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ค าน า  
 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนชนแดนวิทยาคม จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับปรังปรุง ฉบับที่ 2 ซ่ึง
ประกอบด้วย สภาพปัจจุบัน ผลการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา ทิศทางของการศึกษา กลยุทธ์การจัด
การศึกษา ซึ่งคณะผู้จัดท า ได้ท าการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน ปัจจัยสิ่งแวดล้อม น ามาท าข้อมูล ใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด และได้น ามาจัดท าแผนงานที่
ประกอบด้วยโครงการต่างๆ  ด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ที่ก าหนด ในระหว่างปีการศึกษา พ.ศ.2561-
2563 แผนพัฒนาการจัดการศึกษา จึงเป็นแผนแม่บทของโรงเรียน อันจะน าโรงเรียนเป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีวาง
ไว้ 

ขอขอบคุณ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การ
สนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน า สนับสนุนงบประมาณ และร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ
โรงเรียนชนแดนวิทยาคมในครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีไว้ ณ โอกาสนี้  

 
 
 
 

งานแผนงาน 
   โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
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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 โดยไดอ้าศัย 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 คร ูอาจารย์และขยาย
สู่ชุมชน ตามวัตถุประสงค์ของกรมสามัญศึกษาต่อไป  

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

mailto:surasvadee@hotmail.com
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ปีการศึกษา  2553  ได้รับจัดสรรอาคารหอประชุมเอนกประสงค์เพ่ิมอีก 1 หลัง 
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. 2561   เป็นเวลา  49 ปี  

 

    ภารกิจสถานศึกษา(Assigned mission) (ภารกิจตามกฎหมาย) 

จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี  
คนเก่ง  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาต้องตระหนักในภารกิจหลักโดยมุ่งก าหนดเป้าหมาย  วางแผน  
และด าเนินการสู่ความส าเร็จ  ซึ่งการก าหนดเป้าหมายและกิจกรรมด 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  
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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  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ 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  
- ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  
เนื่องจากพ้ืนที่มีภูเขาโอบล้อม จึงท าให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ในช่วงฤดู

หนาวจะได้รับอทิธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดน าความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา  
 
สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง  

สภาพทางสังคมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนมีความหลากหลายเนื่องจากเป็นพื้นที่
ขนาดใหญ่ ท าให้มีประชากรจ านวนมาก และประกอบด้วยหลากหลายภูมิภาค และวัฒนธรรมแต่ก็อยู่รวมกันอย่าง
สงบสุขประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีอุปนิสัยเอ้ืออาทร มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรักถิ่นบ้านเกิด วิถีความเป็นอยู่
แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การตั้งถิ่นฐานของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 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 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนนักเรียน 
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

2.3.1 ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล : 10 พ.ย. 60) 
p 

ตารางท่ี  1    แสดงข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล : 10 พ.ย. 60) 
 

ระดับชั้น จ านวนห้อง ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1  3 39 47 86 
มัธยมศึกษาปีที่ 2  3 40 49 89 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  3 73 60 133 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 9 152 156 308 
มัธยมศึกษาปีที่ 4  4 40 63 103 
มัธยมศึกษาปีที่ 5  4 50 85 135 
มัธยมศึกษาปีที่ 6  3 44 74 118 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 11 134 222 356 
รวมทั้งสิ้น  20 286 378 664 

 
  2.3.2  ข้อมูลจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ตารางท่ี  2    แสดงข้อมูลจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เร่ิมรับราชการ 
ต าแหน่ง/วิทย

ฐานะ 
ระดับ

การศึกษา 
วุฒิการศึกษา

(ย่อ) วิชาเอก โทรศัพท์ 
1 นายวุฒ ิ ศรีศรุตวงศ์    ผอ. ช านาญการ

พิเศษ 
ปริญญาโท กศ.ม. บริหาร

การศึกษา 
- 

3 นางไพรัตน์  พัฒนถาวร 10/11/2500 18/2/2522 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตร ี ค.บ. เกษตรศาสตร์ 0896414857 

4 นายก าเชาว ์ อารีรักษ์ 1/1/2507 1/11/2532 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตร ี ศษ.บ คณิตศาสตร์ 0814759298 

5 นางอรสา  ปิระกะ 23/1/2503 16/5/2522 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตร ี ค.บ. สังคมศึกษา 0819716140 

6 นางชาณัฐธนพร  สงวนสุข 12/12/2503 6/5/2525 ครูช านาญการ ปริญญาตร ี ศษ.บ. ภาษาไทย 0810410951 
7 นายสุรศักดิ์  เช้ือเจ็ดตน 12/7/2506 25/1/2531 ครูช านาญการ

พิเศษ 
ปริญญาตร ี ค.บ. พลศึกษา 0894392043 

8 นางวัชราภรณ์  เช้ือเจ็ดตน 27/11/2505 2/6/2532 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตร ี ศศ.บ ภาษาอังกฤษ 0896440067 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เร่ิมรับราชการ 
ต าแหน่ง/วิทย

ฐานะ 
ระดับ

การศึกษา 
วุฒิการศึกษา

(ย่อ) วิชาเอก โทรศัพท์ 
9 นายน าชยั  บุญแท่ง 23/9/2514 15/5/2538 ครูช านาญการ

พิเศษ 
ปริญญาตร ี ค.บ. ศิลป์ 0875425619 

10 นายธวัชชัย  บุญชว่ย 24/6/2513 4/10/2537 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท กศ.ม. คอมพิวเตอร์ 0896440067 

11 นางสาวภูริศา  ค าคุณ 1/11/2519 1/12/2548 ครูช านาญการ ปริญญาโท กศ.ม. การศึกษา 0813428628 
12 นางหทัยทิพย์  แย้มกมล 2/8/2517 1/12/2548 ครูช านาญการ ปริญญาตร ี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 0855069890 
13 นางสาวมยุรี  เหลี่ยมศร 29/7/2523 1/11/2549 ครูช านาญการ ปริญญาตร ี ค.บ. ฟิสิกส์ 0869250429 
14 นางเกษรุ่ง  แหยมแกว้ 24/1/2516 1/5/2550 ครูช านาญการ ปริญญาตร ี ค.บ. สังคมศึกษา - 
15 นางพรทิพย์   บุญชว่ย 8/5/2517 17/5/2548 ครูช านาญการ

พิเศษ 
ปริญญาตร ี ค.บ. วิทยาศาสตร์ - 

16 นางสุกัญญา  สุมาล ี 19/12/2522 14/9/2552 ครู ปริญญาตร ี ค.บ. ฟิสิกส์ - 
17 นางสาวนิตญา   คงศรี 23/12/2524 1/5/2552 ครูช านาญการ ปริญญาโท ศศ.บ. นาฏศิลป ์ - 
18 นางสาวสุคนธ์ทิพย์   แก้วกิต ิ 1/1/2532 15/11/2555 ครู ปริญญาตร ี วท.บ. คณิตศาสตร์ - 
19 นางสาวกิตติยา  สะอาดใจ 28/12/2533 28/11/2557 ครู ปริญญาตร ี ค.บ. ภาษาอังกฤษ - 
20 นายชัยวัฒน์  มว่งดี 1/2/2526 29/6/2552 ครชู านาญการ ปริญญาโท กศ.บ. การศึกษา - 
21 นางสาวสุภัทร์พร  ปานสขุ 23/8/2529 12/1/2555 ครู ปริญญาตร ี ศศ.บ. ภาษาไทย - 
22 นางสาวรินลดา  สูนไทสง 28/5/2526 1/12/2554 ครู ปริญญาตร ี วท.บ. เคมี - 
23 นางสาวชนกพร  วงราช 20/1/2518 2/5/2554 ครู ปริญญาตร ี ค.บ. วิทยาศาสตร์ - 
24 นายนรเศรษฐ์  แกว้ขาว 16/4/2526 9/11/2555 ครู ปริญญาตร ี ค.บ. คอมพิวเตอร์ - 
25 นายเริงนรินทร์  ขาวสะอาด 8/7/2515 25/8/2552 ครู ปริญญาโท กศ.ม. การศึกษา - 
26 น.ส.สุกัญญา  จันทรอ์ินทร์ 7/8/2529 15/10/2557 ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี วท.บ. วิทยาศาสตร์ - 
27 นายณัฐพล  สวนแกว้ 31/03/2529 27/01/2560 ครูผู้ช่วย ปริญญาตร ี ศศ.บ. ดนตรีสากล 0932895143 
28 นางสาวกรณิการ ์ กุลค า 17/10/2531 2/10/2555 ครู ปริญญาตร ี กศ.บ. คอมพิวเตอร์ - 
29 นายปฐมพงษ์  รินศร ี 15/6/2524 13/11/2552 ครชู านาญการ ปริญญาโท ศษ.ม. การศึกษา - 
30 นางสายสุณี   พรมอวบ 27/5/2520 28/1/2554 ครู ปริญญาตร ี ค.บ. ภาษาไทย - 
31 นายสุจิตร  พิสิฐากุล 20/5/2526 8/1/253 พนักงานราชการ ปริญญาตร ี ศศ.บ. ดนตรี - 
32 นางอรุณี  ตั้งรัศมี 12/1/2518 1/6/2541 ครูช านาญการ ปริญญาตร ี ค.บ. ภาษาอังกฤษ - 
33 นายครรชิต  พรคุณารักษ ์   ครชู านาญการ

พิเศษ 
ปริญญาตร ี ค.บ. ศิลปะ - 

34 นายกฤษฎา  อินทับทิม 4/09/2530 3/03/2557 ครู ปริญญาตร ี ค.บ. คอมพิวเตอร์  
35 นางสาวภัทราณ ี เวยีงนาค   ครูผู้ช่วย     
36 นางสาวณฐัชยา  นาควิสุทธิ ์ 30/12/2533 12/11/2557 ครู ปริญญาตร ี ค.บ. คณิตศาสตร์ 0839538054 
37 นายจรูญ  ธยุาติโก 27/04/2535 1/05/2560 พนักงานราชการ ปริญญาตร ี ศษ.บ. พลศึกษา 0625629544 
38 นางสาวแนน  วงศ์ค า 29/9/2527  ครูอัตราจ้าง ปริญญาโท ศศ.ม. ภาษาจีน - 
39 Mr.Emmanuel 

