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บทที ่1  
สภำพทั่วไป และข้อมลูพื้นฐำนสถำนศึกษำ  

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

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

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

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

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

15 พฤศจิกายน 2522  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้  นายชัยวัฒน์   พ่ึงทอง มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ใหญ่โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  และต่อมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน จนถึง พ.ศ. 2535  
ในปกีารศึกษา 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  

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

ปีการศึกษา  2554     โรงเรยีนชนแดนวิทยาคมได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝันรุ่น
ที่ 3  “ โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ ” และได้รับการตรวจเยี่ยมเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่  1  มีนาคม    
2556 ปัจจุบันโรงเรียนชนแดนวิทยาคมเปิดท าการสอนนับรวมถึง ปีพ.ศ. 2562   เป็นเวลา  50 ปี  

 

    ภำรกิจสถำนศึกษำ(Assigned mission) (ภำรกิจตำมกฎหมำย) 

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

2.ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ  
 
     2.1 สัญลักษณ์ ปรัชญำ/คตธิรรม ค ำขวัญ  สีประจ ำโรงเรียน  เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ 
 
 

สัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นรูปพระสุรัสวดี พระแม่เจ้าผู้อุปถัมภ์การศึกษา ประสิทธิ์ประสาทความรู้และความสดชื่นทั้งมวล พระ
วรกายขาวผ่อง พรหัตถ์ขวาประทานต ารา พระหัตถ์ซ้ายโปรยดอกไม ้ทรงประทับยืนบนดอกบัวเหนือชลาลัย  

 
ปรัชญำ  

ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
 
 

คติธรรม  
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สุวิชา  โน   ภว ฺ โหติ      ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ  
 

ค ำขวัญ  
เรียนดี   มีวินัย  ใจซื่อสัตย์  

 
 

สีประจ ำโรงเรียน 
 

 
 

 
สีเทา   หมายถึง สมอง  
สีแสด  หมายถึง คุณธรรมและความกล้า 
 

เอกลักษณ์ 
เรียนดี   กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม 

 
อัตลักษณ์ 

ยิ้มง่าย   ไหว้สวย  ทักทายเป็น 
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2.2 แผนที่โรงเรียนชนแดนวิทยำคม  
 

แผนผัง/แผนที่  แสดงอำณำเขต/ที่ตั้ง ของโรงเรียน 
อำณำเขต  

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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กำรคมนำคมขนส่ง    

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 

 
 ลักษณะภูมิประเทศและสภำพภูมิอำกำศ  

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

หนาวจะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดน าความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา  
 
สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ กำรเมืองและกำรปกครอง  

สภำพทำงสังคมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนมีความหลากหลายเนื่องจากเป็นพื้นที่
ขนาดใหญ่ ท าให้มีประชากรจ านวนมาก และประกอบด้วยหลากหลายภูมิภาค และวัฒนธรรมแต่ก็อยู่รวมกันอย่าง
สงบสุขประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีอุปนิสัยเอ้ืออาทร มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรักถิ่นบ้านเกิด วิถีความเป็นอยู่
แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การตั้งถิ่นฐานของประชาชนในเขตพ้ืนที่ จะมีลักษณะรวมกันเป็นกลุ่มญาติพ่ีน้อง มีความ
รักเคารพในระดับอาวุโส มีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีดีงาม สืบทอดกันยาวนานจนถึงปัจจุบัน  

สภำพทำงเศรษฐกิจ   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่   การท านา   การท าไร่   
การเลี้ยงสัตว์   และประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง  
กำรสำธำรณสุข 
 

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

2.3 ข้อมูลนักเรียนและบุคลกรในโรงเรียนชนแดนวิทยำคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนนักเรียน 
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

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

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

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

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

รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 11 134 222 356 
รวมทั้งสิ้น  20 286 378 664 

 
  2.3.2  ข้อมูลจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ตำรำงท่ี  2    แสดงข้อมูลจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เริ่มรับรำชกำร 
ต ำแหน่ง/วิทย

ฐำนะ 
ระดับ

กำรศึกษำ 
วุฒิกำรศึกษำ

(ย่อ) วิชำเอก 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 ปริญญาตรี 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 เร่ิมรับรำชกำร 
ต ำแหน่ง/วิทย

ฐำนะ 
ระดับ

กำรศึกษำ 
วุฒิกำรศึกษำ

(ย่อ) วิชำเอก 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 ครูช 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  รินศรี 15/6/2524 13/11/2552 ครูช 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 ์   ครูช 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 นางสาวณัฐชยา  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 

- 10 - 19 - - 39 
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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) 
 

ตำรำงท่ี  3    ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนชนแดนวิทยาคม   
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
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   ศรีศรุตวงศ์ กรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
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กลุ่มบริหำรทั่วไป 
นำยธวัชชัย  บุญช่วย 

  
 

คณะกรรมกำรบริหำรงำนทั่วไป 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรของสถำนศึกษำ (แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำร) 
แผนภูมิกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
นำยวุฒิ  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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แผนภูมิกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
นำยวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 

 

งานวางแผนอัตราก าลัง  
สรรหาบรรจุและแต่งตั้ง  
นางเกษรุ่ง   แหยมแก้ว 

คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 
 

งานจัดระบบและ 
การจัดท าทะเบยีนประวัต ิ
นางเกษรุ่ง   แหยมแก้ว 

 

งานย้ายข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

นางอรุณี  ตั้งรัศมี 
 

งานเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

นางอรุณี  ตั้งรัศมี 
 

งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
และจริยธรรมข้าราชการ

ครูฯ  
นางชาณัฐธนพร  สงวนสุข 

 

 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
นำงชำณัฐธนพร  สงวนสุข 

 

งานวิทยฐานะ 
นางมนสิชา   

 

งานประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานและพิจารณา

ความดีความชอบ 
นางชาณัฐธนพร  สงวนสุข 

 

งานพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

นางมนสิชา วงษ์สิทธิศักดิ ์
 

งานสวัสดิการ และ
บริการ 

นางชาณัฐธนพร  สงวนสุข 
 

งานเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจและยกยอ่ง 

เชิดชูเกียรต ิ
นางชาณัฐธนพร  สงวนสุข 
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แผนภูมิกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
นำยวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 

 

งานการเงินและบัญช ี
นางพรทิพย์  บุญช่วย 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
นำงพรทิพย์  บุญช่วย 

 

งานควบคุมภายใน 
นางสุกัญญา  สุมาล ี

งานพัสดุและสินทรัพย ์
นางกรณิการ์  มีสิงห ์

งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
นางพรทิพย์   บุญชว่ย 

งานนโยบายแผน 
นางสาวมยุรี  เหลี่ยมศร 

 

คณะกรรมกำรบริหำรงำน
งบประมำณ 

 

งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 
นางพรทิพย์  บุญช่วย 

 

งานตรวจสอบภายใน 
นางอรุณี  ตั้งรัศมี 

 

งานยานพาหนะ 
นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรของสถำนศึกษำ (แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำร) 
แผนภูมิกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
นำยวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 

 

งานพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 
นายก าเชาว์  อารีรักษ์ 

คณะกรรมกำรบริหำรงำนวิชำกำร 
 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
นายก าเชาว์  อารีรักษ์ 

งานทะเบียน/
รับนักเรียน 

นางสุภัทรพ์ร ปานสุข 

 

งานวัดผลและ
ประเมนิผล 

น.ส.ภูริศา ค าคุณ 

 

งานกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
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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แผนภูมิกำรบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
นำยวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 

 

งานเครือข่าย
ผู้ปกครอง 

นิตญา  คงศรี 

 

คณะกรรมกำรบริหำร 
งำนกิจกำรนักเรียน 

 

งานปกครองส่งเสริมวินัย 
และพัฒนา 

พฤติกรรมนักเรียน 
นิตญา  คงศรี 

งานส่งเสริมคุณธรรม
และความประพฤติ

นักเรียน 
นายเริงนรินทร์  

งานประชาธิปไตยและ
ส่งเสริมกิจกรรมสภา

นักเรียน 
นายครรชิต พรคุณารักษ ์

 
 

งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

นิตญา  คงศรี 
 

 

งำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 
นำงนิตญำ  คงศรี 

 

งานกิจกรรม
โรงเรียน 

นายชัยวัฒน์  มว่งดี 
 

งานสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ

อบายมขุ 
ครรชิต  พรคุณารักษ์ 

 
 

งานสารวัตรนักเรียน 
นายชัยวัฒน์  มว่งดี 

 

งาน To be Number 
One 

นายก าเชาว ์ อารีรักษ์ 
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แผนภูมิกำรบริหำรงำน ICT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
นำยวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์ 

 

คณะกรรมกำรบริหำร 
งำน ICT 

 

งานประชาสัมพันธ์และงาน ICT 
นายธวัชชัย  บุญช่วย 

งานพัฒนาและซ่อมบ ารุง สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

นายธวัชชัย  บุญช่วย 

งานสารสนเทศและพัฒนา
ระบบเครือข่ายข้อมูล

สารสนเทศ 
นายนรเศรษฐ์  แก้วขาว 

 
 

งำนบริหำรงำน ICT 
นายธวัชชัย  บุญช่วย 

 



 
 

คณะกรรมกำรบริหำร

โรงเรียน 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

2.4 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนชนแดนวิทยำคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
นำยวุฒิ  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 ำนวยกำรโรงเรียน 
- 

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

กลุ่มบริหารงาน  ICT 
นายธวัชชัย  บุญช่วย 

 



 
 

2.5 ข้อมูลผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม  (สมศ.)  
 

