassion มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย 

 
กระบวนการส าคัญ 5 ขั้น ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 ทุกฝุายที่ส่วนเกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 เรียนรู้เข้าใจ 
 เรียนรู้เข้าใจ นโยบาย เปูาหมายการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งก่อนที่จะวางแผนการด าเนินการทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
จ าเป็นต้องเข้าใจบริบท สภาพชุมชน สภาพปัญหา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนโรงเรียน และ
นักเรียน มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการด าเนินงานของแต่ละส่วนน าไปสู่การพัฒนา และสร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
ขั้นที่ 2 ใช้พื้นที่เป็นฐาน 
 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ และน ามาวางแผนร่วมกัน โดยใช้ฐานข้อมูล School Based Management 
:SBM และStudent Based Management : SBM มาวางแผนโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
ขั้นที่ 3 บูรณาการปฏิบัติ 
 จากการวางแผนโครงการ และกิจกรรมต่างๆในการปฏิบัติการใช้ลักษณะบูรณาการการท างานมีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT)ในการ
บริหารจัดการ เช่น นิเทศออนไลน์ การประชุมผ่านวีดีโอคอล มีการผสานแนวคิด/วิธีการเป็นองค์รวมท าน้อย
ได้มากตามหลักไทยแลนด์ 4.0 สู่เปูาหมายเดียวกัน โดยใช้หลักมีส่วนร่วม 
ขั้นที่ 4 จัดการสะท้อนผล 
 จากการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการท างาน 
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงการท างานที่ดีข้ึน เกิดเป็นองค์ความรู้(Knowledge  Management) โดย
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
ขั้นที่ 5 กลไกยั่งยืน 
 น าผลการด าเนินงาน การปฏิบัติ สรุปรายงานผล น าเสนอในรูปแบบต่างๆอย่างสร้างสรรค์ และมีการ
สร้างระบบสนับสนุน เสริมแรง และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา  
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเปูาหมาย  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 2.6 จัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
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3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 

นโยบายสถานศึกษา โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
 

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ได้น านโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มาก าหนดเป็นนโยบายของ
โรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา          เรียนดี   กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา       คุณธรรมน าความรู้ คู่วินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
“สร้างวินัย ใฝุเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิต จิตมีคุณธรรม น าพาความเป็นพลโลก”  
 
พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างครูมือ
อาชีพในศตวรรษท่ี 21 
             3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและอาชีพ  เพ่ือน าไปสู่ความเป็นพลโลก 
 
เป้าประสงค์ (Goals) 
  1. มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระบบเรียนรู้  และระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นฐานในการพัฒนา  
  2. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพ มีความ 
เชี่ยวชาญตามสมรรถนะ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ใน
ศตวรรษท่ี 21 
  4. นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมาภิบาล มาเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต สู่ความเป็นพลโลก 
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  5นักเรียน มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองที่ดี 
  6. โรงเรียนมีความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  7. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
กลยุทธ์โรงเรียน (Strategy) 
       กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ระบบเรียนรู้และระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นฐานในการพัฒนา 
            กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
                กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 
                กลยุทธ์ที ่4  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
น าหลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต สู่ความเป็นพลโลก 
               กลยุทธ์ที ่5  พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดเน้นโรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-
NET)เพ่ิมขึ้น 
 2. นักเรียนเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. นักเรียนมีจิตอาสา ส านึกความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง และด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
 4. ครูจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning 
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนางาน มีความเชี่ยวชาญตาม
สมรรถนะ มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 6. ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 8. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน และสังคม 
 
ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีขอชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
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 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน 
 4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 5. ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์(Mathematics Literacy) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์(Science Literacy) 
 6. ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ในระดับดีขึ้นไป 
 7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีทักษะด้านDigital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 
ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 9. ร้อยละ 100 ของครูมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ 
 10. ร้อยละ 100 ของครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู 
 11. ร้อยละ100 ของครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 12. ร้อยละ 100 ของครูจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 13. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 14. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
 15. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสอดคล้องตามความ
ต้องการของผู้เรียน และบริบทอย่างมีประสิทธิภาพ 
 16. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 17. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่มีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
 18. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
 