Jr.Delgado Sasi  
  ครูอัตราจ้าง ปริญญาตร ี  ภาษาตา่ง 

ประเทศ 
- 

 

 จ านวนครูที่สอนตรงวิชาเอก   39 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด      - คน  คิดเป็นร้อยละ   - 

 
                   ก.  จ าแนกตามวุฒิ 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี อนุ 

ปริญญา 
ต่ ากว่า 
อนุ ฯ 

รวม 
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- 10 - 19 - - 39 

 
ข.  จ าแนกตามวิทยฐานะ 

ครูอัตราจ้าง พนักงาน
ราชการ 

ครูผู้ช่วย ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 รวม 

3 2 2 11 10 11 41 
 

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.วังโป่ง 
12. นายวัฒนา   คลังเกษม ผู้แทนศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลชนแดน 
13. นายรักษพล   ซิตูมปูน ผู้แทนครู ข้าราชการครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
14. พระครูกิตติพัชรคุณ ผู้แทนองค์กรศาสนา เจ้าคณะอ าเภอชนแดน 
15. นายวุฒิ   ศรีศรุตวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
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กลุ่มบริหารทั่วไป 
นายธวัชชัย  บุญช่วย 

  
 

คณะกรรมการบริหารงานทัว่ไป 
 

ครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา (แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร) 
แผนภูมิการบริหารกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 

 

งานเลขานุการและ
ธุรการส านกังาน 

นางสาวชนกพร  วงราช 
 

งาน
โสตทัศนูปกรณ์ 
นายชัยวัฒน์  ม่วงดี 

 

งานอนามัยโรงเรียน 
นางวัชราภรณ์ เช้ือเจ็ดตน

ตน 

 

งานโภชนาการ 
นายปฐมพงษ์  รินศร ี

 

งานอาคารสถานที่
และสาธารณูปโภค
นายน าชัย  บุญแท่ง 

 

งานบริการและภาคี
เครือข่ายชุมชน

สัมพันธ ์
นายก าเชาว์  อารีรักษ์ 

 

. งาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

นายก าเชาว์  อารีรักษ์ 

 

. งานลูกจ้างประจ า 
นายน าชัย    บุญแท่ง 

 

งานก ากับ ติดตามและรายงานผล
การปฏิบัติงานของโรงเรียน 

นางชนกพร  วงราช 
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แผนภูมิการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 

 

งานวางแผนอัตราก าลัง  
สรรหาบรรจุและแต่งตั้ง  
นางเกษรุ่ง   แหยมแก้ว 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 

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 
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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 

 

งานพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

นางมนสิชา วงษ์สิทธิศักดิ ์
 

งานสวัสดิการ และ
บริการ 

นางชาณัฐธนพร  สงวนสุข 
 

งานเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจและยกยอ่ง 

เชิดชูเกียรต ิ
นางชาณัฐธนพร  สงวนสุข 

 

งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 
นางพรทิพย์  บุญช่วย 

 

งานตรวจสอบภายใน 
นางอรุณี  ตั้งรัศมี 

 

งานยานพาหนะ 
นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 
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โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา (แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร) 
แผนภูมิการบริหารกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 

 

งานพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 
นายก าเชาว์  อารีรักษ์ 

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นายก าเชาว์  อารีรักษ์ 

งานทะเบียน/
รับนักเรียน 

นางสุภัทรพ์ร ปานสุข 

 

งานวัดผลและ
ประเมนิผล 

น.ส.ภูริศา ค าคุณ 

 

งานกจิกรรม
พัฒนาผูเ้รียน  
นายชัยวัฒน์  ม่วงดี 

 

งานห้องสมดุ 
นางสายสุณี  พรมอวบ 

 

งานแนะแนว 
นางหทัยทิพย์  แย้มกมล 

 

งานพัฒนา
ระบบประกนั

คุณภาพ
การศกึษา 

ณัฐชยา  นาควิสุทธ์ิ 

 

งานระบบขอ้มูลนักเรียน
รายบุคคล 

นายกฤษฎา  อินทบัทิม 

งานกองทนุกู้ยืมเพื่อ
การศกึษา 

    นางสายสุณี พรมอวบ 
 

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ 
นายเริงนรนิทร์ ขาวสะอาด 
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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 
ครรชิต  พรคุณารักษ์ 

 
 

งานสารวัตรนักเรียน 
นายชัยวัฒน์  มว่งดี 
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งาน To be Number 
One 

นายก าเชาว ์ อารีรักษ์ 
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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 

 



 
 

คณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.4 โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา แผนผังโครงสร้างการบริหารโรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นายธวัชชัย  บุฐช่วย 

 
1. งานวางแผนการบริหารงาน 
- นายธวัชชัย  บุญช่วย 
2. งานเลขานุการและธุรการส านักงาน 
- นางสาวชนกพร  วงราช 
3. งานก ากับ ติดตาม และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน 
- นางมนสชิา  วงษ์สทิธิศกัดิ ์
4. งานสารสนเทศพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
- นายนรเศรษฐ์  แก้วขาว 
5. งานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค 
- นายน าชัย  บุญแท่ง 
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 
- นายน าชัย  บุญแท่ง 
 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
นางสาวนิตญา  คงศร ี

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางชาณัฐธนพร  สงวนสุข 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางพรทิพย์  บุญช่วย 

 

กลุ่มบริหารวชิาการ 
นายก าเชาว์  อารักษ ์

1. งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
- นายก าเชาว์  อารีรักษ์ 
2. งานทะเบียนและรับนกัเรียน 
- นางสาวสุภัทรพร   ปานสุข 
3. งานวัดผลและประเมนิผล 
- น.ส.ภูริศา ค าคุณ 
4. งานกจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน  
- นายชัยวัฒน์  ม่วงดี 
5. งานห้องสมุด 
- นางสายสุณี   พรมอวบ 
6. งานแนะแนว 
- นางหทัยทิพย์  แย้มกมล 
7. งานกองทุนกู้ยืมเพือ่การศึกษา 
- นาวงสายสุณี  พรมอวบ 
8.งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภมูิปัญญา
ไทยและแหล่งเรียนรู ้
- นายเริงนรินทร์  ขาวสะอาด 
9. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
-นางสาวณัฐชยา  นาควิสุทธิ์ 
10. ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 
- นายกฤษฏา  อินทับทิม 
 

1. งานนโยบายและแผน 
- นางสาวมยุรี  เหลี่ยมศร 
2. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
- นางกรณกิาร ์ มีสิงห์ 
3. งานการเงนิและการบัญชี 
- 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 
-นางสาวภทัราณี  เวียงนาค 

 

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 
- นายครรชิต  พรคุณารกัษ์ 
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 
ที่ได้ 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
3. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (ผลงานย้อนหลัง  3 ปี) 

3.1 งานบริหารวิชาการ (ด้านคุณภาพการศึกษา) 
 

  โรงเรียนชนแดนวิทยาคมมุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 
คนเก่ง และมีคุณธรรม โดยพัฒนาครู ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้  
ได้ด าเนินการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  ปรากฏผลดังนี้ 
 
ตารางที่  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 
วทิยาศาสตร ์ 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 
สังคมศึกษา 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ตารางที่  6   แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
6  ปีการศึกษา  2557  ( ONET)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
ช่วงชั้นท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 3) ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  อ าเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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 และ
เทคโนโลยี 

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) 
ช่วงชั้นท่ี 4 (มัธยมศึกษาปีท่ี 6) ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  อ าเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 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 และ
เทคโนโลยี 

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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*หมายเหตุ  ผลต่างเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2556 และ 2557 

3.2 งานบริหารงบประมาณ (การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา/การบริหาร
งบประมาณ) 

3.2.1 โรงเรียนได้ด าเนินการบริหารงานการเงิน การบัญชี อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน  

โปร่งใสตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ 
   3.2.2 บริหารงานพัสดุ  ครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ  ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ 
     3.3.3 จัดหางบประมาณโดยการระดมทรัพยากร/สรรพก าลังจากทุกส่วนมาใช้ในการ
จัดการศึกษาอย่างเหมาะสม   

 
 



 
บทที่ 2 

ผลการวิเคราะห์และประเมินสถานภาพ  (SWOT Analysis) 
 
 เพ่ือให้เห็นสภาพเป็นจริงในปัจจุบัน โรงเรียนชนแดนวิทยาคม จึงได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และประเมินสถานภาพของโรงเรียน โดยใช้เครื่องมือและเทคนิค SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์
สภาพการณ์ (Situation Analysis) โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้จักตนเองและ
สภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงอย่างชัดเจน และวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค อันเกิดจากปัจจัย
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร สิ่งที่เกิดขึ้นและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อองค์กร ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนด
กลยุทธ์ และการด าเนินการตามกลยุทธ์ 
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม (S) 
โอกาส อุปสรรค 

1. ชุมชนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือและ 
สนับสนุนด้านการให้ทุนการศึกษาและร่วม
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 เพราะต้องไปประกอบอาชีพที่
อ่ืนทิ้งให้ลูกหลานอยู่กับญาติคือคนแก่ซึ่งท าให้นักเรียนเกิดปัญหามีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน 
พบว่า เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียน เนื่องจากผู้ปกครองส่วนหนึ่งต้องไปประกอบอาชีพ
ที่อ่ืน และไม่สามารถให้ค าปรึกษาหรือแนะน าด้านการเรียน เพราะความรู้น้อย ทั้งไม่มีเวลาในการ
อบรมดูแลลุกหลาน และชุมชน ผู้ปกครองยังสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับโรงเรียนน้อย 



 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (T) 