ตำรำงท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) 
 

ตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก  
(คะแนน)  

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ  

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. ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ (ผลงำนย้อนหลัง  3 ปี) 
3.1 งำนบริหำรวิชำกำร (ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ) 

 

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

วิชา 

ม.3 ม.6 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

2554 2555 2556 
ค่าเฉลี่ย 

3 ปี 
เปรียบเทียบ 

+ หรือ - 
2554 2555 2556 

ค่าเฉลี่ย 
3 ปี 

เปรียบเทียบ 
+ หรือ - 

ภาษาไทย 45.61 53.14 44.33 47.69 -8.81 37.04 38.47 44.11 39.54 +5.64 
คณิตศาสตร ์ 29.52 24.03 22.42 25.32 -1.61 18.62 18.21 16.75 17.86 -1.46 
วิทยาศาสตร ์ 26.25 33.71 35.06 31.67 +1.35 26.27 29.46 27.67 27.80 -1.79 
ภาษาอังกฤษ 25.68 24.03 29.64 26.70 +4.87 17.72 16.75 19.43 17.97 +2.68 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตำรำงท่ี  6   แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   
ปีการศึกษา  2557  ( ONET)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รำยงำนผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) 
ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  อ าเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 

2555 2556 2557 2558 ผลต่ำง 
ภำษำไทย 53.14 44.33 34.56 40.71 +6.15 
คณิตศำสตร ์ 24.03 22.42 25.65 26.54 +0.89 
วิทยำศำสตร์ 33.71 35.06 35.74 34.31 -1.43 
ภำษำอังกฤษ 24.77 29.64 24.87 27.02 +2.15 
ศิลปะ 43.83 43.67 43.19 - - 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 53.75 59.02 57.78 - - 
กำรงำนอำชีพ และเทคโนโลยี 47.77 42.67 44.87 - - 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 44.10 37.30 44.94 43.46 -1.48 

ค่ำเฉลี่ย 40.64 39.26 38.95 34.41 -4.54 
*หมำยเหตุ  ผลต่างเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2557 และ 2558 
 

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

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  อ าเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 

2555 2556 2557 2558 ผลต่ำง 
ภำษำไทย 38.47 44.11 46.59 46.26 -0.33 
คณิตศำสตร ์ 18.21 16.75 16.64 23.22 +6.58 
วิทยำศำสตร์ 29.46 27.67 28.79 30.50 +1.71 
ภำษำอังกฤษ 16.75 19.43 18.79 19.69 +0.9 
ศิลปะ 31.25 27.79 34.72 - - 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 49.01 57.85 50.05 - - 
กำรงำนอำชีพ และเทคโนโลยี 40.49 48.88 46.97 - - 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 31.69 30.21 33.67 36.90 +3.23 

ค่ำเฉลี่ย 31.92 34.09 34.53 31.31 -3.22 
*หมำยเหตุ  ผลต่างเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2556 และ 2557 



 
 

3.2 งำนบริหำรงบประมำณ (การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา/การบริหาร
งบประมาณ) 

3.2.1 โรงเรียนได้ด าเนินการบริหารงานการเงิน การบัญชี อย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน  

โปร่งใสตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ 
   3.2.2 บริหารงานพัสดุ  ครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ  ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  โปร่งใสตรวจสอบได้ 
และมีประสิทธิภาพ 
     3.3.3 จัดหางบประมาณโดยการระดมทรัพยากร/สรรพก าลังจากทุกส่วนมาใช้ในการจัด
การศึกษาอย่างเหมาะสม   

 
 

 
 



 
 

บทที ่2 
ทิศทำงกำรพัฒนำ กำรบริหำรสถำนศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 
ร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)   
 คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี   (พ.ศ. 
2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 วิสัยทัศน์  
  “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา         ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

 เป้ำหมำย 

 1. ควำมม่ันคง 

      1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง   
      1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรยิ์ ที่
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจติใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไป   สู่
การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

      1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน มี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
        1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  มี
ที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

        1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 

   2. ควำมม่ังคั่ง    
      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้
สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน   
      2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน        และ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง        ใน
ภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค  และ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง   
      2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ 
ทุนทางปญัญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม   

 3. ควำมยั่งยืน 

  3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน    ให้
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   



 
 
  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ  ของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น 
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    3.3 
ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
 2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    

 3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
 4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม   
 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจ
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมม่ันคง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความม่ันคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจน
การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพศักยภำพคน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และ
ทั่วถึง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสบนควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม   
  ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

  ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
    ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรบัปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครฐัให้มีขนาด       ที่
เหมาะสม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็น
สากล 

 



 
 
นโยบำยของรัฐบำล 

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

ข้อ 1. กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตาม

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

ข้อ 3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว 

ข้อ 4. กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช้สร้าง
สังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 

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

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้ 
สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจ



 
 
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

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

4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ 
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ 

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

4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา 
มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

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

4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม 
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่ 
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

ข้อ 5. กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน 
5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้าใจ 

นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกท้ังพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 
 ข้อ 6. กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 

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



 
 

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

ข้อ 10. กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ 

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

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

10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลการภาครัฐวางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

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



 
 
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 

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

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไดม้อบนโยบายแก่ผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ
เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิด
ประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม 
 

ทัศนคติในกำรท ำงำน 
เหตุผลและความจ าเป็นที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล

ปัจจุบันได้เข้ามาบริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวการณ์ไม่ปกติ ต้องช่วยกันยุติ
ความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น ถือว่าเป็นพ้ืนฐานของการปฏิรูปทุกเรื่อง เริ่ม
จากการปฏิรูป 11 ด้านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพราะการศึกษาเป็นพ้ืนฐานของความมั่นคงยั่งยืน
ในการปฏิรูปประเทศ ต้องใช้เวลานานและต้องมีแผนปฏิรูปทั้งระยะเร่งด่วน ระยะปานกลางและระยะยาว 
กระทรวงศึกษาธิการต้องด าเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยค านึงถึงอนาคตของนักเรียน ซึ่งก็คือลูกหลานของเรา 
ให้มีชีวิตที่สดใสและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ต่อจากนี้ ต้องขอทุกคนสละเวลามากข้ึนเพราะมีงาน
เร่งด่วนที่ต้องท า ต้องการผลลัพธ์มากขึ้น เร็วขึ้น และต้องสื่อสารกันเพ่ือลดความรู้สึกขัดแย้งทั้งหมดใน
กระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูที่ผลงาน 
 

แนวคิดในกำรท้ำงำนของส่วนรำชกำร 

ส่วนราชการตั้งแต่ระดับพ้ืนที่ จะต้องด าเนินการแปลงนโยบายทั้งของรัฐบาลและของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ มี
การศึกษาวิเคราะห์    และปรับกลยุทธ์การท างานปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 

เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานและความคิดเห็นของผู้บริหารระดับพื้นที่ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง 

เนื่องจากมีช่วงเวลาจ ากัด จึงต้องการความคิดเห็นเพื่อการหลอมรวมวิธีการท างานให้รวดเร็วและท างาน
ร่วมกันได้คล่องตัวมากยิ่งข้ึน โดยมีแผนการด าเนินการแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้ 

1) งานที่ด าเนินการอยู่แล้วและตรงตามนโยบาย 

2) งานที่ด าเนินการอยู่แล้วสามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบาย 

3) งานที่ด าเนินการและเพ่ิมตามนโยบายใหม่ แบ่งเป็น 

(1) งานที่เพ่ิมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณด าเนินการ 

(2) งานที่เพ่ิมโดยต้องใช้เวลาและงบประมาณด าเนินการ 
 

แนวทำงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

น้อมน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษามาเป็น
แนวทางปฏิบัติ 



 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมพีระราชด ารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้ 

1. “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 

2. “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจกับเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กท่ีเรียนเก่งกว่าช่วย
สอนเพ่ือนที่เรียนช้ากว่า” 

3. “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 

กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง น้อมน ากระแสพระราช 

ด ารัสมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชด ารัส
ทั้ง 3ประการ ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเส้นทางสู่ความส าเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป 
 

แนวนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรหลัก และหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการศึกษา 

ดังนี้ 
1. ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป 

2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ 

3. ปรับลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง 

4. เร่งปรับหลักสูตร/ต ารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต าราต้องคุ้มราคา 

5. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า สามารถเข้าท างานใน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี 2558 เพ่ือช่วยแก้ปัญหาว่างงานและปัญหา
สังคมได้ 

6. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ท าให้เด็ก คร ูผู้ปกครองมีความสุข 

7. ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก 

8. ลดความเหลื่อมล้ า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

9. น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 

10. การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต สามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 
 

แนวนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 

นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง 

1. กำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรริเริ่มใหม่ 

1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน 

1.2 ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน สามารถก าหนดรายละเอียดของงาน 

หลักงานรอง และงานที่ต้องด าเนินการก่อน/หลัง เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ 

1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึง 

หน่วยงานหลักและทันต่อสถานการณ์ เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงานของ
ตลาดแรงงาน ในแต่ละสาขาวิชา 

1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการ 

วิเคราะห์จะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นยามากข้ึน 
 



 
 

2. กำรปรับปรุงแผนงำน/โครงกำรเดิมท่ีไม่สัมฤทธิ์ผล 

ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่ 
หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อมซึ่ง
บางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว 
 

3. แผนงำน/โครงกำรตำมพระรำชด ำริ 
3.1 ให้มีการด าเนินโครงการตามพระราชด าริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการ 

รับผิดชอบโดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 

3.2 โครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า 

พระบรมราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการ หรือให้การ
สนับสนุนต้องสามารถอธิบายที่มา เหตุผล และความส าคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจ
หลักการแนวคิดของโครงการได้ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี 

3.3 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 

ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการเรียนรู้ท าความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถ
เผยแพร่ขยายผลต่อไปได้ 

3.4 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ 
และสถาบันหลักของชาติ 
 

4. งบประมำณ 

4.1 งบลงทุน 

     1) ให้เตรียมการด าเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ  

พ.ศ.2559 

     2) การใช้งบประมาณ เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งด าเนินการตามแผนที่ก าหนดเพ่ือให้ 
เกิดการกระจายงบประมาณในพื้นที่ 