นวัตกรรม (Innovation) การบริหารงาน  MAKHAM โมเดล 
  M  Management   การบริหารจัดการ 
  A Attitude  ทัศนคติ 

 K Knowledgement  ความรู้  
  H Happiness  ความสุข 
  A Activity   กิจกรรม 
  M Morality  ศีลธรรม 
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 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ด าเนินงานหลัก 3 ระบบ  ด้วยวงจรคุณภาพ  PDCA โดยใช้หลกัการ
ท างานของ “MAKHAM Model”  ดังนี้ 
แสดงรายละเอียดและข้ันตอนการบริหารงาน 6 ขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้น M: Management หมายถึง การบริหารจัดการเป็นการท างานที่ต้องวางระบบการบริหาร
จัดการให้ชัดเจน มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ในต าแหน่งต่าง ๆ ของการท างาน 

2. ขั้น A: Attitude หมายถึง การสร้างความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่อหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ทั้งของตนเอง และเพ่ือนร่วมงาน สร้างแรงจูงใจในการท างาน เพ่ือให้องค์กร   ไปสู่ความส าเร็จ 

3. ขั้น K: Knowledge หมายถึง ต้องใช้ความรู้และความเข้าใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบ สามารถ
บริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้พัฒนาต่อยอด และน าไปใช้ได้ 

4. ขั้น H: Happiness หมายถึง การท างานทุกอย่างต้องท าด้วยความสุข และผลที่เกิดขึ้นต้องท าให้
เกิดความสุขแก่คนในองค์กร และนอกองค์กรด้วย 

5. ขั้น A: Activity หมายถึง กิจกรรมท างานต่าง ๆ ควรมีการก ากับ นิเทศและติดตามการท างาน
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

6. ขั้น M: Moral หมายถึง การด าเนินงานทุกอย่างในโรงเรียนต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้                   
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการท างาน ใช้คุณธรรมก ากับการท างาน 
 
  

รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนภายใต้ MAKHAM Model 
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ระบบงานและสมรรถนะหลักของโรงเรียน (Work Systems and Core Competencies) 
     โรงเรียนชนแดนวิทยาคม วางระบบบริหารจัดการหลักๆไว้ 3 ระบบ ประกอบด้วย ระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน  ระบบเรียนรู้  ระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้รูปแบบการบริหารงานของ
“MAKHAM Model”เป็นนวัตกรรม เครื่องมือของการขับเคลื่อนขององค์กรไปสู่ภาพแห่งความส าเร็จ 
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันก าหนดสมรรถนะหลักของโรงเรียน เพ่ือให้มีความตระหนักในการ
รับผิดชอบร่วมกันและสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรในอนาคต ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 3 ข้อได้แก่  

1. มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา สู่มาตรฐานสากล 
2. บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ได้

อย่างมีคุณภาพ  
3. เสริมสร้างกิจกรรม สอดแทรกคุณธรรม มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ค่านิยม (Value) : ลูกพระสุรัสวดี  มุ่งท าดีเพื่อสังคม 
  ซึ่งค่านิยมที่ได้มา เป็นสิ่งที่ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนชนแดนวิทยาคม  ยึดมั่นปฏิบัติกัน
มาตลอด ทุกคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นลูกพระสุรัสวดี และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเสมอมา สิ่ง
เหล่านี้มีประจักษ์พยานจากการที่โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคม ชุมชนมากมาย เกือบทุกกิจกรรม 
ประเพณี วัฒนธรรม โรงเรียนชนแดนวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตลอดมา โดยเฉพาะงานที่คณะครู 
นักเรียน โรงเรียนชนแดนวิทยาคม มีความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด คือ    ได้รับความไว้วางใจในการเป็นแม่งาน
จัดกิจกรรมวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ    พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 26 
ตุลาคม 2560 ถวายบายศรี ร้อยมาลัย ถวายหลวงพ่อทบ การแสดงชุด “กราบสวัสดิ์นมัสการหลวงพ่อทบ” 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 
 
 

รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนชนแดนวิทยาคมสู่สากล 
 

52 



 
 