โอกาส อุปสรรค 
1. ชุมชนมีร้านเทคโนโลยีอันเป็นแหล่ง 
 เรียนรู้ให้กับนักเรียน 
2. ความทันสมัยของปัจจุบันที่ มีเครื่องมือ 
สื่อสารที่สามารถน าเทคโนโลยี มาสืบค้นในการ
เรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้หลากหลาย
ช่องทาง 

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

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านเทคโนโลยี 
 พบว่า เป็นโอกาสในการด าเนินงานของโรงเรียน เพราะเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสาร เป็นประโยชน์และเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (E) 

โอกาส อุปสรรค 
1. ภาครัฐและเอกชนในชุมชนช่วยสนับสนุน 
และร่วมมือในด้านการจัดการศึกษาท าให้การ
เรียนการสอนพัฒนาขึ้น 

1. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ส่งผลกระทบต่อ 
การเรียนต่อของนักเรียน 
2. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ค่าครองชีพสูง ท าให้ 
โรงเรียนไม่สามารถพัฒนาการศึกษาไปได้ตาม
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านเศรษฐกิจ 
 พบว่า เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานขอโรงเรียน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูง
และผู้ปกครองมีรายได้น้อย ท าให้นักเรียนต้องช่วยผู้ปกครองประกอบอาชีพ ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า
เช่นนี้ท าให้โรงเรียนไม่สามารถพัฒนาการศึกษาไปได้ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น แม้ว่า
ชุมชนหรือผู้ปกครองจะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี 
 
ปัจจัยด้านกฎหมายและการเมือง (P) 

โอกาส อุปสรรค 
1. นโยบายของรัฐเป็นมติใหม่ที่ท าให้โรงเรียนมี 
โอกาสในการพัฒนามากข้ึน 
2. นักการเมืองให้การสนับสนุนกิจกรรมของ 
โรงเรียน 

1. อิทธิพลทางการเมืองในวงการศึกษา 
2. พฤติกรรมทางการเมืองโดยเฉพาะการซื้อ 
เสียงเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกด้านกฎหมายและการเมือง 
 พบว่า เป็นโอกาสที่ดีของโรงเรียน โดยมีนักการเมืองให้การสนับสนุนและมีกฎหมายและ
นโยบายของรัฐที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา แม้ว่าจะมีพฤติกรรมทางการเมืองแต่ถือว่าเป็นอุปสรรคเพียง
เล็กน้อย 
 



 
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 เนื่องจากมีการจัดโครงสร้างและนโยบายที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ปัจจัยด้านการบริการและผลผลิต (S2) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียน 
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
คุณภาพสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
7. การจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดมีผลท าให้ 
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนลดลง 
8. การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเป็นการ 
ปลูกฝังการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

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



 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนด้านบริการและผลผลิต พบว่า เป็นโอกาสในการ
พัฒนาของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าได้อย่าง
หลากหลาย มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส 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 เนื่องจากบุคลากรมีการพัฒนาตนเองและสร้าง
ผลงานทางวิชาการ ท าให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน 
 
ปัจจัยด้านการเงิน (M2) 

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

1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
2. ขาดการระดมทุนจากชุมชน 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนด้านการเงิน 
 พบว่า เป็นจุดแข็งในการพัฒนาโรงเรียน เนื่องจากมีการให้บริการการเงินและสวัสดิการ
สะดวกและคล่องตัว 
 
ปัจจัยด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์ (M3) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายใน 
โรงเรียนร่มรื่น สะอาดสวยงามเหมาะสม ส่งผล
ให้มีบรรยากาศในการเรียนการสอน 
2. อาคารและห้องปฏิบัติในการเรียนกาสอน 
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
3. มีสนามกีฬาที่สามารถใช้ประโยชน์ต่อการ 
เรียนการสอนและการให้บริการชุมชนได้เป็น
อย่างดี 

1. วัสดุอุปกรณ์บางหมวดวิชามีไม่เพียงพอ 
2. สื่อประกอบการเรียนการสอนไม่เพียงพอ

ต่อการพัฒนาการศึกษา 
3. ครุภัณฑ์บางหมวดบางฝ่ายบางงานไม่

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
4. ห้องเรียนบางห้องต้องปรับปรุงให้

สอดคล้องกับการศึกษา 



 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
 พบว่า เป็นจุดอ่อนในการพัฒนาโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานและการพัฒนาการศึกษา 
 
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (M4) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่าง

ต่อเนื่อง 
1. ขาดการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล 
2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ

โรงเรียนน้อย 
3. น าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์น้อย 
4. การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

คณะกรรมการสถานศึกษา เข้ามามี
บทบาท ในการจัดการเรียนการสอนน้อย 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนด้านการบริหารจัดการ 
 พบว่า เป็นจุดอ่อนในการพัฒนาโรงเรียน เนื่องจาก ยังขาดระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ขาดการนิเทศ ติดตามไม่มีข้อสรุปงานเป็นลายลักษณ์อักษร ระบบสารสนเทศยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 



 
บทที ่3 

ทิศทางการพัฒนา การบริหารสถานศึกษา 
 
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)   
 คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี   
(พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 วิสัยทัศน์  
  “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา         
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 เป้าหมาย 
 1. ความม่ันคง 
      1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอก ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง   
      1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความ
มั่นคง เป็นกลไกที่น าไป   สู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
      1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ
ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
        1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการ
ด ารงชีวิต  มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
        1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
   2. ความม่ังคั่ง    
      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น   
      2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน        
และภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง        
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับ
ภูมิภาค  และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง   
      2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุน
มนุษย์ ทนุทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม   
 3. ความยั่งยืน 
  3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน    
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่
สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   



 
  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ  
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  
  3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
 วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
 2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
 3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
 4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม   
 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับ
ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความม่ันคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน 
ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโต
ของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า
เทียม และทั่วถึง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม   
  ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรบัปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครฐัให้มีขนาด       
ที่เหมาะสม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ
เป็นสากล 
 
นโยบายของรัฐบาล 



 
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้ 
ข้อ 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้
ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการ
ทางสังคมจิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้
คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงความรู้ส านึกและ
ความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจานวนมากตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริง
เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ เพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถาบันศึกษาตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้
เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้
แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่
ประชาชนในที่สุด 

ข้อ 3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม
ของแรงงานอาเซียน 

3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 

ข้อ 4. การศึกษาและการเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมา
ใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 

4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบและ 
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม 
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้า และ
พัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจ
บริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้ 
สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบ
การสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วน



 
ท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้
อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะ 
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการับฟังความเห็นผู้อื่น การมี
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
โรงเรียน 

4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ 
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ 

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู 
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะมาใช้ในการ
เรียนการสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียน
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา 
มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์ 
และความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค 
และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม 
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่เสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่ 
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

ข้อ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้าใจ 

นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกท้ังพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพ
สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 
 ข้อ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น 
ก าหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้จัดท าไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น 
รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 

6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท า
ไว้ โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้



 
ความส าคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานรวมทั้งน าแหล่งเงินอ่ืนมา
ประกอบการพิจารณาด้วย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ าซ้อน 
และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าที่สาธารณะของประเทศ
เกินความจ าเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่
เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึง
ระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า 

ข้อ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค 
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมี
เส้น การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไข
กฎระเบียบให้โปร่งใสชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบ
อัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบ
ราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการ
รักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไป
ตามล าดับความจ าเป็น และตามท่ีกฎหมายเอ้ือให้สามารถด าเนินการได้ 

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริหารเชิงรุกทั้ง
ในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลางศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายซึ่งจะจัดตั้ง
ตามท่ีชุมชนต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการ
ถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service)และระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้าง
นวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและระบบบูรณาการ 

10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลการภาครัฐวางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการ 
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี 
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่
ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ 
และการขอรับบริการของรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐ
และประชาชน 
 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้ง
รัฐมนตรีตามประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยแต่งตั้งให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็น



 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ ์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2558  

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่ว
ประเทศเพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การ
ปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม 
 
ทัศนคติในการท างาน 

เหตุผลและความจ าเป็นที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ
รัฐบาลปัจจุบันได้เข้ามาบริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวการณ์ไม่ปกติ ต้อง
ช่วยกันยุติความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น ถือว่าเป็นพื้นฐานของการ
ปฏิรูปทุกเรื่อง เริ่มจากการปฏิรูป 11 ด้านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพราะการศึกษาเป็น
พ้ืนฐานของความมั่นคงยั่งยืนในการปฏิรูปประเทศ ต้องใช้เวลานานและต้องมีแผนปฏิรูปทั้งระยะ
เร่งด่วน ระยะปานกลางและระยะยาว กระทรวงศึกษาธิการต้องด าเนินการปฏิรูปการศึกษาโดย
ค านึงถึงอนาคตของนักเรียน ซึ่งก็คือลูกหลานของเรา ให้มีชีวิตที่สดใสและสามารถแข่งขันกับนานา
ประเทศได้ ต่อจากนี้ ต้องขอทุกคนสละเวลามากข้ึนเพราะมีงานเร่งด่วนที่ต้องท า ต้องการผลลัพธ์มาก
ขึ้น เร็วขึ้น และต้องสื่อสารกันเพ่ือลดความรู้สึกขัดแย้งทั้งหมดในกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูที่
ผลงาน 
 
แนวคิดในการท้างานของส่วนราชการ 

ส่วนราชการตั้งแต่ระดับพ้ืนที่ จะต้องด าเนินการแปลงนโยบายทั้งของรัฐบาลและของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
มีการศึกษาวิเคราะห์    และปรับกลยุทธ์การท างานปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวนโยบายให้เห็นผล
เป็นรูปธรรม เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานและความคิดเห็นของผู้บริหารระดับพื้นที่ ตลอดจน
ผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากมีช่วงเวลาจ ากัด จึงต้องการความคิดเห็นเพ่ือการหลอมรวมวิธีการท างาน
ให้รวดเร็วและท างานร่วมกันได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีแผนการด าเนินการแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้ 