4.2 งบกลาง 

     1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าที่จ าเป็น 

     2) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4.3 การใช้งบประมาณในการด าเนินงาน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและ 

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

4.4 งานบางโครงการที่ต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ให้ม ี

การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

5. เน้นกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกองค์กร 

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 ำนวยกำรเม่ือมีเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 

กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรอืเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน
นักศึกษา ทั้งท่ีเกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหาร การประท้วง
ต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก าหนดมาตรการ วิธกีาร ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุงหรือท าการซักซ้อมความเข้าใจ อยู่เสมอ ซึ่งเบื้องต้นต้อง
มีรายละเอียดดังนี้ 

1) มีการจัดระบบและก าหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน 

2) มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว 

3) ส ารวจระบบที่มีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

4) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามลาดับขั้นอย่างรวดเร็ว 

7. กำรร่วมมือกับภำคเอกชนและภำคประชำสังคม 

การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการจัดการศึกษาให้ครบ 

วงจร เช่น ร่วมก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าท างานระหว่างก าลังศึกษา และการ
รับเข้าท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 

8. ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนส่วนภูมิภำคและเขตพื้นที่ต่ำง ๆ ของแต่ละส่วนรำชกำร 

8.1 ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ให้ 
ครบถ้วน 

8.2 ก าหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ 
ชัดเจน 

8.3 ก าหนดความต้องการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง 
 

9. โครงกำรจัดอบรม สัมมนำ ต้องบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 

9.2 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับ 

หน่วยงานในทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพ 

10. ยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในทุกหลักสูตร 

ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้และ
สามารถใช้ในการสื่อสารเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 



 
 

11. ให้มีกำรน้ำ ICT มำใช้ในกำรบริหำรงำนในกระทรวงศึกษำธิกำรอย่ำงทั่วถึงมีประสิทธิภำพ 

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. ให้ควำมส ำคัญกับเทคนิคกำรสอนและกำรสื่อควำมหมำย 

ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ จัดการ
เรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ท าให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

13. กำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อม 

13.1 ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย  

เหมาะสม 

13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 

และสถานศึกษาทุกระดับ 

13.3 การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีแผนรักษา 

ความปลอดภัยให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลาดับความส าคัญและสภาพปัญหา ภัย
คุกคามของแต่ละพ้ืนที่ และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ 

14. ให้ลดภำระงำนที่ไม่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของครูและนักเรียน 

14.1 ให้น้อมน ากระแสพระราชด ารัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการ 

สอนของครู 
14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพ่ือให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อ 

การเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือให้เกิดการผ่อนคลายและมี
ความสุข 

15. กำรประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

ให้จัดระบบการประเมินผลงาน ความก้าวหน้า และการปรับเพิ่มวิทยฐานะและภาระงานของครูผู้สอน
ให้สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะ
ชีวิต 

16. กำรแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ให้เร่งรัดการด าเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และ

สนับสนุนการด าเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  เป็นต้น 

17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง 

ให้จัดระบบการท าระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นระบบดูแล
นักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ เช่น ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้ง 

อุทกภัยต่าง ๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทา 

ปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป 
 



 
 
 

นโยบำยส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ 

1. นโยบำยด้ำนกำรปรำบปรำมทุจริต 

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 าผิดดังกล่าว 

2. นโยบำยด้ำนสวัสดิกำร 

2.1 การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

2.2 ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา(สกสค.) ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุก
ด้าน ไม่เฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพ่ือช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2.3 เรื่องหนี้สินของครู ส่งเสริมให้ครูมีจิตสานึกรู้จักการด าเนินชีวิตโดยยึดหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียน
การสอน 

3. นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรขยะ 

3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ขยาย 

ผลโครงการโรงเรียนขยะให้เพ่ิมมากขึ้น 

3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ  

โดยการปลูกจิตส านึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และการก าจัดขยะ ที่
ถูกต้อง 

4. นโยบำยด้ำนกำรดูแลรักษำสิ่งปลูกสร้ำง ครุภัณฑ์ 
ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์ ให้ใช้หลักตรรกะในการด าเนินการ ตาม 

เหตุผลและความจ าเป็นของหน่วยงาน 

4.2 ระบบการซ่อมบ ารุง ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบ ารุง  

ตรวจสอบวงรอบการใช้งาน ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะใน
การซ่อมบ ารุง 

4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที่ ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย ตรวจสภาพไม่ให้ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง 
 



 
 
นโยบำยเฉพำะ : กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

1. กำรแก้ไขปัญหำเด็กประถมศึกษำ อ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ 
1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูก 

สะกดค าโดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL) 

2) ก าหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้อง 

อ่านคล่องเขียนคล่อง 

2. กำรดูแลเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 

1) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน 

2) เด็กท่ีออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 

ต่อเนื่อง หรือออกไปทางานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครอืข่ายประสานการติดตาม
อย่างเป็นระบบ 

3. ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำ 

1) ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มี 

กิจกรรมเพ่ิมภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือ 

2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน 

จัดขึ้น ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากข้ึน เพ่ือให้ผ่อนคลายและมีความสุข 

3) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติ มากกว่าท่องจ าเพ่ือการสอบอย่างเดียว เพ่ือสร้างภูมิ 
ต้านทานให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน 

4. กำรแก้ไขปัญหำโรงเรียนขนำดเล็ก 

โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน ให้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( Distance Learning Information 

Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลเป็นโรงเรียนต้นทางที่มี
คุณภาพ 

5. กำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ 

ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance Learning Television : DLTV) และผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology : ICT) ด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) 

6. กำรประเมินครู นักเรียน โรงเรียน 

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

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการจัด 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 



 
 

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

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

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

5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็น
อย่างดี 

6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 

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

9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น 

ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรง บันดาลใจ 

และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่ 
10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้การศึกษาน าการ

แก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาคอร์รัปชั่น 

11. ทุม่เทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไม่ได้
คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

วิสัยทัศน์ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 



 
 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา 
 

เป้ำประสงค์ 
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล และนักเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 

3. คร ูผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการ 

ท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบูรณาการการท างาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 
 

กลยุทธ์ 
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จงึก าหนดกลยุทธ์ 

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

กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

ผลผลิต 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการด าเนินงาน 6 ผลผลิต คือ 

1) ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 

2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

3) ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4) เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ 

5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6) เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

โดยมีหน่วยงานก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษา จ านวน 183 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ภารกิจดังกล่าว 

สามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 



 
 
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดจุดเน้นการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้ำนผู้เรียน 

1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 
1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา

ที ่
สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 

1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ ด้านค านวณ  

และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 

1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่ 
อาชีพ ด้วยการแนะแนวทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการ) และ
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 

1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร อย่าง 

สร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสมตาม
ช่วงวัย 

1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมท่ีเหมาะสม 

1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 

1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน และ 

สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล 

ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลายตามหลัก
วิชา 

1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

การเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน 

1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 

1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กร 



 
 
วิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ 

ช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆ และการวัด 

ประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

อย่างเหมาะสม 

2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา  

และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 

2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิด 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 

2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และ
ยึด 

มั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน 

2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม 
 

ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

3.1 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหารจัดการโดย
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 

3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 

นักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยส านักงาน
เขต 

พ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนท าแผนพัฒนาเป็นรายโรง
ร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงาน
เขต 



 
 
พ้ืนที่การศึกษา 

3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามตรวจสอบการบริหาร 

จัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

3.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

3.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.2.1 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

3.2.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับทั้งส่วนกลาง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
     สาระส าคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้
จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาของประเทศ ทั้งที่อยู่ในกระทรวง ศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ได้
น าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิด
จนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผนคือ การมุ่งเน้นการประกัน โอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบท เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็น พลวัตร 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซ่ึง
ภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมาย 
ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ 
(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปี 
ข้างหน้า ดังนี้  
         วิสัยทัศน์: ให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเป็น 
กลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ 
และ ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกศตวรรษท่ี 21  
          หลักกำร   
          1) รัฐมีหน้าที่จัดการให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถพัฒนา
ขีดความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลให้เต็มตามศักยภาพ จากการมีส่วนร่วมของ ทุกภาค
ส่วนในสังคม  
          2) รัฐจะประกันโอกาสและความเสมอภาค ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและ 
มาตรฐานตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล  
          3) แยกบทบาท อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของรัฐ ในฐานะผู้ก ากับนโยบายและแผน ผู้
ก ากับการศึกษา ผู้ประเมินผลการศึกษา ผู้ส่งเสริมสนับสนุน และ ผู้จัดการศึกษาออกจากกัน  



 
 

          4) รัฐพึงปฏิบัติต่อสถานศึกษาภายใต้กฎกติกา ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ที่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน  
          5) ทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการได้รับ
การศึกษาของพลเมืองต้องมีส่วนร่วมระดมทุน และร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา  
          6) สถานศึกษาต้องบริหารและ จัดการที่แสดงความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อคุณภาพ
และมาตรฐานของบริการการศึกษาที่ให้แก่ ผู้เรียน   
         7) รัฐจะก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาก าลังคน จ าแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา คณะ/
สาขาวิชา ที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ และ ๘) หลักสูตร 
กระบวนการจัด การเรียนการสอนต้องมีความยืดหยุ่นหลากหลาย สนองตอบความต้องการของผู้เรียน 
ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียน และ ผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน  
          ยุทธศำสตร์:  
          1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การวัด และ
ประเมินผล  
          2) ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา  
          3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมรองรับความต้องการ ของตลาด
งาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
          4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล  
          5) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
          6) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของทุกภาค
ส่วน  
          7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินเพ่ือการศึกษา  
          เป้ำหมำยสุดท้ำย :  
          1) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนา ศักยภาพและ
ขีดความสามารถของทุนมนุษย์ (Productivity) ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ การ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่
พัฒนา แล้วอย่างยั่งยืน ภายใต้พลวัตรของโลกศตวรรษท่ี 21  
          2) ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ การเรียนรู้ 
จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เพ่ือยกระดับ
ชนชั้นของสังคม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) ที่เอ้ือต่อ การ
สร้างสังคมแห่งปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถแสวงหา
ความรู้ และเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
          3) ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ ที่มีอยู่ใน
ตัวตนของแต่ละบุคคล และมีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่ส าคัญและทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งทักษะการด ารงชีวิต และทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
          4) ภาคการศึกษามีทรัพยากรและทุนที่เพียงพอส าหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
จากการส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาคส่วนในสังคม ผ่านการ เสียภาษี
ตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง การบริจาค และการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา  