 
 

บทที่ 3 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

 
กรอบวงเงินงบประมาณ 

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการบริหารสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 สู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและ
บูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
40 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามภารกิจและสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว จึงได้พิจารณา
จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

เงินอุดหนุนรายหัว ประจ าปีการศึกษา 2563  จ านวน      2,326,200              บาท     มี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. งบด าเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายใน 
การบริหารจัดการโรงเรียน จ านวน    606,000  บาท ดังนี้ 
   1) ค่าสาธารณูปโภค   จ านวน 284,000  บาท 
   2) ค่าซ่อมยานพาหนะ   จ านวน 50,000  บาท 
   4) น้ ามันเชื้อเพลิง   จ านวน 240,000  บาท 
  2. งบด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและผู้เรียน จ านวนทั้งสิน 
1,720,200 บาท แบ่งเป็น  
   1) โครงการและกิจกรรมฝุายบริหารงานวิชาการ 1,124,200 บาท 
   2) โครงการและกิจกรรมฝุายบริหารงานทั่วไป 546,000 บาท 
   3) โครงการพัฒนาระบบงานบริหาร  50,000  บาท 
  
 
 
 



 
 

 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563  
 

โรงเรียนชนแดนวิทยาคมได้ก าหนดกลยุทธ์ เปูาหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมีงบประมาณในส่วนของ
งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจ าแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 7  แสดงงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ าแนกตามกลยุทธ์ งบประมาณเงินอุดหนุน
รายหัว 
 

ล าดับที่ กลยุทธ์ งบประมาณ 
1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน (ระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน  ระบบเรียนรู้  ระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) เป็น
ฐานในการพัฒนา 

618,000 

2 พัฒนามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 686,000 
3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการใช้

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 
70,000 

4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมา 
ภิบาล มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต สู่ความเป็นพลโลก 

133,000 

5 พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

213,200 

รวมงบประมาณ 1,720,200 
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ความเชื่อมโยงของกลยุทธ์/เป้าประสงค์/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

 



 
 

 
 

ความเชื่อมโยงของกลยุทธ์/เป้าประสงค์/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

 

ตารางท่ี 8  แสดงความเชื่อมโยงของกลยุทธ์ จุดเน้น โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบเรียนรู้  ระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) เป็นฐานในการ
พัฒนา 
 

กลยุทธ์ของ สพฐ. กลยุทธ์ของ สพม.40 กลยุทธ์ของโรงเรียน เปูาประสงค์ มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
กลยุทธ์ที่1 
พัฒนาการจัด
การศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่6 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัด
การศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลัก
ของโรงเรียน (ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ระบบเรียนรู้  
ระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน) เป็นฐานในการพัฒนา 
 

1. มีการบริหารจัด
การศึกษา โดยใช้
ระบบหลักของ
โรงเรียน (ระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  ระบบ
เรียนรู้  ระบบ
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน) 
เป็นฐานในการ
พัฒนา 

มาตรฐานที่ 2  
ข้อที่ 1  
ข้อที่ 2.3  
ข้อที่ 2.4  
 

พัฒนาระบบงานควบคุมภายใน 3,000 
พัฒนาปรับปรุงห้องพยาบาล 30,000 
พัฒนาระบบงานธุรการ งานสารบรรณ 35,000 
พัฒนางานการเงิน 20,000 
พัฒนางานแผนงาน 5,000 
พัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย์ 45,000 
พัฒนาปรับปรุงงานอาคารสถานที่ 300,000 
โครงการพัฒนางานแนะแนว 80,000 
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงงานโสตฯ 20,000 
โครงการพัฒนาปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

20,000 

โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด 20,000 
โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสังคม 10,000 
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 15,000 

 



 
 

 
 

             

กลยุทธ์ของ สพฐ. กลยุทธ์ของ สพม.40 กลยุทธ์ของโรงเรียน เปูาประสงค์ มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
     ปรับปรุงห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 15,000 