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

(1) งานที่เพ่ิมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณด าเนินการ 
(2) งานที่เพ่ิมโดยต้องใช้เวลาและงบประมาณด าเนินการ 

 
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
น้อมน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษามาเป็น
แนวทางปฏิบัติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้ 

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

กว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า” 



 
3. “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 

กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง น้อมน ากระแสพระราช 
ด ารัสมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราช
ด ารัสทั้ง 3ประการ ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเส้นทางสู่ความส าเร็จการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศต่อไป 
 
แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรหลัก และหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ
การศึกษา ดังนี้ 

1. ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากท่ีสุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาล
ต่อไป 

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 เพ่ือช่วย
แก้ปัญหาว่างงานและปัญหาสังคมได้ 

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 

หน่วยงานหลักและทันต่อสถานการณ์ เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงาน
ของตลาดแรงงาน ในแต่ละสาขาวิชา 

1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการ 
วิเคราะห์จะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นยามากข้ึน 
 

2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล 
ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่ 

หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะ
แวดล้อมซึ่งบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว 



 
 

3. แผนงาน/โครงการตามพระราชด าร ิ
3.1 ให้มีการด าเนินโครงการตามพระราชด าริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการ 

รับผิดชอบโดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 
3.2 โครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า 

พระบรมราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการ หรือให้การ
สนับสนุนต้องสามารถอธิบายที่มา เหตุผล และความส าคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และ
เข้าใจหลักการแนวคิดของโครงการได้ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี 

3.3 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการเรียนรู้ท าความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต พร้อมทั้ง
สามารถเผยแพร่ขยายผลต่อไปได้ 

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.) 
ทุกกระทรวงและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการ และช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือความโปร่งใสและถูกต้อง 

4.4 งานบางโครงการที่ต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ให้มี 
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 ู

นักเรียนนักศึกษา ทั้งท่ีเกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหาร 
การประท้วงต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย 
ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการป้องกันแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุงหรือท าการ
ซักซ้อมความเข้าใจ อยู่เสมอ ซึ่งเบื้องต้นต้องมีรายละเอียดดังนี้ 

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

7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการจัดการศึกษาให้ครบ 

วงจร เช่น ร่วมก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าท างานระหว่างก าลังศึกษา 
และการรับเข้าท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 

8. ให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของแต่ละส่วน
ราชการ 

8.1 ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ให้ 
ครบถ้วน 

8.2 ก าหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ 
ชัดเจน 

8.3 ก าหนดความต้องการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง 
 

9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
9.2 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับ 

หน่วยงานในทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลการด าเนินงานทีม่ีคุณภาพ 
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้

และสามารถใช้ในการสื่อสารเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

11. ให้มีการน้า ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึงมี
ประสิทธิภาพ 

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 าให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
13.1 ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย  

เหมาะสม 
13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 

และสถานศึกษาทุกระดับ 
13.3 การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีแผนรักษา 

ความปลอดภัยให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลาดับความส าคัญและสภาพปัญหา 
ภัยคุกคามของแต่ละพ้ืนที่ และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ 

14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
14.1 ให้น้อมน ากระแสพระราชด ารัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการ 

สอนของครู 
14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพ่ือให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพ่ือ 

การเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือให้เกิดการผ่อน
คลายและมีความสุข 

15. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
ให้จัดระบบการประเมินผลงาน ความก้าวหน้า และการปรับเพิ่มวิทยฐานะและภาระงานของ

ครูผู้สอนให้สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และทักษะชีวิต 

16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ให้เร่งรัดการด าเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และ

สนับสนุนการด าเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝันการกีฬาสู่
จังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นต้น 

17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง 
ให้จัดระบบการท าระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นระบบ

ดูแลนักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ เช่น ครอบครัวที่ประสบ
เหตุภัยแล้ง อุทกภัยต่าง ๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ในการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทา 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 
การทุจริตขึ้นอีก 

1.3 ด าเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชา 
หน่วยงานตามล าดับชั้นต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระท าผิด
ดังกล่าว 

2. นโยบายด้านสวัสดิการ 
2.1 การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2.2 ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา(สกสค.) ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้
ครอบคลุมทุกด้าน ไม่เฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพ่ือช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2.3 เรื่องหนี้สินของครู ส่งเสริมให้ครูมีจิตสานึกรู้จักการด าเนินชีวิตโดยยึดหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการ
เรียนการสอน 

3. นโยบายด้านการจัดการขยะ 
3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ขยาย 

ผลโครงการโรงเรียนขยะให้เพ่ิมมากขึ้น 
3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ  

โดยการปลูกจิตส านึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และการ
ก าจัดขยะ ที่ถูกต้อง 

4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ 
ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์ ให้ใช้หลักตรรกะในการด าเนินการ ตาม 
เหตุผลและความจ าเป็นของหน่วยงาน 

4.2 ระบบการซ่อมบ ารุง ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบ ารงุ  
ตรวจสอบวงรอบการใช้งาน ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มี
ทักษะในการซ่อมบ 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 าหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้อง 
อ่านคล่องเขียนคล่อง 

2. การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
1) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน 



 
2) เด็กท่ีออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 

ต่อเนื่อง หรือออกไปทางานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานการ
ติดตามอย่างเป็นระบบ 

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 รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
โรงเรียนไกลกังวลเป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ 

5. การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 
ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance Learning Television : DLTV) 

และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology : ICT) ด้วยการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) 

6. การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน 
ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มข้ึน

ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนที่
จากส่วนกลางเพ่ือช่วยลดภาระครู หรือน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น 
เพ่ือให้การศึกษาของประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตนมีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการด ารงชีวิตในอนาคต ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการ
การจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ 
และด้อยโอกาส มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขยีน และ
การคิด เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการท างาน 

3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน 
หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามี



 
ความสามารถในการบริหารจัดการและเป็นผู้น าทางวิชาการ ครแูละผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนสร้างความม่ันใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน 
ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 

5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 

6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูลสารสนเทศ
และข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการประเมินผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ที่ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วมและการ
ประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชนองค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 

9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจ สร้างภาวะ
จูงใจ แรง บันดาลใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่ 

10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้
การศึกษาน าการแก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาคอร์รัปชั่น 

11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ไม่ได้คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

วิสัยทัศน์ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความ

เป็นไทย 
 

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

การศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล และ

นักเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค 



 
3. คร ูผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมี

วัฒนธรรมการ 
ท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบูรณาการการท างาน เน้นการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 
 

กลยุทธ์ 
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนด

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

ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 

ผลผลิต 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการด าเนินงาน 6 ผลผลิต คือ 
1) ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
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 
เพ่ือให้ภารกิจดังกล่าว สามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
จุดเน้นการด าเนินงาน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดจุดเน้นการด าเนินการ ใน
ปีงบประมาณ 
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 

มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ 
ด้านค านวณ  

และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 
1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มี

แรงจูงใจสู่ 
อาชีพ ด้วยการแนะแนวทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถาน
ประกอบการ) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 

1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการ
สื่อสาร อย่าง 

สร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
เหมาะสมตามช่วงวัย 

1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 

1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่าง

พอเพียง 
1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการ

ท างาน และ 
สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ตามหลักวิชา 

1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพ้ืนที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

การเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน 
1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีเป็นเลิศด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 

1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ 
บุคคล องค์กร 

วิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 



 
1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการ

คุ้มครองและ 
ช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
 

ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆ และ

การวัด 
ประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

อย่างเหมาะสม 
2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษา  
และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 

2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาค
ส่วนให้เกิด 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ

อาชีพ และยึด 
มั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง วางแผนและสรรหาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม 
 

ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบรหิารจัดการ 
3.1 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหาร

จัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของ 
นักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดย
ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนท าแผนพัฒนาเป็น
รายโรงร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 



 
3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน

ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา 

3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามตรวจสอบ
การบริหาร 

จัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
3.1.4 ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
สูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

3.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.2.1 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ ทั้ง

ส่วนกลาง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

3.2.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับทั้ง
ส่วนกลาง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

     สาระส าคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ
ยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ทั้งท่ีอยู่ในกระทรวง ศึกษาธิการและ
นอกกระทรวงศึกษาธิการ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ 
ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผนคือ การ
มุ่งเน้นการประกัน โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและ
สร้างงานได้ ภายใต้บริบท เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็น พลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้าม
กับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมาย ของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปี 
ข้างหน้า ดังนี้  
         วิสัยทัศน์: ให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อ
เป็น กลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา 
การเรียนรู้ และ ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกศตวรรษที่ 21  
          หลักการ   



 
          1) รัฐมีหน้าที่จัดการให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถ
พัฒนาขีดความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลให้เต็มตามศักยภาพ จากการมีส่วนร่วม
ของ ทุกภาคส่วนในสังคม  
          2) รัฐจะประกันโอกาสและความเสมอภาค ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
และ มาตรฐานตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล  
          3) แยกบทบาท อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของรัฐ ในฐานะผู้ก ากับนโยบายและ
แผน ผู้ก ากับการศึกษา ผู้ประเมินผลการศึกษา ผู้ส่งเสริมสนับสนุน และ ผู้จัดการศึกษาออกจาก
กัน  
          4) รัฐพึงปฏิบัติต่อสถานศึกษาภายใต้กฎกติกา ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ที่เป็นมาตรฐาน 
เดียวกัน  
          5) ทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการได้รับ
การศึกษาของพลเมืองต้องมีส่วนร่วมระดมทุน และร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา  
          6) สถานศึกษาต้องบริหารและ จัดการที่แสดงความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อ
คุณภาพและมาตรฐานของบริการการศึกษาที่ให้แก่ ผู้เรียน   
         7) รัฐจะก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาก าลังคน จ าแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา 
คณะ/สาขาวิชา ที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ และ ๘) 
หลักสูตร กระบวนการจัด การเรียนการสอนต้องมีความยืดหยุ่นหลากหลาย สนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียน ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียน และ ผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน  
          ยุทธศาสตร์:  
          1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การวัด และ
ประเมินผล  
          2) ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากร ทาง
การศึกษา  
          3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมรองรับความต้องการ 
ของตลาดงาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
          4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล  
          5) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
          6) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของ
ทุกภาคส่วน  
          7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินเพ่ือการศึกษา  
          เป้าหมายสุดท้าย :  
          1) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนา 
ศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ (Productivity) ที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและ การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักของประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนา แล้วอย่างยั่งยืน ภายใต้พลวัตรของโลกศตวรรษที่ 21  
          2) ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ การ
เรียนรู้ จากระบบการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่น หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน เพ่ือยกระดับชนชั้นของสังคม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based 
Economy) ที่เอ้ือต่อ การสร้างสังคมแห่งปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 