 
 

          5) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ระดับสากล 
สามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการบริบทเชิงพ้ืนที่ ระดับประเทศและระดับภูมิภาคในฐานะที่
เป็นศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education) และเป็น ภาค
เศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาค ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 -
2564 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ .อ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
มาก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .2562 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ดังนี้  

 วิสัยทัศน์ 
 ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ       การ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

2. พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา      
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

3. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ  
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากร การปฏิบัติงานและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน  

4..ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของส านักงานศึกษาธิการ
ภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้บรรลุผลตามบทบาทและภารกิจที่ก าหนด 
 ค่ำนิยม 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  
 
 เป้ำประสงค์รวม 



 
 
   1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค 

 2. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 
 
 
 

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

 เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง 
  2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการของตลาดงาน
และประเทศ 
  3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
   5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์และค่ำเป้ำหมำย 
 

ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์  ค่ำเป้ำหมำย 
เป้ำประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพที่สอดคล้อง
เหมำะสมกับกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคง 

 

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  
เป้ำประสงค์ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่
สนองควำมต้องกำรของตลำดงำนและประเทศ 

 

5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา ร้อยละ 80  



 
 

ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์  ค่ำเป้ำหมำย 
ภาษาอังกฤษ  

6. จ านวนผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา  15 เรื่อง 

7. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถนักวิจัย  300 คน 
เป้ำประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีทักษะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 

8. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  
ของปีที่ผ่านมา  

9. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
การศึกษานอกระบบ (N-NET) ทุกรายวิชาทุกระดับ  

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 
 

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 

เป้ำประสงค์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และ
เสมอภำค 

 

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 

เป้ำประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
21. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดหลักสูตร/กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ร้อยละ 100 



 
 

ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์  ค่ำเป้ำหมำย 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม  
22. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/หลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้าง
ความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม  

ร้อยละ 100 

เป้ำประสงค์ที่ 6 หน่วยงำนทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำคมีระบบบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 

23. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ    
ในการปฏิบัติราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
   *ระดับมาตรฐาน หมายถึง ส่วนราชการมีผลการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับสูงกว่าเป้าหมาย   ไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน แต่ไม่มี
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ ากว่า
เป้าหมาย  
 

ระดับมาตรฐาน* 

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 
 

 
กลยุทธ์ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์  
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
  กลยุทธ์ 
    1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    1.2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    1.3 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง 
พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
    1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 



 
 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ 
  กลยุทธ์ 
    2.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ  
(อาทิ สะเต็ม ทวิศึกษา) 
    2.2 เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในพ้ืนที่และภูมิภาค 
    2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
ของผู้เรียน 
    2.4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำศักยภำพคนให้มีคุณภำพ 
   กลยุทธ์ 
 3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การนิเทศ การวัด ประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย บริบทพ้ืนที่ ภูมิภาค ยุทธศาสตร์และ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
     3.2 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้ เรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง 
     3.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ 
   4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
กลุ่มเป้าหมาย 
   4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและ   
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็น
เอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 

 
   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม   
   กลยุทธ์  
     5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตใน
พ้ืนที่และภูมิภาค 
     5.3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  



 
 
   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
   กลยุทธ์ 

    6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
    6.2 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน

     
    6.3 ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้เหมาะสมเอ้ือต่อ 

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
    6.4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่บูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างส่วนกลาง 

ภาค และจังหวัด 
    6.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่และภูมิภาคให้

สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา  
6.6 ป้องกันและแก้ไขปญัหาการทุจริต 

    6.7 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ   

 
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  

เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
ฉบับลงวันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ.2559 

 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศได้เสนอให้ชะลอการประเมินทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และ
ทราบแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนั้น สพฐ. ได้ด าเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานดังกล่าวโดย
สอดคล้องตามนโยบายของรัฐ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี
แนวคิดว่ามาตรฐานที่ก าหนดต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุได้ ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม กระชับ 
สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบ
การประเมินเพ่ือลดภาระการจัดเก็บข้อมูล และลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 
ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ได้มีการลง
นามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วนั้น  ึ่มีจ านวน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
(1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ 2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับนี้ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกสังกัด 



 
 
 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ ฉบับลงวันที่ 11 
ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตั้งแต่การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยด าเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ ฉบับใหม่ และปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือมุ่งมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้
กรอบ 4 มาตรฐานที่กระทรวงฯ ได้ประกาศใช้ 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ที่ สมศ.จะน าไปใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ที่จะเกิดขึ้น
ต่อไป 
 

 มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  
ฉบับลงวันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ.2559 

 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 
มีจ านวน 4 มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  มาตรฐานที 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 



 
 
  3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

  1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้             
อย่างมีคุณภาพ 
  3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา                    
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มำตรฐำนที่ 4 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 มำตรฐำนที่ 4 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 

  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 



 
 

นโยบำยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้น านโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนดเป็นนโยบายของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของ
หน่วยงานที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นองค์กรคุณภาพและการจัดการศึกษาสู่สู่
มาตรฐานสากล ภายในปี 2562  
 
พันธกิจ 

1. เป็นองค์กรทันสมัย บริหารจัดการที่ดี มีความคล่องตัว แบบ TQA เน้นการกระจายอ านาจตาม
หลัก  ธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มุ่งม่ันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร 

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

มีประสิทธิภาพ 
 
เป้ำประสงค์ 

1. สร้างสรรค์นักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสอง
ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อสังคมโลก 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผู้น า เป็นคนดี คนเก่ง มีจรรยาบรรณ ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญใช้
สื่อนวัตกรรม ภาษาต่างประเทศ และผ่านการประเมินในระดับชาติ 

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนองความถนัดและศักยภาพของผู้เรียน 
4. สร้างองค์กรและโรงเรียนชั้นดีบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA เป็นผู้น าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการบริหารและใช้จัดการเรียนการสอน และผ่านการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

5. โรงเรียนมีปัจจัยพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีการพัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดล้อมใน
องค์กรและโรงเรียนให้มีความสะอาดร่มรื่น สวยงาม อบอุ่น ปลอดภัย ปลอดสารเสพติด 

6. ระดมสรรพก าลังภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษาใน 
ระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
 
วัฒนธรรมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40 

1. มุ่งผลงานที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ (Quality) 
2. ดูแลคุณภาพการศึกษาด้วยหัวใจและความเป็นมืออาชีพ (Professional) 



 
 

3. กระชับ มีประสิทธิภาพและคล่องตัว (flexibility & Performance) 
4. ท างานเป็นทีม (Teamwork) 
5. เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Learning) 
6. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Preparedness for change) 
7. โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ (Good governance) 
8. มุ่งมั่นบริการที่เป็นเลิศ (Service commitment) 
9. รับผิดชอบต่อสังคม (Societal responsibility) 

 
ยุทธศำสตร์ 

พลิกระบบการจัดการมัธยมศึกษาและระบบการเรียนรู้ใหม่สู่คุณภาพมาตรฐานระดับที่มิใช่มุ่งแต่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่เพียงอย่างเดียว รวมถึงคุณภาพในมิติการศึกษาเพ่ือการมีงานทา มีอาชีพตาม
ศักยภาพโดยส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนามิติคุณภาพเก่ง 8 ประการ ตามหลัก Howard Gardner ดังนี้ 

1. เก่งภาษา เก่งในการใช้ถ้อยค า มีความสามารถด้านการอ่านเขียน เช่น นักกฎหมาย นักเขียน
นักหนังสือพิมพ์ 

2. เก่งตรรกะ – คณิตศาสตร์ มีความสามารถด้านตัวเลขและเหตุผล ประดิษฐ์ คิดค้น เช่น 
นักวิทยาศาสตร์บัญชี โปรแกรมเมอร์ 

3. เก่งมิติด้านการคิดรูปภาพมองสิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่าคนอ่ืน เขียนออกมาเป็นภาพได้ชัดเจน เช่น 
สถาปนิก ศิลปิน วิศวะ ช่างกล นักถ่ายรูป 

4. เก่งร่างกาย การเคลื่อนไหว ความสามารถด้านพละกาลัง ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น 
นักกีฬา นักประดิษฐ์หัตถกรรม นักแสดงกายกรรม 

5. เก่งดนตรี ความสามารถและชื่นชมในเสียงทานองจังหวะ หูไวต่อเสียง จับจังหวะ แยกเสียง เครื่อง
ดนตรีได้ดี เช่น นักดนตรี นักประพันธ์เพลง 

6. เก่งมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อ่ืน เข้าใจผู้อ่ืน สังเกตและรับรู้อารมณ์ เช่น 
นักบริหาร ประสานงานนักไกล่เกลี่ยและเป็นครูได้ดี 

7. เก่งในการรู้จิตใจของตนเอง เป็นผู้ที่ประเมินและเข้าใจอารมณ์ของตนเองได้ดี ชอบคิด ไตร่ตรอง 
ชอบนั่งสมาธิ มีวินัยในตนเองสูง เช่น พระนักสอนศาสนา นักแนะแนว 