รวม 14 618,000 



 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ของ สพฐ. กลยุทธ์ของ สพม.40 กลยุทธ์ของโรงเรียน เปูาประสงค์ มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
ศักยภาพคนให้มี
คุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทาง
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ที่ 3 หลักสูตร
และการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมพหุปัญญา 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามีหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

มีหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 

มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3  
ข้อที่ 3.2 การ
จัดการเรียนการ
สอนที่ยึดโยงกับ
บริบทของชุมชน
และท้องถิ่น 
 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีน 

20,000 

โครงการวันตรุษจีน 10,000 
โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ คริสต์มาส  

10,000 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

20,000 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
วิชาการ 

291,600 

โครงการพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม
(กิจการนักเรียน) 

30,000 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระฯสังคม 30,000 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
นาฏศิลป์ 

30,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
ดนตรี 

40,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
ทัศนศิลป์ 

40,000 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 20,000 
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แนว  



 
 

 
 

กลยุทธ์ของ สพฐ. กลยุทธ์ของ สพม.40 กลยุทธ์ของโรงเรียน เปูาประสงค์ มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
ศักยภาพคนให้มี
คุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทาง
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3 หลักสูตร
และการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมพหุปัญญา 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามีหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

มีหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 

มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3  
ข้อที่ 3.2 การ
จัดการเรียนการ
สอนที่ยึดโยงกับ
บริบทของชุมชน
และท้องถิ่น 

สะเต็มศึกษา 30,000 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

30,000 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
ฯการงานอาชีพ 

20,000 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระฯภาษาไทย 20,000 
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 5,000 
โครงการพัฒนาซ่อมแซมปรับปรุง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

30,000 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

10,000 

รวม 16 686,000 
 



 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ของ สพฐ. กลยุทธ์ของ สพม.40 กลยุทธ์ของโรงเรียน เปูาประสงค์ มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครู
มืออาชีพ มีศักยภาพในการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 
 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้
เป็นครูมืออาชีพ มี
ศักยภาพในการใช้
สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ในศตวรรษ
ที่ 21 

มาตรฐานที่ 2  
ข้อที่ 2.2 การ
วางแผนและ
ด าเนินงานพัฒนา
ครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 70,000 

รวม 1 70,000 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมภิบาล มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต สู่ความเป็นพลโลก 

กลยุทธ์ของ สพฐ. กลยุทธ์ของ สพม.40 กลยุทธ์ของโรงเรียน เปูาประสงค์ มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์ที ่4 ปลูกฝัง
คุณธรรมความส านึกใน
ความเป็นชาตไิทยและ
วิถีชีวิตตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ น าหลักธรรมาภิบาล 
มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
สู่ความเป็นพลโลก 
 

ผู้เรียนมีความรู้คู่
คุณธรรม มีความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ น าหลัก
ธรรมาภิบาล มา
เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต สู่ความ
เป็นพลโลก 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อที่ 3.1 
ข้อที่ 3.3 

โครงการวันส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

20,000 

โครงการวันส าคัญทางศาสนา 3,000 
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 30,000 
โครงการพัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษา 20,000 
โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

50,000 

กิจกรรไหว้ครู 10,000 

รวม   



 
 

 
 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ของ สพฐ. กลยุทธ์ของ สพม.40 กลยุทธ์ของโรงเรียน เปูาประสงค์ มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนา
สร้างภาคีเครือข่ายสู่
สากล 
 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาความ
รว่มมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน 
และองค์กรต่าง ๆ ในการ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย 
ชุมชน และองค์กร
ต่าง ๆ ในการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ 2 
ข้อที่ 2.3 การมีส่วน
ร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝุาย และการร่วม
รบัผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน 
ข้อที่ 2.4 การก ากับ
ติดตาม ประเมินผล
การบริหารและการ
จัดการศึกษา 

โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

20,000 

โครงการพัฒนาระบบงานบริหาร 50,000 
โครงการประชุมผู้ปกครอง 6,000 
โครงการเตรียมความพร้อมปูองกัน
โรคติดต่อ COVID-19 

132,200 

โครงการประกันคุณภาพ 5,000 
  
  
  
  
  

รวม 5 213,200 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์และประเมินสถานภาพ  (SWOT Analysis) 