 
ที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้ และเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
          3) ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ ที่มี
อยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล และมีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่ส าคัญและทักษะ
การเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งทักษะการด ารงชีวิต และทักษะความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
          4) ภาคการศึกษามีทรัพยากรและทุนที่เพียงพอส าหรบัการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน จากการส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาคส่วนในสังคม 
ผ่านการ เสียภาษีตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง การบริจาค และการร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษา  
          5) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ระดับ
สากล สามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการบริบทเชิงพ้ืนที่ ระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาคในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Hub for 
Education) และเป็น ภาคเศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาค ที่
สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 

 



 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ รายงานผลการด าเนินงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.อ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผลวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ดังนี้  

 วิสัยทัศน์ 
 ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ       

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

2. พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา      ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

3. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานทั้ งในส่วนกลางและภูมิภาคให้มี
ประสิทธิภาพ  เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากร การปฏิบัติงานและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน  

4..ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้บรรลุผลตามบทบาทและภารกิจที่ก าหนด 
 ค่านิยม TEAMWINS 
  T = Teamwork การท างานเป็นทีม 
  E = Equality of Work ความเสมอภาคในการท างาน 
  A = Accountability ความรับผิดชอบ  
  M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
  W = Willful ความมุ่งม่ันตั้งใจท างานอย่างเต็มศักยภาพ  
      I   = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
  N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
  
  S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ  
 

 เป้าประสงค์รวม 
   1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค 

 2. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 
 
 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 



 
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
   4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความ
มั่นคง 
  2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการของตลาด
งานและประเทศ 
  3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
   5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  ค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับการเสริมสร้างความม่ันคง 

 

1. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-net) ในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ิมข้ึน   

ร้อยละ 3 

2. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ หรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไป
ประกอบอาชีพได้  

ร้อยละ 80 

3. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด  ร้อยละ 80 

4. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมลูกเสือ เนตรนารีผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  ร้อยละ 80  
เป้าประสงค์ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่
สนองความต้องการของตลาดงานและประเทศ 

 

5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ภาษาอังกฤษ  

ร้อยละ 80  

6. จ านวนผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา  15 เรื่อง 

7. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถนักวิจัย  300 คน 
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 

8. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  
ของปีที่ผ่านมา  

9. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ไมต่่ ากว่าร้อยละ 40 



 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  ค่าเป้าหมาย 

การศึกษานอกระบบ (N-NET) ทุกรายวิชาทุกระดับ   
10. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ได้รับการรับรอง
การประเมินคุณภาพภายนอก  

ร้อยละ 85 

11. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็น
พลเมือง  

X+ร้อยละ 10  
ของปี 2560 

12. ร้อยละของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ฝึกอบรม
เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับต่างๆ ผ่านการประเมินทุกระดับ  

ร้อยละ 80 

13. ร้อยละของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาและน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

ร้อยละ 80 

เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และ
เสมอภาค 

 

14. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุก
หลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเทียบกับเป้าหมาย  

ร้อยละ 80 

15. ร้อยละของผู้รับบริการแหล่งเรียนรู้เทียบกับเป้าหมาย  ร้อยละ 80 
16. ร้อยละของก าลังแรงงานทีส่ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ขึ้นไป  

ร้อยละ 48 
 

17. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้  

ร้อยละ 70 

18. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เทียบกับค่าเป้าหมาย  

ร้อยละ 100 

19. จ านวนหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถลดความซ้ าซ้อนใน
การเช่าสายสัญญาณ  

3,000 แห่ง 

20. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศท่ีได้รับ
การพัฒนาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  

1 ฐานข้อมูล 

เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
21. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดหลักสูตร/กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม  

ร้อยละ 100 

22. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/หลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้าง
ความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม  

ร้อยละ 100 

เป้าประสงค์ที่ 6 หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

23. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ    
ในการปฏิบัติราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
   *ระดับมาตรฐาน หมายถึง ส่วนราชการมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับสูงกวา่เป้าหมาย   
ไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน แต่ไมม่ีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมิน
ในระดับต่ ากวา่เป้าหมาย  

ระดับมาตรฐาน* 



 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  ค่าเป้าหมาย 

 

24. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของการด าเนินงานของหน่วยงาน  

ร้อยละ 84 

25. จ านวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติที่ได้รับ 
การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา  

ไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ 

26. จ านวนเรื่องของการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  

11 เรื่อง 

27. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ร้อยละ 80 

28. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ส่งเสริม
การศึกษา (ภาคีเครือข่าย : สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานที่มา   
ร่วมจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา)  

3,045 ภาคีเครือข่าย 
 

 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  กลยุทธ์ 
    1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
    1.2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    1.3 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ 
(พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
    1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
  กลยุทธ์ 
    2.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ  
(อาทิ สะเต็ม ทวิศึกษา) 
    2.2 เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค 
    2.3 เพ่ิมประสิทธิภ าพการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศของผู้เรียน 
    2.4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
   กลยุทธ์ 
 3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การนิเทศ การวัด ประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทาง



 
วิทยาการและสังคมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย บริบท
พ้ืนที่ ภูมิภาค ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
     3.2 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง 
     3.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ 
   4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
และกลุ่มเป้าหมาย 
   4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
และ   การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา
ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
   กลยุทธ์  
     5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมและน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตในพ้ืนที่และภูมิภาค 
     5.3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ 

    6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
    6.2 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ือต่อการ

ปฏิบัติงาน     
    6.3 ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้เหมาะสมเอ้ือต่อ 

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
    6.4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่บูรณาการการปฏิบัติงานระหว่าง

ส่วนกลาง ภาค และจังหวัด 
    6.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่และภูมิภาค

ให้สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา  
6.6 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

    6.7 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ   

 
 
 



 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 

 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ังภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ชะลอการประเมินทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และทราบแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนั้น สพฐ. ได้ด าเนินการปรับ
และพัฒนามาตรฐานดังกล่าวโดยสอดคล้องตามนโยบายของรัฐ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิดว่ามาตรฐานที่ก าหนดต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุได้ 
ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม กระชับ สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง เน้นการ
ประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมินเพ่ือลดภาระการจัดเก็บข้อมูล และลด
การจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 
11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 
ได้มีการลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วนั้น  ึ่มีจ านวน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน (1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ 2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับนี้ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ให้ใช้กับ
สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด 
 สถานศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ ฉบับลง
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตั้งแต่การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา รวมถึงการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยด าเนินการวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานฯ ฉบับใหม่ และปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเพ่ือมุ่งมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้กรอบ 4 มาตรฐานที่กระทรวงฯ ได้
ประกาศใช้ 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ที่ สมศ.จะน าไปใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ที่จะเกิดขึ้นต่อไป 
 

  
 
 



 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 
 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2549 
มีจ านวน 4 มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้             อย่างมีคุณภาพ 
  3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา                    
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 



 
  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที ่4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 



 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้น านโยบายของรัฐบาล 

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนด
เป็นนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นองค์กรคุณภาพและการจัดการศึกษาสู่

สู่มาตรฐานสากล ภายในปี 2562  
 

พันธกิจ 
1. เป็นองค์กรทันสมัย บริหารจัดการที่ดี มีความคล่องตัว แบบ TQA เน้นการกระจายอ านาจ

ตามหลัก  ธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. มุ่งม่ันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ และเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตของบุคลากร 
3. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
4. สร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษาสู่ระดับชาติ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การบริหารองค์กรและ

สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ 
1. สร้างสรรค์นักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) เป็นเลิศทางวิชาการ 

สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อสังคมโลก 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผู้น า เป็นคนดี คนเก่ง มีจรรยาบรรณ ยึดผู้เรียนเป็น

ส าคัญใช้สื่อนวัตกรรม ภาษาต่างประเทศ และผ่านการประเมินในระดับชาติ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนองความถนัดและศักยภาพของ

ผู้เรียน 
4. สร้างองค์กรและโรงเรียนชั้นดีบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA เป็นผู้น าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการบริหารและใช้จัดการเรียนการสอน และผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

5. โรงเรียนมีปัจจัยพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีการพัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
ในองค์กรและโรงเรียนให้มีความสะอาดร่มรื่น สวยงาม อบอุ่น ปลอดภัย ปลอดสารเสพติด 

6. ระดมสรรพก าลังภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษาใน 
ระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
 

 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพหุปัญญา 



 
กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสร้างภาคีเครือข่ายสู่สากล 

 
 



 

รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนชนแดนวิทยาคมสู่สากล 
 

บทที่ 4 
แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์  

 

โรงเรียนชนแดนวิทยาคมใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล โดย
ก าหนดแนวทางในการน าองค์กรเพ่ือบริหารจัดการโรงเรียนให้มปีระสิทธิภาพ ในการที่ท าให้ได้ผลลัพธ์บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้ จะเน้นระบบ
หลัก 3 ระบบ คือ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบการเรียนรู้ และระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ซึ่งจะแสดงให้เห็นในรูปแบบการบริหารงานแบบ MAKHAM Model  ดังแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แสดงรายละเอียดและขั้นตอนการบริหารงาน 6 ขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้น M: Management หมายถึง การบริหารจัดการเป็นการท างานที่ต้องวางระบบการ
บริหารจัดการให้ชัดเจน มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ในต าแหน่งต่าง ๆ ของการ
ท างาน 

2. ขั้น A: Attitude หมายถึง การสร้างความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่อหน้าที่
และความรับผิดชอบ ทั้งของตนเอง และเพ่ือนร่วมงาน สร้างแรงจูงใจในการท างาน เพื่อให้องค์กรไปสู่
ความส าเร็จ 

3. ขั้น K: Knowledge หมายถึง ต้องใช้ความรู้และความเข้าใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบ 
สามารถบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้พัฒนาต่อยอด และน าไปใช้ได้ 

4. ขั้น H: Happiness หมายถึง การท างานทุกอย่างต้องท าด้วยความสุข และผลที่เกิดข้ึนต้อง
ท าให้เกิดความสุขแก่คนในองค์กร และนอกองค์กรด้วย 

5. ขั้น A: Activity หมายถึง กิจกรรมท างานต่าง ๆ ควรมีการก ากับ นิเทศและติดตามการ
ท างานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

6. ขั้น M: Moral หมายถึง การด าเนินงานทุกอย่างในโรงเรียนต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ใช้
หลักธรรมาภิบาลในการท างาน ควรใช้คุณธรรมก ากับการท างาน 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา          เรียนดี   กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา       ยิ้มง่าย   ไหว้สวย  ทักทายเป็น 
ค่านิยมขององค์กร   ลูกพระสุรัสวดี  ท าดีเพ่ือสังคม 
 



 
วิสัยทัศน์ “สร้างวินัยใฝ่เรียนรู้ คู่คุณภาพชีวิตจิตคุณธรรม น าพาความเป็นพลโลก”   
 
พันธกิจ (Mission) 

  1. พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
อย่างครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 
               3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพ  เพ่ือน าไปสู่ความเป็นพลโลก 
 
เป้าประสงค์ (Goals) 
  1. มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระบบเรียนรู้  และระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นฐานในการพัฒนา  
  2. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพ 
ในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 
  4. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมาภิบาล มาเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต สู่ความเป็นพลโลก 
  5. มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
กลยุทธ์(Strategy) 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบเรียนรู้และระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นฐานในการพัฒนา 

     กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
               กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการ
ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 
               กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
น าหลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต สู่ความเป็นพลโลก 
                กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
จุดเน้นโรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-
NET)เพ่ิมขึ้น 
 2. นักเรียนเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. นักเรียนมีจิตอาสา ส านึกความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง และด ารงชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุข 
 4. ครูจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning 
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนางาน มีความ
เชี่ยวชาญตามสมรรถนะ มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 



 
 6. ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 7. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 8. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
 
ตัวช้ีวัด 

1. ระดับคุณภาพของการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

2. ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

3. ร้อยละของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนระดับ “ดี” ขึ้นไป 

4. ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่ให้ ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด 
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

5. ระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

6. ระดับคุณภาพของการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

7. ระดับคุณภาพของหลักสูตร  สถานศึกษาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่น 
8. ระดับคุณภาพของการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 

ความสามารถและความสนใจ 
9. ระดับคุณภาพของการนิเทศภายใน การก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุง

การเรียน 
10. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเฉลี่ยตามเกณฑ์  
11.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
12. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
13. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
14.  ร้อยละของครูที่มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ

สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
15. ร้อยละของครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
16. ร้อยละของครูที่ออกแบบและจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ

พัฒนาการทางสติปัญญา 
17. ร้อยละของครูที่มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย

วิธีการที่หลากหลาย 
18. ร้อยละของครูที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน

และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
19. ร้อยละของครูที่มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและ

ใช้ผลในการปรับการสอน 



 
20. ร้อยละของครูที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
21. ร้อยละของครูที่จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม

ความสามารถผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
22. ร้อยละของครูที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ใช้พัฒนาการเรียนการ

สอน 
23. ระดับความส าเร็จของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และองค์กรที่

เกี่ยวข้อง 
24. ร้อยละของครูและบุคลากร น าความรู้ความสามารถในการปรับการเรียนการสอน 
25. ระดับความส าเร็จของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา และ

องค์กรที่เก่ียวข้อง 
26. ร้อยละของครูและบุคลากร น าความรู้ความสามารถในการปรับการเรียนการสอน 
27. ร้อยละของนักเรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี สามารถ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
28. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมในเรื่องการมีวินัยต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ 
29. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมดีอันดีงาม และการ

มีจิตสาธารณะ 
30. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี สามารถ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
31. ร้อยละของผู้เรียนที่ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและสิ่งมอมเมาผ่านเกณฑ์ท่ี

สถานศึกษาก าหนด 
32. ร้อยละของผู้เรียนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืนผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
33. ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและสร้างผลงาน

จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ ผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด   

34. ระดับคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาที่รู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
35. ระดับคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
36. ระดับคุณภาพของผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
37. ระดับคุณภาพของการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด และ

ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

38. ระดับคุณภาพของการจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

39. ระดับคุณภาพของการจัดห้องสมุด การให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

40. ร้อยละความร่วมมือของเครือข่ายในการบริหารจัดการ 
41. ระดับคุณภาพของการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
42. ระดับคุณภาพของการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



 
43. ระดับคุณภาพของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
44. ระดับความส าเร็จของการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

ระบบงานและสมรรถนะหลักของโรงเรียน (Work Systems and Core Competencies) 
       โรงเรียนชนแดนวิทยาคม วางระบบบริหารจัดการหลักๆ ไว้ 3 ระบบ 

ประกอบด้วย ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบเรียนรู้  ระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดย
ใช้รูปแบบการบริหารงานของ“MAKHAM Model” เป็นนวัตกรรม เครื่องมือของการขับเคลื่อนของ
องค์กรไปสู่ภาพแห่งความส าเร็จ บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมกันก าหนดสมรรถนะหลักของ
โรงเรียน เพื่อให้มีความตระหนักในการรับผิดชอบร่วมกันและสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรในอนาคต 
ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 3 ข้อ ได้แก่  

   1. มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา สู่มาตรฐานสากล 
   2. บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี สร้าง

นวัตกรรม   การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
   3. เสริมสร้างกิจกรรม สอดแทรกคุณธรรม  มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีความสุข 

 

 วัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์(Strategic Objectives) 
ฝ่ายบริหาร งานแผนงาน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ งานประกันคุณภาพ ได้ก าหนดกล

ยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียน ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ที่กล่าวไว้ว่า “สร้างวินัย ใฝ่เรียนรู้  สู่คุณภาพ
ชีวิต  จิตมีคุณธรรม  น าพาความเป็นพลโลก”  โดยมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โครงการ เป้าประสงค์ 
และกรอบเวลาดังนี้ 

 

ตาราง แสดงเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2561-2563 
 

กลยุทธข์้อ 1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบการเรียนรู้  
ระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) เป็นฐานในการพัฒนา 

เป้าประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1. มีการบริหารจัด
การศึกษา โดยใช ้3 
ระบบหลักของโรงเรียน 
(ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน  
ระบบการเรียนรู้  ระบบ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

1. โครงการ
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

1.1  ระดับคุณภาพของการจัดและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน  

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 
 

2. โครงการ
พัฒนาระบบ
บริหารงาน 

2.1 ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่มีการสง่เสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ 
2.2 ร้อยละของผู้เรียน ผู้ปกครองและชมุชนพึงพอใจต่อการ 

ร้อยละ98 
 

ร้อยละ98 

ร้อยละ98 
 

ร้อยละ98 

ร้อยละ98 
 

ร้อยละ98 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนามีหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
ผู้เรียน) เป็นฐานในการ
พัฒนา 

 บริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับ “ดี” ขึ้นไป 
2.3 ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่ให ้ค าแนะน า ค าปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใสก่ารจัดการศึกษา 
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 
ร้อยละ98 

 
ร้อยละ98 

 
ร้อยละ98 



 
 3. โครงการ

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

3.1 ระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน 
3.2 ระดับคุณภาพของการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถงึผู้เรียนทุกคน 

ร้อยละ97 
 
 

ร้อยละ98 

ร้อยละ98 
 
 

ร้อยละ98 

ร้อยละ98 
 
 

ร้อยละ98 

2. มีหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 

4. โครงการ
พัฒนา
หลักสูตร 

4.1 ระดับคุณภาพของหลักสูตร  สถานศึกษาที่เหมาะสม 
และสอดคล้องกับท้องถิ่น 
4.2 ระดับคุณภาพของการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ 
4.3 ระดับคุณภาพของการนิเทศภายใน การก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรยีน 

ร้อยละ86  
 

ร้อยละ88 
 
 

ร้อยละ88 

ร้อยละ87  
 

ร้อยละ89 
 
 

ร้อยละ89 

ร้อยละ88  
 

ร้อยละ90 
 
 

ร้อยละ90 

 5. โครงการ
พัฒนางาน
วิชาการ 

5.1ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเฉลี่ยตามเกณฑ์  
5.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมนิสมรรถนะส าคัญ 
ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์  
5.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมนิการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
5.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตาม
เกณฑ ์

ร้อยละ58  
 
ร้อยละ88  

 
ร้อยละ88  

 
ร้อยละ56 

ร้อยละ59  
 

ร้อยละ89  
 

ร้อยละ89  
 

ร้อยละ57 

ร้อยละ60  
 

ร้อยละ90  
 

ร้อยละ90  
 

ร้อยละ58 

 6. โครงการ
พัฒนาการ
เรียนการสอน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ 