8. เก่งการเป็นนักธรรมชาติวิทยา การสังเกตสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การจ าแนกแยกแยะ จัด
หมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ รอบตัว เป็นผู้รักธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ ตระหนักในความส าคัญของสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพหุปัญญา 
กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสร้างภาคีเครือข่ายสู่สากล 



 
 

 
 

 
นโยบำยสถำนศึกษำ โรงเรียนชนแดนวิทยำคม 

 
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ได้น านโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มาก าหนดเป็นนโยบายของ
โรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ          เรียนดี   กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม 
 
อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ       ยิ้มง่าย   ไหว้สวย  ทักทายเป็น 
 
วิสัยทัศน์ (VISION) 
 “สร้างวินัยใฝ่เรียนรู้ คู่คุณภาพชีวิตจิตคุณธรรม น าพาความเป็นพลโลก”   
 
พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างครูมือ
อาชีพในศตวรรษที่ 21 
             3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและอาชีพ  เพ่ือน าไปสู่ความเป็นพลโลก 
 
เป้ำประสงค์ (Goals) 
  1. มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระบบเรียนรู้  และระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นฐานในการพัฒนา  
  2. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพ 
ในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 
  4. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิต สู่ความเป็นพลโลก 
  5. มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
กลยุทธ์(Strategy) 



 
 
       กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ระบบเรียนรู้และระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นฐานในการพัฒนา 
            กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
                กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 
                กลยุทธ์ที ่4  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
น าหลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต สู่ความเป็นพลโลก 
                กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 ค่ำนิยมขององค์กร   ลูกพระสุรัสวดี  ท าดีเพ่ือสังคม 
 สมรรถนะหลักของโรงเรียน 

      1. มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สู่มาตรฐานสากล 
      2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม

การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
      3. เสริมสร้างกิจกรรม สอดแทรกคุณธรรม มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีความสุข 
โรงเรียนชนแดนวิทยาคมใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยก าหนด

แนวทางในการน าองค์กรเพ่ือบริหารจัดการโรงเรยีนให้มีประสิทธิภาพ ในการที่ท าให้ได้ผลลัพธ์บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้ จะเน้นระบบหลัก 3 ระบบ คือ ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบการเรียนรู้ และระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งจะแสดงให้เห็นใน
รูปแบบการบริหารงานแบบ MAKHAM Model  ดังแผนภาพ 

 
ภาพที ่1 รูปแบบการบรหิารงานโรงเรียนชนแดนวิทยาคมสู่สากล 

 
แสดงรายละเอียดและขั้นตอนการบริหารงาน 6 ขั้นตอนดังนี้ 



 
 

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

2. ขั้น A: Attitude หมายถึง การสร้างความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่อหน้าที่และความ
รบัผิดชอบ ทั้งของตนเอง และเพ่ือนร่วมงาน สร้างแรงจูงใจในการท างาน เพื่อให้องค์กรไปสู่ความส าเร็จ 

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

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

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

6. ขั้น M: Moral หมายถึง การด าเนินงานทุกอย่างในโรงเรียนต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ใช้หลักธรร
มาภิบาลในการท างาน ควรใช้คุณธรรมก ากับการท างาน 
 

 



 
 

บทที่ 3 
รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
 

รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

กรอบวงเงินงบประมำณ 
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้สามารถ

ด าเนินการบริหารสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
และบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
40 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามภารกิจและสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว จึงได้พิจารณา
จัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

เงินอุดหนุนรำยหัว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  จ านวน      2,634,600              บาท     
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. งบด าเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายใน 
การบริหารจัดการโรงเรียน จ านวน    1,206,276  บาท ดังนี้ 
   1) ค่าสาธารณูปโภค   จ านวน 730,000  บาท 
   2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  จ านวน 135,051  บาท 
   3) ค่าซ่อมยานพาหนะ   จ านวน 101,225  บาท 
   4) น้ ามันเชื้อเพลิง   จ านวน 240,000  บาท 
  2. งบด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและผู้เรียน จ านวนทั้งสิน 
1,428,324 บาท แบ่งเป็น  
   1) โครงการและกิจกรรมฝ่ายบริหารงานวิชาการ 907,350 บาท 
   2) โครงการและกิจกรรมฝ่ายบริหารงานทั่วไป 450,974 บาท 
   3) โครงการพัฒนาระบบงานบริหาร  70,000  บาท 
  
 
 
 



 
 

รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

โรงเรียนชนแดนวิทยาคมได้ก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัดความส าเร็จ โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมีงบประมาณในส่วนของ
งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจ าแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 7  แสดงงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ าแนกตามกลยุทธ์ งบประมาณเงินอุดหนุน
รายหัว 
 

ล าดับที่ กลยุทธ์ งบประมาณ 
1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน (ระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน  ระบบเรียนรู้  ระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) เป็น
ฐานในการพัฒนา 

387,974 

2 พัฒนามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 626,350 
3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการใช้

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 
108,000 

4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมา 
ภิบาล มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต สู่ความเป็นพลโลก 

176,000 

5 พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

130,000 

รวมงบประมำณ 1,428,324 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ควำมเชื่อมโยงของกลยุทธ์/เป้ำประสงค์/โครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 

ตำรำงท่ี 8  แสดงความเชื่อมโยงของกลยุทธ์ จุดเน้น โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ  
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบเรียนรู้  ระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) เป็นฐาน
ในการพัฒนา 
 

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

 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่6 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

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

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

มำตรฐำนที่ 2  
ข้อที่ 1  
ข้อที่ 2.3  
ข้อที่ 2.4  
มำตรฐำนที่ 4 
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 
 

พัฒนาระบบงานควบคุมภายใน 3,000 
พัฒนาปรับปรุงห้องพยาบาล 3,000 
พัฒนาระบบงานธุรการ งานสารบรรณ 18,000 
พัฒนางานการเงิน 20,000 
สรรหาบรรจุและแต่งตั้ง 140,000 
พัฒนางานแผนงาน 5,000 
พัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย์ 8,000 
พัฒนาปรับปรุงงานอาคารสถานที่ 103,000 
โครงการพัฒนางานแนะแนว 58,000 
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงงานโสตฯ 29,974 

รวม 10 387,974 
             



 
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

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

 

กลยุทธ์ที่ 3 หลักสูตร
และการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมพหุปัญญา 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามีหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

มีหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 

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

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-
เกาหลี 

20,000 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีน 

10,000 

โครงการวันตรุษจีน 10,000 
โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

30,000 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

10,000 

โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
วิชาการ 

256,000 

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน 
คหกรรม 

5,000 

โครงการพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม
(กิจการนักเรียน) 

30,000 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระฯสังคม 40,000 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 25,000 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
นาฏศิลป์ 

30,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
ทัศนศิลป์ 

10,000 



 
 

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

กลยุทธ์ที่ 3 หลักสูตร
และการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมพหุปัญญา 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามีหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

มีหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 

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

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติด 

20,000 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

90,000 

โครงการพัฒนาสุนทรียภาพด้านดนตรี 25,350 
โครงการพัฒนากลุ่มสาระฯภาษาไทย 15,000 

รวม 16 626,350 
 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ์ของ สพฐ. กลยุทธ์ของ สพม.40 กลยุทธ์ของโรงเรียน เป้าประสงค์ มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครู
มืออาชีพ มีศักยภาพในการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 
 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้
เป็นครูมืออาชีพ มี
ศักยภาพในการใช้
สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ในศตวรรษ
ที่ 21 

มำตรฐำนที่ 2  
ข้อที่ 2.2 การ
วางแผนและ
ด าเนินงานพัฒนา
ครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 105,000 
โครงการอบรมครูสู่ครูมืออาชีพ 3,000 
  

รวม 2 108,000 
 



 
 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ น าหลักธรรมภิบาล มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต สู่ความเป็นพลโลก 

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

 

กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกฝัง
คุณธรรมความส านึกใน
ความเป็นชาติไทยและ
วิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา
นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ น าหลักธรรมาภิบาล 
มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
สู่ความเป็นพลโลก 
 

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

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

โครงการส่งเสริมประเพณีวันส าคัญ 35,000 
โครงการวันส าคัญทางศาสนา 2,000 
โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่ม
สาระศิลปะ 

13,000 

โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรม  
งานคหกรรม 

15,000 

โครงการเกษตรกรรมจัดสวนถาด สวน
แก้ว 

6,000 

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ 10,000 
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 40,000 
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา 30,000 
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

5,000 

โครงการเปิดโลกวิชาการOPEN 
HOUSE 

20,000 

รวม 10 176,000 



 
 
 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ของ สพฐ. กลยุทธ์ของ สพม.40 กลยุทธ์ของโรงเรียน เป้าประสงค์ มาตรฐานการศึกษา โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนา
สร้างภาคีเครือข่ายสู่
สากล 
 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน 
และองค์กรต่าง ๆ ในการ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย 
ชุมชน และองค์กร
ต่าง ๆ ในการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

มำตรฐำนที่ 2 
ข้อที่ 2.3 การมีส่วน
ร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย และการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน 
ข้อที่ 2.4 การก ากับ
ติดตาม ประเมินผล
การบริหารและการ
จัดการศึกษา 

โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

20,000 

โครงการส่งเสริมขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

40,000 

โครงการพัฒนาระบบงานบริหาร 70,000 
  
  
  
  
  
  
  

รวม 3 130,000 
 



 
 



 
 

บทที่ 4 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

 
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ระบบเรียนรู้และระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นฐานในการพัฒนา 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
1. กิจกรรมปรับปรุงห้อง
ภาษาอังกฤษ 
1.1 มีผลการประเมินความพึง
พอใจในระดับดีมาก  

 
 