 
 เพ่ือให้เห็นสภาพเป็นจริงในปัจจุบัน โรงเรียนชนแดนวิทยาคม จึงได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมิน
สถานภาพของโรงเรียน โดยใช้เครื่องมือและเทคนิค SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation 
Analysis) โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้จักตนเองและสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงอย่างชัดเจน 
และวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค อันเกิดจากปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร สิ่งที่เกิดขึ้นและแนวโน้ม
ของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อองค์กร ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ และการด าเนินการตามกลยุทธ์ 
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม (S) 
โอกาส อุปสรรค 

1. ชุมชนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือและ 
สนับสนุน ด้านการให้ทุนการศึกษาและร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
2. การคมนาคมและสาธารณูปโภคค่อนข้างดี มี 
ผลท าให้โรงเรียนมีความพร้อมด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
 

1. ปัญหาครอบครัว เนื่องจากผู้ปกครองไม่มี 
เวลาดูแลลูกหลาน เพราะต้องไปประกอบอาชีพที่
อ่ืนทิ้งให้ลูกหลานอยู่กับญาติคือคนแก่ซึ่งท าให้
นักเรียนเกิดปัญหามีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน 
2. ที่พักอาศัยของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ไกล 
โรงเรียน 
3. ผู้ปกครองส่วนมากไม่สามารถให้ค าปรึกษา 
กับลูกในระบบการเรียนแบบใหม่ 
4. ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งลูกหลานไปเรียนใน 
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรม 

ปัญหาครอบครัว เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลลูกหลาน เพราะต้องไปประกอบอาชีพที่อ่ืนทิ้งให้
ลูกหลานอยู่กับญาติคือคนแก่ซึ่งท าให้นักเรียนเกิดปัญหามีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน พบว่า เป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน เนื่องจากผู้ปกครองส่วนหนึ่งต้องไปประกอบอาชีพที่อ่ืน และไม่สามารถให้ค าปรึกษาหรือ
แนะน าด้านการเรียน เพราะความรู้น้อย ทั้งไม่มีเวลาในการอบรมดูแลลุกหลาน และชุมชน ผู้ปกครองยังสนับสนุน
และมีส่วนร่วมกับโรงเรียนน้อย 



 
 

 
 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (T) 

โอกาส อุปสรรค 
1. ชุมชนมีร้านเทคโนโลยีอันเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ให้กับนักเรียน 
2. ความทันสมัยของปัจจุบันที่ มีเครื่องมือ 
สื่อสารที่สามารถน าเทคโนโลยี มาสืบค้นในการ
เรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้หลากหลาย
ช่องทาง 

1. เทคโนโลยีสมัยใหม่มีประโยชน์มากมายก็จริง  
แต่ก็มีโทษในเรื่องของ การใช้สื่อ ช่องทางโซเชียล
ของนักเรียนที่ผิดที่ ผิดเวลา  
2. การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างองค์กรมี 
น้อย 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านเทคโนโลยี 
 พบว่า เป็นโอกาสในการด าเนินงานของโรงเรียน เพราะเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
เป็นประโยชน์และเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (E) 

โอกาส อุปสรรค 
1. ภาครัฐและเอกชนในชุมชนช่วยสนับสนุน 

และร่วมมือในด้านการจัดการศึกษาท าให้การเรียน
การสอนพัฒนาขึ้น 

1. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ส่งผลกระทบต่อ 
การเรยีนต่อของนักเรียน 

2. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ค่าครองชีพสูง ท าให้ 
โรงเรียนไม่สามารถพัฒนาการศึกษาไปได้ตามความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านเศรษฐกิจ 
 พบว่า เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานขอโรงเรียน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูงและผู้ปกครองมี
รายได้น้อย ท าให้นักเรียนต้องช่วยผู้ปกครองประกอบอาชีพ ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ าเช่นนี้ท าให้โรงเรียนไม่สามารถ
พัฒนาการศึกษาไปได้ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น แม้ว่าชุมชนหรือผู้ปกครองจะให้การสนับสนุนเป็น
อย่างดี 
 
ปัจจัยด้านกฎหมายและการเมือง (P) 