6.1  รอ้ยละของครูที่มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
6.2 ร้อยละของครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
6.3 ร้อยละของครูที่ออกแบบและจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนา 
การทางสติปัญญา 
6.4 ร้อยละของครูที่มีการวัดและประเมนิผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวธิีการที่หลากหลาย 
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  6.5 ร้อยละของครูที่ให้ค าแนะน า ค าปรกึษาและแก้ไขปัญหา

ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค 
6.6 ร้อยละของครูที่มีการศึกษาวิจยัและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 
6.7 ร้อยละของครูที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
6.8 ร้อยละของครูที่จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด 
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3. ครูและบุคลากร 7. โครงการ 7.1 ร้อยละของครูที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์และเทคโนโลยีที่ ร้อยละ93 ร้อยละ94 ร้อยละ95 



 
ทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้เป็นครูมือ
อาชีพ มีศักยภาพใน
การใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ในศตวรรษที่ 21 

อบรมครูและ
บุคลากรการ
ใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิคส์
พัฒนาการ
เรียนการสอน 

เหมาะสม ใช้พัฒนาการเรียนการสอน 

8. โครงการ
ศึกษาดูงาน 

8.1 ระดับความส าเร็จของการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ระหว่าง
สถานศึกษา ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง 
8.2 ร้อยละของครูและบุคลากร น าความรู้ความสามารถใน
การปรับการเรียนการสอน 
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9. โครงการ
อบรม ประชุม 
สัมมนา 
ผู้บริหาร ครู 

9.1 ระดับความส าเร็จของการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวขอ้ง 
9.2 ร้อยละของครูและบุคลากร น าความรู้ความสามารถใน
การปรับการเรียนการสอน 
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4. ผู้เรียนมีความรู้ 
คู่คุณธรรม มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ  
น าหลักธรรมา  ภิบาล 
มาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต สู่ความเป็น     
พลโลก 
 

10.โครงการ
สถานศึกษาสี
ขาว 

10.1 ร้อยละของนักเรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

ร้อยละ90 
 
 
 

ร้อยละ91 
 
 
 

ร้อยละ92 
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11. ส่งเสริมและพัฒนา
งานกิจกรรมนักเรียน 

11.1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมในเร่ืองการมีวินัยต่อตนเอง 
สังคม ประเทศชาติ 
11.2 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมดีอันดี
งาม และการมีจิตสาธารณะ 
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4. ผู้เรียนมี
ความรู้คู่
คุณธรรม มีความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ น าหลัก
ธรรมาภิบาล    
มาเป็นแนวทาง
ในการด าเนิน
ชีวิต สู่ความเป็น     
พลโลก 

12. โครงการพัฒนา
ส่งเสริมสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา 

12.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะของตนเองให้มี
สุขภาพที่ด ีสามารถด ารงชีวิตอยา่งมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
12.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษและสิ่งมอมเมา
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
12.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกยีรติผู้อื่นผ่านเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด 
12.4 ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กลา้แสดงออกและ
สร้างผลงานจากการเข้ารว่มกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการ ตามจินตนาการ ผา่นเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด   
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5. มีความ
ร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย ชุมชน 
และองค์กร  ต่าง 
ๆ ในการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 
 

13. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนประสานงาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

13.1 ระดับคุณภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่รู้และปฏิบัตหิน้าที่ตามที่
ระเบียบก าหนด 
13.2 ระดับคุณภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ที่ก ากับ ติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
13.3 ระดับคุณภาพของผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
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5. มีความ
ร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย ชุมชน 
และองค์กร   
ต่าง ๆ ในการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

14. โครงการส่งเสริม 
พัฒนาการบริหาร
จัดการภาพแวดล้อม
สถานศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อผู้เรียน
ให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

14.1 ระดับคุณภาพของการจัด
ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาด และปลอดภยั มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มร่ืน 
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
14.2 ระดับคุณภาพของการจัดโครงการ
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ 
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  ความปลอดภยัของผู้เรียน 

14.3 ระดับคุณภาพของการจัดห้องสมุด 
การให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
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5. มีความ
ร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย ชุมชน 
และองค์กร  ต่าง 
ๆ ในการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 
 

15. โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

15.1 ร้อยละความร่วมมอืของเครือข่าย
ในการบริหารจัดการ 
15.2 ระดับคุณภาพของการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
15.3 ระดับคุณภาพของการจัดท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
15.4 ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
15.5 ระดับความส าเร็จของการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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บทที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) 

และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม และได้ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จากนั้นจึงก าหนดโครงการ/กิจกรรมและ 
มอบหมายผู้รับผิดชอบร่วมกันวิเคราะห์กระบวนงาน/โครงการตามกลยุทธ์ เพ่ือก าหนดรายละเอียด
และ วงเงินที่จะใช้ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม การน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี สู่การ
ปฏิบัติ นับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก เพราะเป็นความสามารถที่จะผลักดันการท างานส าคัญท้ังหมดให้
สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมาย ไว้ การด าเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยน แนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธีและกระบวนการท างาน 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องท าให้ หน่วยงาน บุคลากร ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ยอมรับแนวทาง 
แผนงาน โครงการนั้น และพร้อมที่น าแนวทางนั้นไปด าเนินการได้อย่างเหมาสมกับสภาพแวดล้อม 
และวิธีการปฏิบัติงานของตน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการระดมก าลังแสวงหาการสนับสนุน เพ่ือให้เกิด
การปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้ เกิดข้ึน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วน
ร่วม ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงก าหนดแนว
ทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยสังเขปด้งนี้  

1. ผู้บริหารการศึกษาต้องเข้าใจและผลักดันให้มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาอย่างมี 
ประสิทธิภาพและสม่ าเสมอ  

2. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
การศึกษา และด าเนินการตามแผน มีการก ากับติดตาม ประเมินผลคุณภาพ ประสานงาน กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้  

3. เร่งรัดด าเนินงาน เพ่ือเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญของ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และมีส่วนร่วมตลอดจนให้การ 
สนับสนุนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การน าสู่การปฏิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผ่น 
ต่อเนื่อง  

4. มีการก าหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจน สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และเกิด 
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  

5. วางแนวปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งลดขั้นตอนที่ 
ซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน และสามารถให้บริการได้ตรง
กับ ความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

7. พัฒนาระบบการก ากับติดตาม และการประเมินผล ที่มุ่งการประเมินเพ่ือการพัฒนาและ 
ปรับปรุงการด าเนินงานโดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลส าเร็จการด าเนินงานทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ 



 
 

ระยะเวลาในการประเมิน ผู้ประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล การติดตามและ
ประเมินผล  

หลังจากท่ีบุคลากรโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ได้ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์นี้ แล้ว 
จ าเป็นต้องมีการก ากับติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ว่า
จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยการติดตามประเมินผล จะ
พิจารณาจากนโยบายหลัก 4 ด้าน 2 เงื่อนไข สรุปได้ดังนี้  

1. นโยบายหลัก 4 ด้าน  
1. การส่งเสริมวัฒนธรรม มุ่งหวังให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ ชุมชน  

ผู้ปกครองและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สังคมยกย่องและให้การยอมรับ มุ่งส่งเสริม วฒันธรรมที่ดี
งามในสถานศึกษา ชุมชนและบ้านนักเรียน  

2. การพัฒนาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ 
เป็นมืออาชีพ เพ่ือสนองความต้องการของสังคมทางวิชาการโดยเน้นคุณภาพตามเกณฑ์ และสามารถ 
ปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน และให้บุคลกรทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่าง 
ต่อเนื่องโดยสามารถด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  

3. การด ารงชีพอย่างมีความสุข มีทักษะในการเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพอย่าง  
ต่อเนื่องรับผิดชอบต่อสังคม มีส านึกในความเป็นไทย รักในอาชีพในชุมชนของตน รู้จักด ารงชีวิตอย่าง
มี คุณค่า มีสุขภาพที่ดี ปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด  

4. การพัฒนาศักยภาพ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและคล่องตัวในการ 
บริหาร จัดการ เพื่อให้สามารถสร้างมาตรฐานการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการและพัฒนา
คุณภาพ อย่างมาตรฐาน  

2. เงื่อนไข  
1. เงื่อนไขการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมระหว่าง สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากร 

ทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้มี คุณภาพและมีศักยภาพ  

2. เงื่อนไขการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุ่งหวังให้ผู้บริหาร 
สถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โดยการประเมินผลมีกระบวนการอย่างคร่าว ๆ ดังนี้  

1) สร้างระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
2) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง  
3) มีการปรับปรุงแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  
4) สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีโครงการที่ด าเนินการช้ากว่าที่ก าหนด และ 

ตรวจสอบคุณภาพอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ 
 
 
 
 



 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ คือ ปัจจัยที่ส าคัญยิ่งต่อการบรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์

องค์กรมี ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป็นแนวทางท่ีเป็นรูปธรรมในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานทุก
ระดับให้มุ่งไปใน ทิศทางเดียวกัน ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโรงเรียนชนแดนวิทยาคม มีดังนี้  

1. ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ และนโยบายที่ชัดเจนในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงการมีส่วน
ร่วม และกระจายอ านาจ ใช้ความไว้วางใจในการสร้างเสริมบรรยากาศเป็นมิตร มีการจัดสภาพและ
บรรยากาศ การท างาน  

2. ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีความรู้ มีความสามารถในการ
เรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ  

3. ระบบบริหารจัดการ โดยมีการจัดการเชิงคุณภาพ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการท างาน
อย่าง ต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
และการ จัดสภาพการเรียนรู้โดยมีการปรับปรุงกลยุทธ์ การจัดการเรียนการสอน และการจัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อ การเรียนรู้  

4. นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารและการเรียนการสอน มีการวิจัยเพื่อพัฒนา  
5. หลักสูตรของโรงเรียน มีลักษณะที่ยืดหยุ่น สอดคล้องตามสถานการณ์ และส่งเสริมการ