มีผลการประเมินความพึง
พอใจในระดับดีมาก 
ร้อยละ 92 

 
 
มีผลการประเมินความพึง
พอใจในระดับดีมาก  
ร้อยละ 92 

 
 

ผ่าน 

2. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้อง
พยาบาล 
2.1 มีผลการประเมินความพึง
พอใจในระดับดี เป็นที่น่าพอใจ 

 
 
มีผลการประเมินความพึง
พอใจในระดับดี เป็นที่น่า
พอใจ 

 
 
มีผลการประเมินความพึง
พอใจในระดับดี เป็นที่น่า
พอใจ 

 
 

ผ่าน 

3. กิจกรรมพัฒนาระบบงานธุรการ 
และงานสารบรรณ 
3.1 การด าเนินงานธุรการ-งานสาร
บรรณ มีความเป็นระบบ สะดวก 
รวดเร็ว ปัจจุบัน และมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 90 
ของความพึงพอใจ 

 
 
มีผลการประเมินความพึง
พอใจในระดับดีมาก หรือ
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 90 

 
 
มีผลการประเมินความพึง
พอใจในระดับดีมาก หรือ
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 92 

 
 

ผ่าน 

4. กิจกรรมพัฒนางานการเงิน 
4.1 การด าเนินงานเบิกจ่าย การ
ท าบัญชีมีความสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส ร้อยละ 90 ของความพึง
พอใจ 
4.2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก หรือร้อยละ 90 

 
1. การด าเนินงานเบิกจ่าย 
การท าบัญชีมีความสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส ร้อยละ 
90 ของความพึงพอใจ 
2. ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในระดับดีมาก หรือ
ร้อยละ 90 

 
1. การด าเนินงานเบิกจ่าย 
การท าบัญชีมีความสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส ร้อยละ 
95 ของความพึงพอใจ 
2. ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในระดับดีมาก หรือ
ร้อยละ 94 

 
ผ่าน 

 



 
 
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ระบบเรียนรู้และระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นฐานในการพัฒนา 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
5. กิจกรรมพัฒนางานควบคุม
ภายใน 
5.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมการ
ด าเนินงาน  

 
 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมการ
ด าเนินงานร้อยละ 100 

 
 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมการ
ด าเนินงานร้อยละ 100 

 
 

ผ่าน 

6. กิจกรรมพัฒนางานบุคลากร
(สรรหาบรรจุและแต่งตั้ง) 
6.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการบริการที่
สะดวก รวดเร็ว  

 
 
มีความพึงพอใจระดับดี
มาก หรือร้อยละ 95 

 
 
มีความพึงพอใจระดับดี
มาก หรือร้อยละ 95 

 
 

ผ่าน 

7. กิจกรรมพัฒนางานแผนงาน 
7.1 มีแผนปฏิบัติงาน แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และสรุป
รายงานผลการด าเนินงานถาม
แผนปฏิบัติการ 
 
 
7.2 การปฏิบัติงานระบบแผนงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
-แผนปฏิบัติงาน 
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และสรุป
รายงานผลการด าเนินงาน
ถามแผนปฏิบัติการ คิด
เป็นร้อยละ 86 
- มีความพึงพอใจระดับดี
มาก หรือร้อยละ 92 

 
-แผนปฏิบัติงาน 
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และสรุป
รายงานผลการด าเนินงาน
ถามแผนปฏิบัติการ คิด
เป็นร้อยละ 88 
-มีความพึงพอใจระดับดี
มาก หรือร้อยละ 94 

 
 

ผ่าน 

8. กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ
และสินทรัพย์ 
8.1 การบริหารงาน การบริการ
งานพัสดุเป็นไปตามระบบพัสดุ 

 
 
มีระดับความพึงพอใจ ดี
มาก หรือคิดเป็นร้อยละ 
80 

 
 
มีระดับความพึงพอใจ ดี
มาก หรือคิดเป็นร้อยละ 
80 

 
 

ผ่าน 

9 พัฒนาปรับปรุงงานอาคาร
สถานที่ 
9.1 โรงเรียนมีอาคารสถานที่
บริการ มีความสะดวก ปลอดภัย 
เหมาะสมต่อการเรียนการสอน 
และการบริการต่อหน่วยงานอื่น 

 
 
มีระดับความพึงพอใจใน
การใช้บริการระดับ ดีมาก 
หรือคิดเป็นร้อยละ 90 

 
 
มีระดับความพึงพอใจใน
การใช้บริการระดับ ดีมาก 
หรือคิดเป็นร้อยละ 93 

 
 

ผ่าน 

 
 



 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ระบบเรียนรู้และระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นฐานในการพัฒนา 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
10. โครงการพัฒนางานแนะแนว 
10.1 ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
ได้รับโอกาสในการแนะแนวศึกษา
ต่อ  
10.2 การบริการแนะแนวเป็นที่พึง
พอใจและท่ัวถึง 

 
1 ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่
บริการร้อยละ 80 ได้รับ
โอกาสในการแนะแนว
ศึกษาต่อ  
2 การบริการแนะแนว มี
ระดับความพึงพอใจ ดีมาก 
หรือคิดเป็นร้อยละ 95 

 
1 ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่
บริการร้อยละ 85 ได้รับ
โอกาสในการแนะแนว
ศึกษาต่อ  
2 การบริการแนะแนว มี
ระดับความพึงพอใจ ดีมาก 
หรือคิดเป็นร้อยละ 95 

 
ผ่าน 

 
 

 
 



 
 
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
1. กิจกรรมสัปดาห์
ภาษาต่างประเทศและวัน
คริสต์มาส 
1.1. ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม
ทุกคน 
1.2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาต่างประเทศ  

 
1. ครูและนักเรียนร่วม
กิจกรรมทุกคน ร้อยละ 80  
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาต่างประเทศ อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจ มาก  

 
1. ครูและนักเรียนร่วม
กิจกรรมทุกคน ร้อยละ 80 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาต่างประเทศ อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจ มาก  

 
ผ่าน 

 

2. กิจกรรมจัดหาวัสดุฝึกงาน 
คหกรรม 
2.1  นกัเรียนมีทักษะในการ
ปฏิบัติการอย่างถูกต้อง  
2.2. นักเรียนมีวัสดุส าหรับฝึกอย่าง
เพียงพอ  

1. นักเรียนมีทักษะในการ
ปฏิบัติการอย่างถูกต้อง  
โดยมีคณุลักษณะตาม
เกณฑ์ในระดับดีมาก 
2. นักเรียนมีวัสดุส าหรับ
ฝึกอย่างเพียงพอ โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ใน
ระดับดมีาก 

1. นักเรียนมีทกัษะในการ
ปฏิบัติการอย่างถูกต้อง  
โดยมีคณุลักษณะตาม
เกณฑ์ในระดับดีมาก 
2. นักเรียนมีวัสดุส าหรับ
ฝึกอย่างเพียงพอ โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ใน
ระดับดมีาก 

ผ่าน 

3. กิจกรรมจัดหาวัสดุฝึกงาน
เกษตรกรรม 
3.1 นักเรียนมีทักษะในการ
ปฏิบัติการอย่างถูกต้อง  
3.2. นักเรียนมีวัสดุส าหรับฝึกอย่าง
เพียงพอ  

1. 1. นักเรียนมีทักษะใน
การปฏิบัติการอย่าง
ถูกต้อง  
โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ในระดับดีมาก 
2. นักเรียนมีวัสดุส าหรับ
ฝึกอย่างเพียงพอ โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑ์ใน
ระดับดีมาก 

ไม่ได้ด าเนินการ - 

4. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
4.1 นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม มี
เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มี
ความรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน สามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

นักเรียนทุกคนร่วม
กิจกรรม มีเจตคติท่ีดีต่อ
วิทยาศาสตร์ มีความรู้ที่
ลึกซึ้งและคงทน สามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
มีระดับความพึงพอใจใน
เกณฑ ์ดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 92 

นักเรียนทุกคนร่วม
กิจกรรม มีเจตคติท่ีดีต่อ
วิทยาศาสตร์ มีความรู้ที่
ลึกซึ้งและคงทน สามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  มีความ
พึงพอใจ ระดับดีมาก คิด
เป็นร้อยละ 92 

 
 

ผ่าน 



 
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
5. กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิทยาศาสตร์(สะเต็ม) 
5.1 นักเรียนร่วมกิจกรรม มีเจตคติ
ที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีความรู้ที่
ลึกซึ้งและคงทน สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

 
 
มีระดับความพึงพอใจใน
เกณฑ์ ดีมาก คิดเป็นร้อย
ละ 92 

 
 
นักเรียนมีผลงาน รางวัล
การแข่งขันเป็นที่ยอมรับ  
มีระดับความพึงพอใจใน
เกณฑ์ ดีมาก คิดเป็น 
ร้อยละ 94 

 
 

ผ่าน 

6. พัฒนา ส่งเสริมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ 
6.1 การจัดการเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มี
ประสิทธิภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ที่ดีข้ึน  

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 
มีระดับความพึงพอใจ 
เกณฑ์ดีมาก 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 
มีระดับความพึงพอใจ 
เกณฑ์ดีมาก 

ผ่าน 

7. โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
7.1 ครใูนกลุ่มสาระทุกคนมีงาน
ครบตามเป้าหมาย สามารถสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2. ครูทกคนในกลุ่มสาระได้รับ
การนิเทศการสอน 
7.3. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรมกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
7.4. ห้องเรียนคณิตศาสตร์ได้รับ
การปรับปรุงมีคุณภาพ 
7.5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
คณิตศาสตร์ดีขึ้น 
อยู่ในระดับความพึงพอใจเกณฑ์ ดี 

อยู่ในระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์ ดี คิดเป็นร้อยละ 
80  

อยู่ในระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์ ดี คิดเป็นร้อยละ 
82 