โอกาส อุปสรรค 
1. นโยบายของรัฐเป็นมติใหม่ที่ท าให้โรงเรียนมี 
โอกาสในการพัฒนามากข้ึน 
2. นักการเมืองให้การสนับสนุนกิจกรรมของ 
โรงเรียน 

1. อิทธิพลทางการเมืองในวงการศึกษา 
2. พฤติกรรมทางการเมืองโดยเฉพาะการซื้อ 
เสียงเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านกฎหมายและการเมือง 
 พบว่า เป็นโอกาสที่ดีของโรงเรียน โดยมีนักการเมืองให้การสนับสนุนและมีกฎหมายและนโยบายของรัฐที่
เอ้ือต่อการจัดการศึกษา แม้ว่าจะมีพฤติกรรมทางการเมืองแต่ถือว่าเป็นอุปสรรคเพียงเล็กน้อย 
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ปัจจัยด้านโครงสร้างนโยบาย (S1) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. การจัดองค์กรมีโครงสร้าง การบริหารงาน 
ชัดเจน 
2. โรงเรียนมีนโยบายในการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการพัฒนาการศึกษา 
3. โรงเรียนมีนโยบายในการจัดสภาพแวดล้อม 
ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
4. โรงเรียนมีนโยบายในการติดตามการวัดผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งผลให้นักเรียนจบ
การศึกษามากข้ึน 

1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของ 
โรงเรียนน้อย 
2. ผู้ปกครอง ชุมชนไม่ค่อยมีเวลาว่างในการเข้า 
ร่วมด าเนินงาน 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนด้านโครงสร้างนโยบาย 
 พบว่า เป็นจุดแข็งในการพัฒนาโรงเรียน เนื่องจากมีการจัดโครงสร้างและนโยบายที่เอ้ือต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 

ปัจจัยด้านการบริการและผลผลิต (S2) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียน 
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมทางด้านศิลปะ  
ดนตรี กีฬาและวิชาการสามารถน าชื่อเสียงมาสู่
โรงเรียน 
3. การอบรมสั่งสอนของครูมุ่งเน้นให้นักเรียนมี 
คุณธรรมและจริยธรรม 
4. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนอย่างมี 
ประสิทธิภาพท าให้นักเรียนสามารถศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 
5. โรงเรียนให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่ 
ชุมชนท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน
สนับสนุนการเรียนรู้และประเมินคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนท าให้โรงเรียนมีการพัฒนา 

1. นักเรียนบางส่วนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ค่อนข้างต่ า เนื่องจากครูมีภาระหน้าที่พิเศษหลาย
ด้าน 
2. นักเรียนบางคนขาดระเบียบวินัย มี 
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ท าให้เกิดปัญหาด้าน
การปกครอง 
3. นักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรม และการใช้

ทักษะชีวิต 
4. นักเรียนขาดทักษะการท างานกลุ่ม 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
คุณภาพสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
  7. การจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดมีผลท าให้ 

ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนลดลง 
 8. การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเป็นการ 

ปลูกฝังการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนด้านบริการและผลผลิต พบว่า เป็นโอกาสในการพัฒนาของ
โรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าได้อย่างหลากหลาย มีการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ปัจจัยด้านบุคลากร (M1) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ครู อาจารย์ในโรงเรียนดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนและให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างเต็มที่ 
2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี 
3. บุคลากรของโรงเรียนมีการพัฒนาตนเอง 
ตลอดเวลาและพัฒนางานจนสร้างผลงานทาง
วิชาการ 
4. บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

1. บุคลากรบางหมวดวิชาไม่เพียงพอต่อการ 
จัดการเรียนการสอน 
2. ครูมีหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่าง ท าให้การ 
เรียนการสอนเต็มที่ 
3. อัตราก าลังครูไม่เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนด้านบุคลากร  
 พบว่า เป็นจุดแข็งในการพัฒนาโรงเรียน เนื่องจากบุคลากรมีการพัฒนาตนเองและสร้างผลงานทาง
วิชาการ ท าให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน 
 