เรียนรู้ อย่างหลากหลาย  
6. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายสถานศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น จากการก าหนดแนวทางการพัฒนา ตามกลยุทธ์ทั้ง 5 กลยุทธ์ ต้องมีแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา ด าเนินการอย่างสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ เพราะกลยุทธ์ส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถเลือกปรับและบูรณาการแนวพัฒนาตามบริบทสภาพสังคม 
ข้อมูลและจุดเน้นแต่ ละปีให้เป็นองค์รวมโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมี
ส่วนร่วมเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญ มีเครือข่าย และทีมงานเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้เกิดก าลังพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน เพื่อรองรับ การปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการที่สร้างโอกาสการเรียนแก่
ทุกคนอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อเป้าหมายการศึกษาตลอดชีวิต 

 
ความส าเร็จทางด้านกลยุทธ์ของโรงเรียนควรมีความสอดคล้องกันทั้งในส่วนของการก าหนด

กลยุทธ์ (Strategy Formulation) การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) ดังนี้   
 หากโรงเรียนสามารถท้ังวางแผนกลยุทธ์และน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดีมี

ประสิทธิภาพ ก็จะท าให้กลยุทธ์ของโรงเรียนประสบผลส าเร็จ (Strategic Success) 
 หากโรงเรียนมีการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างดีแต่ขาดประสิทธิภาพในการน ากลยุทธ์ไปสู่

การปฏิบัติ ก็จะเป็นการสูญเสียโอกาสครั้งส าคัญ (Missed Opportunity) 
 หากโรงเรียนวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ไม่สามารถน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้ดี 

ก็จะท าให้เกิดความเสี่ยงได้ (At Risk) เนื่องจากน ากลยุทธ์ไม่ดีไปปฏิบัติ 
 หากโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพในการวางแผนกลยุทธ์ และการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

ก็แสงดถึงความล้มเหลวตั้งแต่ต้น (Doomed From The Start) 
 



 
 

การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติให้ได้ผล ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 
1. การท าให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างปัจจัยต่างๆ ภายในโรงเรียนกับแผน

กลยุทธ์โดยปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เชื่อมโยง คือ 
1.1 โครงการและงบประมาณ เพ่ือให้สามารถม่ันใจได้ว่าเมื่อได้รับการจัดสรรทรัพยากรและมี

การด าเนินการตามโครงการแล้ว จะส่งผลต่อแผนกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดขึ้น 
1.2 โครงสร้างและกระบวนการท างาน เพ่ือให้มั่นใจว่าโรงเรียนมีการจัดและปรับโครงสร้างและ

กระบวนการท างานเพ่ือสนับสนุนแผนกลยุทธ์ 
1.3 สมรรถนะและความสามารถของบุคลากร เพ่ือท าให้แผนกลยุทธ์ได้รับการขับเคลื่อนและ

ปฏิบัติตามได้เป็นผลส าเร็จ จะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ที่จะบริหารให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1.4 วัฒนธรรมและค่านิยมในการท างาน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของ
บุคคลเป็นไปในทิศทางเดียวกันและปฏิบัติตามความรับผิดชอบและงานตามแผนกลยุทธ์ 

1.5 ความรู้และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้มีแหล่งความรู้และระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี
ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ 

1.6 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกระดับเป็นระบบที่ผลักดันและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามแผนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.7 ระบบการจูงใจและผลตอบแทน เพ่ือให้เป็นระบบที่เก้ือหนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานเต็ม
ศักยภาพมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ระดับสูง 

2. การท าให้โรงเรียนมีความสามารถในการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โดยความสามารถ
ที่โรงเรียนควรจะมี ประกอบด้วย  

2.1 ทักษะความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน 
2.2 ความมุ่งม่ันของผู้บริหาร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัตินั้น ต้องอาศัย

ความต่อเนื่อง 
2.3 การมีผู้รับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้เกิดการมองภาพรวม หรือความ

เชื่อมโยงทั้งหมดในการขับเคลื่อน 
2.4 ความยืดหยุ่นและมุ่งเน้นนวัตกรรม คือ ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการ

เปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับการ
ด าเนินงาน 

2.5 การท างานเป็นทีมในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ 
2.6 การแบ่งปันความรู้ของบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อช่วยกันปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 



 
 

คณะผู้จัดท า 
1.คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. นายวุฒิ       ศรีศรุตวงศ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธาน 
2. นายก าเชาว์       อารีรักษ ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ     กรรมการ 

 3. นางไพรัตน์       พัฒนถาวร  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
5. นายธวัชชัย       บุญชว่ย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป     กรรมการ 

 6. นางพรทิพย์       บุญชว่ย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ    กรรมการ 
 7. นางสาวนิตญา      คงศรี  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน     กรรมการ 
2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 1. นางสาวมยุรี  เหลี่ยมศร หัวหน้างานแผนงาน    หัวหน้าคณะท างาน 

2. นางสาวกรณิการ์ กุลค า  คณะท างาน 
3. นายนรเศรษฐ์   แก้วขาว  คณะท างาน 
4. นายคมศิต  กองสี  คณะท างาน 
5. นางสาวแนน  วงศ์ค า  คณะท างาน 

 6. นางสาวกิตติยา  สะอาดใจ คณะท างาน และเลขานุการ 
 



 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ระยะ 3 ปี (2561-2563) และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
................................................................... 

ด้วยโรงเรียนชนแดนวิทยาคม จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ3ปี 
(2561-2563) และแผนปฏิบัติประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ3ปี 
(2561-2563) และแผนปฏิบัติประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ดังนี้ 

1. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค ์กลยุทธ์ เป้าหมายการด าเนินงาน และโครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
โดยให้ครอบคลุมสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยเหนือและความต้องการของพ้ืนที่ ประกอบด้วย 

1.1 พระครูกิตติพัชรคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา    กรรมการที่ปรึกษา 
1.2 นายเด่นณรงค์   ธรรมา คณะกรรมการสถานศึกษา    กรรมการที่ปรึกษา 
1.3 นางวารุณี          ธีระภทัรานนท์ คณะกรรมการสถานศึกษา    กรรมการที่ปรึกษา 
1.4 นายพงษ์พันธ์   วิภาจักษณกุล คณะกรรมการสถานศึกษา    กรรมการที่ปรึกษา 
1.5 นางสาวกัญญา  พิทักษ์เงินดี คณะกรรมการสถานศึกษา    กรรมการที่ปรึกษา 
1.6 นายธรณ์ธันย์     ศรีสุราช คณะกรรมการสถานศึกษา    กรรมการที่ปรึกษา 
1.7 นายกิตติ           ลิ้มศิริชัย คณะกรรมการสถานศึกษา    กรรมการที่ปรึกษา 
1.8 นายพรรณิภา   เครอืกิจกุลหิรัญ คณะกรรมการสถานศึกษา    กรรมการที่ปรึกษา 
1.9 นายสมชาย   นิลมูล คณะกรรมการสถานศึกษา    กรรมการที่ปรึกษา 
1.10 นางสาวกัลยรัตน์  วุธนู คณะกรรมการสถานศึกษา    กรรมการที่ปรึกษา 
1.11 ร้อยต ารวจเอกอมรรัตน์   สุมาลี คณะกรรมการสถานศึกษา    กรรมการที่ปรึกษา 
1.12 ดาบต ารวจประเสริฐสุทธิ์   ดอกค า คณะกรรมการสถานศึกษา    กรรมการที่ปรึกษา 
1.13 นายวัฒนา   คลังเกษม คณะกรรมการสถานศึกษา    กรรมการที่ปรึกษา 
1.14 นายรักษพล   ซิตูมปูน คณะกรรมการสถานศึกษา    กรรมการที่ปรึกษา 
1.15 นายวุฒิ   ศรีศรุตวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน          ประธานกรรมการ 
1.16 นางไพรัตน์   รัตนถาวร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร        กรรมการ

 1.17 นางพรทิพย์   บุญช่วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ    กรรมการ 
1.18 นายธวัชชัย   บุญช่วย หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                กรรมการ 
1.19 นายก าเชาว์   อารีรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ        กรรมการ

 1.20 นางสาวนิตญา   คงศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน    กรรมการ 
1.21 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกสาระ                                             กรรมการ 
1.22 ครูที่ปรึกษาทุกชั้นเรียนและบุคลากรทางการศึกษา                             กรรมการ 



 
 

1.23 คณะกรรมการนักเรียน 
 กรรมการ 

1.24 นางมยุรี   เหลี่ยมศร ครู                     กรรมการและเลขานุการ 
1.25 นายนรเศรษฐ์   แก้วขาว คร ู             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.26 นายกฤษฎา   อินทับทิม ครู              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.27 นางกรณิการ์   มีสิงห์ ครู              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.28 นางสาวกิตติยา  สะอาดใจ ครู              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.29 นายคมศิต   กองสี ครู              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.30 นางสาวแนน   วงศ์ค า ครู              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดท าเอกสาร มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการประชุม ประสานการด าเนินงาน สรุปผลการด าเนินงาน และจัดท ารูปเล่มเอกสาร 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ แผนปฏิบัติการ ให้แล้วเสร็จ ประกอบด้วย 

2.1 นางมยุรี   เหลี่ยมศร ครู                    กรรมการและเลขานุการ 
2.2 นายนรเศรษฐ์   แก้วขาว ครู             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.3 นายกฤษฎา   อินทับทิม ครู             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.4 นางกรณิการ์   มีสิงห์ ครู             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.5 นางสาวกิตติยา   สะอาดใจ ครู             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.6 นายคมศิต   กองสี ครู             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.7 นางสาวแนน   วงศ์ค า ครู             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ขอความร่วมมือที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศนี้ ร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จบรรลุ

ตรงตามวัตถุประสงค์ และบังเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

 
 
 

 ( นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม 

 
 