ปัจจัยด้านการเงิน (M2) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. การให้บริการด้านเอกสารการเงินคล่อง 
2. การให้บริการด้านสวัสดิการคล่องตัว 
3. การท างานถูกต้องตามระเบียบ 

1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
2. ขาดการระดมทุนจากชุมชน 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนด้านการเงิน 
 พบว่า เป็นจุดแข็งในการพัฒนาโรงเรียน เนื่องจากมีการให้บริการการเงินและสวัสดิการสะดวกและ
คล่องตัว 
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ปัจจัยด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ (M3) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายใน 
โรงเรียนร่มรื่น สะอาดสวยงามเหมาะสม ส่งผลให้
มีบรรยากาศในการเรียนการสอน 
2. อาคารและห้องปฏิบัติในการเรียนกาสอน 
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
3. มีสนามกีฬาที่สามารถใช้ประโยชน์ต่อการ 
เรียนการสอนและการให้บริการชุมชนได้เป็น
อย่างดี 

1. วัสดุอุปกรณ์บางหมวดวิชามีไม่เพียงพอ 
2. สื่อประกอบการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อ

การพัฒนาการศึกษา 
3. ครุภัณฑ์บางหมวดบางฝุายบางงานไม่

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
4. ห้องเรียนบางห้องต้องปรับปรุงให้สอดคล้อง

กับการศึกษา 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
 พบว่า เป็นจุดอ่อนในการพัฒนาโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาการศึกษา 
 
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (M4) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่าง

ต่อเนื่อง 
1. ขาดการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล 
2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ

โรงเรียนน้อย 
3. น าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์น้อย 
4. การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและคณะกรรมการ

สถานศึกษา เข้ามามีบทบาท ในการจัดการ
เรียนการสอนน้อย 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนด้านการบริหารจัดการ 
 พบว่า เป็นจุดอ่อนในการพัฒนาโรงเรียน เนื่องจาก ยังขาดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ขาดการ
นิเทศ ติดตามไม่มีข้อสรุปงานเป็นลายลักษณ์อักษร ระบบสารสนเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก                         



 
 

 
 

 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
ที่  ๖๘ / ๒๕๖๓  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 

............................................................................................................................. ...................... 
ตามที่แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ได้สิ้นสุดแล้ว โรงเรียนได้

ด าเนินการประชุมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป  เพ่ือการด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้   

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ก ากับดูแลให้กับคณะกรรมการเพ่ือให้การปฏิบัติ
หน้าที่ด าเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

๑. นายวุฒิ       ศรีศรุตวงศ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธาน 
๒. นางชาณัฐธนพร    สงวนสุข  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 

  ๓. นายก าเชาว์       อารีรักษ ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
  ๔. นายธวชัชัย       บุญชว่ย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป   กรรมการ 
  ๕. นางพรทิพย์       บุญชว่ย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
  ๖. นางสาวนิตญา      คงศร ี  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   กรรมการ 
  ๗. นายน าชัย       บุญแท่ง  หัวหน้างานอาคารสถานที่    กรรมการ 
  ๘. นายครรชิต       พรคุณารักษ์  หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ    กรรมการ 
  ๙. นางมนสิชา       วงษ์สิทธิศักดิ์ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร   กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวชนกพร  วงราช  หัวหน้างานเลขานุการและส านักงาน กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวมยุร ี      เหลี่ยมศร หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน  กรรมการและเลขาฯ
 ๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าแผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายกิจการ
นักเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายนิเทศและติดตาม มีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล โครงการ/กิจกรรมของแต่ละฝุาย 
น าไปสู่โครงการ เปูาหมายและการจัดสรรงบประมาณ โดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ งบ
เรียนฟรี 15 ปี และงบอุดหนุนรายหัว  ประกอบด้วย 

๑. นายวุฒิ       ศรีศรุตวงศ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธาน 
๒. นางชาณัฐธนพร    สงวนสุข  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 

  ๓. นายก าเชาว์       อารีรักษ ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
  ๔. นายธวชัชัย       บุญชว่ย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป   กรรมการ 
  ๕. นางพรทิพย์       บุญชว่ย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
  ๖. นางสาวนิตญา      คงศร ี  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   กรรมการ 



 
 

 
 

  ๗. นายน าชัย       บุญแท่ง  หัวหน้างานอาคารสถานที่    กรรมการ 
  ๘. นายครรชิต       พรคุณารักษ์  หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ    กรรมการ 
  ๙. นางมนสิชา       วงษ์สิทธิศักดิ์ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร   กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวชนกพร  วงราช  หัวหน้างานเลขานุการและส านักงาน กรรมการ 
  ๑๒. นางวัชราภรณ์    เชื้อเจด็ตน  คณะท างาน 
  ๑๓. นางหทัยทิพย์     แย้มกมล  คณะท างาน 
  ๑๔. นายชัยวัฒน ์      ม่วงด ี  คณะท างาน 
  ๑๕. นางอรุณ ี        ตั้งรัศมี  คณะท างาน 
  ๑๖. นางสายสุณี      พรมอวบ  คณะท างาน 
  ๑๗. นางเกษรุ่ง       แหยมแก้ว  คณะท างาน 
  ๑๘. นายเริงนรินทร์    ขาวสะอาด  คณะท างาน 
  ๑๙. นายนรเศรษฐ์     แก้วขาว  คณะท างาน 
  ๒๐. นางสุกัญญา        สุมาลี  คณะท างาน 
  ๒๑. นางสาวกิยามนต์   บุตรตรีสาน คณะท างาน 
  ๒๒. นางสาวรินลดา     สูนไทยสง  คณะท างาน 
  ๒๓. นางสาวสุกัญญา    จันทร์อินทร์ คณะท างาน 
  ๒๔. นางสาวภัทราณี     เวียงนาค  คณะท างาน 
  ๒๕. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ แก้วกิติ  คณะท างาน 
  ๒๖. นางกรณิการ์          มีสิงห์  คณะท างาน 
  ๒๗. นายกฤษฎา           อินทับทิม คณะท างาน 
  ๒๘. นางสาวณัฐชยา      นาควิสุทธิ์ คณะท างาน 
  ๒๙. นางสาวทัศนีย์ วิจิตรพัฒนะ คณะท างาน 
  ๓๐. นางสาวกิตติยา สะอาดใจ คณะท างาน 
  ๓๑. นายคมศิต  กองสี  คณะท างาน 
  ๓๒. นางสาววิมลวรรณ บุญฤทธิ์ คณะท างาน 
  ๓๓. นางสาวอรวรรณ ไชยเดช  คณะท างาน 
  ๓๔. นายปฐมพงษ์ รินศรี  คณะท างาน 
  ๓๕. นายณัฐพล  สวนแก้ว  คณะท างาน 
  ๓๖. นายธีรพงษ์  มั่นศรี  คณะท างาน 
  ๓๗. นายภาณุพงษ์ วงแหวน  คณะท างาน 
  ๓๘. นายสุชาต ิ  อ่ าโนนไพร คณะท างาน 
  ๔๐. นายสามารถ ยอเพ็ชร  คณะท างาน 

๔๑. นางสาวสิวาลัย พลขอนแก่น คณะท างาน 
  ๔๒. นางสาวณันทิยา แก้วเผือก คณะท างาน 
  ๔๓. นางสาวมยุร ี       เหลี่ยมศร           กรรมการและเลขาฯ  
 ๓. คณะกรรมการฝ่ายนิเทศและติดตาม มีหน้าที่ติดตามงานผลการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 



 
 

 
 

๑. นางสาวมยุรี  เหลี่ยมศร ประธาน 
๒. นางกรณิการ์  มีสิงห์  คณะท างาน 
๓. นางสาวกิตติยา สะอาดใจ คณะท างาน 
๔. นายคมศิต  กองสี  คณะท างาน 
๕. นางสาวอรวรรณ ไชยเดช  เลขานุการ 
   

ทั้งนี้  ผู้ที่มีรายนามในค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เต็มก าลังความสามารถ เพ่ือประโยชนฺ
สูงสุดแก่ทางราชการ 

 
 สั่ง  ณ  วันที่  ๒  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 
                                   

ลงชื่อ 
                                                               (นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
 



 
 

 
 

 