ผ่าน 



 
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
8. โครงการพัฒนางานวิชาการ 
8.1. มีวัสดุอุปกรณ์เอ้ืออ านวยต่อ
การท างาน 
8.2. นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 
ได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ือ
เตรียมพร้อมในการทดสอบ
ระดับชาติ 
8.3. ครูมีความรู้และใช้ระบบ
ด าเนินงานวิชาการส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนได้ถูกต้อง 
8.4. ครูผู้สอนสามารถน า
ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ
มาพัฒนาเทคนิควิธีการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

 
อยู่ในระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์ ดี คิดเป็นร้อยละ 
85 
 
 

 
อยู่ในระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์ ดี คิดเป็นร้อยละ 
86 
 

 
ผ่าน 

9. โครงการพัฒนากลุ่มสาระสังคม 
9.1. พัฒนาการเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระให้มีประสิทธิภาพ 
9.2. พัฒนาและจัดหาสื่อที่เอ้ือต่อ
การเรียนการสอน 
9.3. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการสอน
ใช้เอง 
9.4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มสาระสูงขึ้น 

 
อยู่ในระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์ ดี คิดเป็นร้อยละ 
85 
 
 

 
อยู่ในระดับความพึงพอใจ
เกณฑ์ ดี คิดเป็นร้อยละ 
86 
 

 
ผ่าน 

10. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทย 
10.1 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆบรรลุตาม
วัตถุประสงค์    

 
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆบรรลุตาม
วัตถุประสงค์   คิดเป็นร้อย
ละ 90 

 
ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆบรรลุตาม
วัตถุประสงค์   คิดเป็นร้อย
ละ 92 

 
ผ่าน 



 
 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
1. อบรมครูและบุคลากรการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์พัฒนาการเรียนการ
สอน 
1.1 ครู บุคลากรในโรงเรียน มี
ความรู้ ความสามารถมาพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ  

 
 
 
มีระดับความพึงพอใจ 
ระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 
87 
 

 
 
 
มีระดับความพึงพอใจ 
ระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 
88 
 

 
 
 

ผ่าน 

2. ศึกษาดูงาน 
2.1 บุคลากรโรงเรียนชนแดน
วิทยาคมทุกคนได้รับความรู้และ
ร่วมกิจกรรม ได้รับการพัฒนา 
สามารถน าความรู้มาพัฒนา
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
มีระดับความพึงพอใจ 
ระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 
87 
 

 
มีระดับความพึงพอใจ 
ระดบั ดี คิดเป็นร้อยละ 
88 
 

 
ผ่าน 

3. อบรม ประชุม สัมมนาผู้บริหาร 
คร ู
3.1 บุคลากรโรงเรียนชนแดน
วิทยาคมทุกคนได้รับความรู้และ
ร่วมกิจกรรม ได้รับการพัฒนา 

 
 
ร้อยละของบุคลากรได้รับ
การพัฒนา 98 

 
 
ร้อยละของบุคลากรได้รับ
การพัฒนา 99 

 
 

ผ่าน 

 
 



 
 
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร น ำหลักธรรมำภิบำล มำ
เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชวิีต สู่ควำมเป็นพลโลก 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
1. โครงการสถานศึกษาสีขาว 
1.1. นักเรียนร่วมกิจกรรมร้อยละ 
80 
1.2. นักเรียนตระหนักถึงปัญหายา
เสพติดมากข้ึน 
1.3. สถานศึกษาปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

 
นักเรียนร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 80 
 

 
นักเรียนร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 82 
 

 
ผ่าน 

 

2. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
1. นักเรียน บุคลากร น้อมน า
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิต ประจ าวัน 
เกิดเป็นนิสัยสามารถปรับตัว 
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
ท่ามกลางเศรษฐกิจสังคมยุค
ปัจจุบัน  
2. นักเรียน บุคลากร มีสื่อแนว
ทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียน 
และชีวิตประจ าวัน  

 
 
1. นักเรียน บุคลากร น้อม
น าประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิต ประจ าวัน เกิดเป็น
นิสัยสามารถปรับตัว 
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
ท่ามกลางเศรษฐกิจสังคม
ยุคปัจจุบัน อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจเกณฑ์ ดี 
2. นักเรียน บุคลากร มีสื่อ
แนวทางการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในโรงเรียน 
และชีวิตประจ าวัน อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจเกณฑ์ 
ดี 

 
 

ไม่ได้ด าเนินงาน 

 
 
- 

 



 
 
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร น ำหลักธรรมำภิบำล มำ
เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชวิีต สู่ควำมเป็นพลโลก 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
3. กิจกรรมสร้างนิสัยประหยัด 
1. นักเรียน บุคลากร น้อมน า
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิต ประจ าวัน 
เกิดเป็นนิสัยสามารถปรับตัว 
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
ท่ามกลางเศรษฐกิจสังคมยุค
ปัจจุบัน 2. นักเรียน บุคลากร มีสื่อ
แนวทางการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
โรงเรียน และชีวิตประจ าวัน  

1. นักเรียน บุคลากร น้อม
น าประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิต ประจ าวัน เกิดเป็น
นิสัยสามารถปรับตัว 
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
ท่ามกลางเศรษฐกิจสังคม
ยุคปัจจุบัน อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจเกณฑ์ ดี 
2. นักเรียน บุคลากร มีสื่อ
แนวทางการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในโรงเรียน 
และชีวิตประจ าวัน อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจเกณฑ์ 
ดี 

 
 

ไม่ได้ด าเนินงาน 

 
 
- 

4. กิจกรรมท าเครื่องประดับ 
4.1 นักเรียนที่เรียนวิชานาฏศิลป์
ได้ฝึกปฏิบัติจริงในการท า
เครื่องประดับและสามารถท า
เครื่องประดับได้เอง มีระดับความ
พึงพอใจ เกณฑ์ดีมาก  
 
 

นักเรียนที่เรียนวิชา
นาฏศิลป์ได้ฝึกปฏิบัติจริง
ในการท าเครื่องประดับ
และสามารถท า
เครื่องประดับได้เอง มี
ระดับความพึงพอใจ 
เกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 95 

นักเรียนที่เรียนวิชา
นาฏศิลป์ได้ฝึกปฏิบัติจริง
ในการท าเครื่องประดับ
และสามารถท า
เครื่องประดับได้เอง มี
ระดับความพึงพอใจ 
เกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 95 

ผ่าน 

5. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนดนตรีและวงดุริยางค์ 
5.1  นักเรียนมีประสบการณ์ใน
การแสดงออก 
5.2. นักเรียนมีความรักและชื่นชม
ในดนตรี 

1. นักเรียนมีประสบการณ์
ในการแสดงออก 
2. นักเรียนมีความรักและ
ชื่นชมในดนตรี 
มีระดับความพึงพอใจ ใน
เกณฑ์ดีมาก 

1. นักเรียนมีประสบการณ์
ในการแสดงออก 
2. นักเรียนมีความรักและ
ชื่นชมในดนตรี 
มีระดับความพึงพอใจ ใน
เกณฑ์ดีมาก 

ผ่าน 

 



 
 
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร น ำหลักธรรมำภิบำล มำ
เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชวิีต สู่ควำมเป็นพลโลก 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
6. โครงการสอบธรรมศึกษา 

6.1. ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในกิจกรรม อยู่ใน
ระดับดีมาก 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในกิจกรรม อยู่ใน
ระดับดีมาก 

ผ่าน 

7. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
7.1 . ผู้เรียนมีความประพฤติ มี
ระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของ
สังคม เป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถี
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
7.2. ผู้เรียนรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
ได้ รู้จักเสียสละ ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบต่อตนเองรู้จักใช้เหตุผล 
มีความเข้าใจ และเคารพใน
ความคิดของผู้อ่ืน มีนิสัยความเป็น
ผู้น า และผู้ตามที่ดี จากการเรียนรู้
วิถีการทางประชาธิปไตย 
7.3. ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง และมีความรู้
จากประสบการณ์มากข้ึน 
7.4. ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน 
 

1. ผู้เรียนมีความประพฤติ มี
ระเบียบวินยั เป็นท่ียอมรบั
ของสังคม เป็นแบบอย่างท่ีดี
ตามวิถีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. ผู้เรียนรู้จักปรับตัวเข้ากับ
ผู้อื่นได้ รู้จักเสียสละ ตรงต่อ
เวลา รับผิดชอบต่อตนเองรู้จัก
ใช้เหตุผล มีความเข้าใจ และ
เคารพในความคดิของผู้อื่น มี
นิสัยความเป็นผู้น า และผู้
ตามที่ดี จากการเรยีนรู้วิถีการ
ทางประชาธิปไตย 
3. ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง และมี
ความรู้จากประสบการณ์มาก
ขึ้น 
4. ผู้เรียนน าความรู้ทีไ่ดไ้ป
ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 คิดเป็นร้อยละ 75-80 หรือใน
ระดับความพึงพอใจ เกณฑ์ด ี

ไม่ได้ด าเนินการ - 

 



 
 
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร น ำหลักธรรมำภิบำล มำ
เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชวิีต สู่ควำมเป็นพลโลก 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
8. กิจกรรมคนดีศรีชนแดน 
8.1 ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีการ
เปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีขึ้น มี  

ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน มีการเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีขึ้น มีระดับ
ความพึงพอใจ ระดับดี 

ไม่ได้ด าเนินการ - 

9. กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
9.1 นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมีศีลธรรม 
คุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทาง
ของพระพุทธศาสนา และร่วม
กิจกรรม 

นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมี
ศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม ตามแนวทาง
ของพระพุทธศาสนา และ
ร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 100   

นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมี
ศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม ตามแนวทาง
ของพระพุทธศาสนา และ
ร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 100   

ผ่าน 

10. กิจกรรมวิถีธรรมวิถีพุทธ 
10.1 นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมีศีลธรรม 
คุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทาง
ของพระพุทธศาสนา และร่วม
กิจกรรม 

นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมี
ศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม ตามแนวทาง
ของพระพุทธศาสนา และ
ร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 100   

ไม่ได้ด าเนินการ - 

11. กิจกรรมเครือข่ายเยาวชน
ต้นแบบธรรม 
11.1 ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีการ
เปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีขึ้น 

ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน มีการเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีขึ้น มีระดับ
ความพึงพอใจ ระดับดี 
คิดเป็นร้อยละ 85 

ไม่ได้ด าเนินการ - 

 



 
 
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร น ำหลักธรรมำภิบำล มำ
เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชวิีต สู่ควำมเป็นพลโลก 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
12. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  
12. 1มีอุปกรณ์การกีฬาให้ครบ
และเพียงพอต่อการเรียนการสอน 

มีอุปกรณ์การกีฬาให้ครบ
และเพียงพอต่อการเรียน
การสอน อยู่ในระดับความ
พึงพอใจ เกณฑ์ดีมาก คิด
เป็นร้อยละ 92 

มีอุปกรณ์การกีฬาให้ครบ
และเพียงพอต่อการเรียน
การสอน อยู่ในระดับความ
พึงพอใจ เกณฑ์ดีมาก คิด
เป็นร้อยละ 92 

ผ่าน 

13. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
13.1 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา 

นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจ เกณฑ์ดี
มาก มาก คิดเป็นร้อยละ 
92 

นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจ เกณฑ์ดี
มาก มาก คิดเป็นร้อยละ 
92 

ผ่าน 

14. แข่งขันกีฬาตระกร้อลอดห่วง 
14.1 นักเรยีนมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา อยู่ในระดับความพึงพอใจ 

นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจ เกณฑ์ดี
มาก คิดเป็นร้อยละ 95 

นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจ เกณฑ์ดี
มาก คิดเป็นร้อยละ 95 

ผ่าน 

15. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
15.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในกิจกรรม อยู่ใน
ระดับดีมาก 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในกิจกรรม อยู่ใน
ระดับดีมาก 

ผ่าน 

16. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
16.1 นักเรียน ครู และบุคลากร 
ร่วมกิจกรรม 

นักเรียน ครู และบุคลากร 
ร่วมกิจกรรมร้อยละ 95 

ไม่ได้ด าเนินการ - 

17. กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ 
17.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในกิจกรรม อยู่ใน
ระดับดีมาก 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในกิจกรรม อยู่ใน
ระดับดีมาก 

ผ่าน 

18. ส่งเสริมและพัฒนางาน
กิจกรรมนักเรียน 
18.1 นักเรียนมีคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์  
18.2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะ
ตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 
80 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 90 
3. มีระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะ
ตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 
80 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 90 
3. มีระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

ผ่าน 



 
 
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร น ำหลักธรรมำภิบำล มำ
เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชวิีต สู่ควำมเป็นพลโลก 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
19. กิจกรรมวัยเรียน วัยใส(อด
เปรี้ยวไว้กินหวาน) 
19.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของ
วัยรุ่น  
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

1. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องอดเปรี้ยวไว้กินห
งาน ร้อยละ 80 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 90 
3. มีระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

1. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องอดเปรี้ยวไว้กินห
งาน ร้อยละ 80 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 90 
3. มีระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

ผ่าน 

20. ธนาคารขยะรีไซเคิล 
20.1 ครู นักเรียน และบุคลากรมี
จิตส านึกในการคัดแยกขยะ 
โรงเรียนสะอาดน่าอยู่ 

ครู นักเรียน และบุคลากร
มีจิตส านึกในการคัดแยก
ขยะ โรงเรียนสะอาดน่าอยู่ 
มีระดับความพึงพอใจ ใน
เกณฑ์ดีมาก 

ไม่ได้ด าเนินการ - 

21. กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
21.1 นักเรียน คณะครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. นักเรียนร้อยละ 90 เข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มี
ระดับความพึงพอใจร้อย
ละ 80 อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

1. นักเรียนร้อยละ 90 เข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มี
ระดับความพึงพอใจร้อย
ละ 80 อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ผ่าน 

22. กิจกรรมวันไหว้ครู 
22.1 นักเรียน คณะครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. นักเรียนและครูปฏิบัติ
กิจกรรมไหว้ครู ร้อยละ 100 
2. นักเรียนและครูมเีจตคติที่ดี
และได้แสดงความกตญัญูต่อ
ครู มีความพึงพอใจในระดับ ดี
มาก 

1. นักเรียนและครูปฏิบัติ
กิจกรรมไหว้ครู ร้อยละ 100 
2. นักเรียนและครูมเีจตคติที่ดี
และได้แสดงความกตญัญูต่อ
ครู มีความพึงพอใจในระดับ ดี
มาก 

 

23. โครงการวันส าคัญทางศาสนา 
23.1 นักเรียน บุคลากร ได้รับความรู้
ตระหนักในความส าคญัและปฏิบตัิตาม
หลักค าสอนของศาสนาอย่างถูกตอ้ง 
23. 2. นักเรียน บุคลากรร่วมกิจกรรม
วันส าคัญทางศาสนากับชุมชน  

1. นักเรียน บุคลากร ไดร้ับ
ความรู้ตระหนักในความส าคญั
และปฏิบตัิตามหลักค าสอน
ของศาสนาอย่างถูกต้อง มี
ระดับความพึงพอใจ ระดับดี
มาก 
2. นักเรียน บุคลากรร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา
กับชุมชน มีระดับความพึง
พอใจ ระดับดีมาก 

1. นักเรียน บุคลากร ไดร้ับ
ความรู้ตระหนักในความส าคญั
และปฏิบตัิตามหลักค าสอน
ของศาสนาอย่างถูกต้อง มี
ระดับความพึงพอใจ ระดับดี
มาก 
2. นักเรียน บุคลากรร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา
กับชุมชน มีระดับความพึง
พอใจ ระดับดีมาก 

ผ่าน 



 
 
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร น ำหลักธรรมำภิบำล มำ
เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชวิีต สู่ควำมเป็นพลโลก 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 
 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
24. โครงการส่งเสริมกิจกรรม อย.
น้อย 
24.1 นักเรียนสามารถเรียนตาม
กระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 
สพฐ.  
24.2. นักเรียนเกิดประสบการณ์
ทักษะการท างานจากวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับฝึก 

1.นักเรียนสามารถเรียน
ตามกระบวนการเรียนรู้
ตามมาตรฐานและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของ สพฐ. อยู่ในเกณฑ์ ดี 
2. นักเรียนเกิด
ประสบการณ์ทักษะการ
ท างานจากวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับฝึก มีระดับความ
พึงพอใจ ระดับ ดี 

1. นักเรียนสามารถเรียน
ตามกระบวนการเรียนรู้
ตามมาตรฐานและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของ สพฐ. อยู่ในเกณฑ์ ดี 
2. นักเรียนเกิด
ประสบการณ์ทักษะการ
ท างานจากวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับฝึก มีระดับความ
พึงพอใจ ระดับ ดี 

ผ่าน 

 



 
 
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนำควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย ชุมชน และองค์กรต่ำง ๆ ในกำรส่งเสริมคุณภำพ
ผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
1. พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 
1.1 . ครู นักเรียนสามารถใช้
บริการระบบเครือข่ายไร้สายที่มี
ประสิทธิภาพ  
1.2. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายไร้
สายที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้
ครอบคลุมพ้ืนที่ในโรงเรียน 

1. ครู นักเรียนสามารถใช้
บริการระบบเครือข่ายไร้
สายที่มีประสิทธิภาพ  
2. โรงเรียนมีระบบเครือข่าย
ไร้สายที่มีประสิทธิภาพใช้
งานได้ครอบคลุมพ้ืนที่ใน
โรงเรียน มีระดับความพึง
พอใจในเกณฑ์ ดีมาก ร้อย
ละ 90 

1. ครู นักเรียนสามารถใช้
บริการระบบเครือข่ายไร้
สายที่มีประสิทธิภาพ  
2. โรงเรียนมีระบบ
เครือข่ายไร้สายที่มี
ประสิทธิภาพใช้งานได้
ครอบคลุมพ้ืนที่ในโรงเรียน 
มีระดับความพึงพอใจใน
เกณฑ์ ดีมาก ร้อยละ 93 

ผ่าน 

2. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานและพัฒนาองค์กร
อย่างเป็นระบบ 
2.2. สถานศึกษามีการจัดองค์กร  
โครงสร้าง  ระบบบริหารงานและ
พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
ครบวงจรได้   
2.สถานศึกษามีจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 
3.สถานศึกษามีการจัดระบบการ
ประกันคุณภาพภายในให้ด าเนิน
อย่างต่อเนื่อง  
4.บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
5.ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง 
พอใจผลการบริหารงานและการ
พัฒนาเด็ก 

1.สถานศึกษามีการจัด
องค์กร  โครงสร้าง  ระบบ
บริหารงานและพัฒนา
องค์กรอย่างเป็นระบบครบ
วงจรได้  80%  ขึ้นไป 
2.สถานศึกษามีจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
ครอบคลุมและทันต่อการใช้
งานได้  80 % ขึ้นไป 
3.สถานศึกษามีการจัดระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
ให้ด าเนินอย่างต่อเนื่อง ได้  
80 % ขึ้นไป 
4.บุคลากร  ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
5.ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 80 ขึ้นไป พอใจผล
การบริหารงานและการ
พัฒนาเด็ก 

1.สถานศึกษามีการจัด
องค์กร  โครงสร้าง  ระบบ
บริหารงานและพฒันา
องค์กรอย่างเป็นระบบครบ
วงจรได้  80%  ข้ึนไป 
2.สถานศึกษามีจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
ครอบคลุมและทันต่อการใช้
งานได้  80 % ขึ้นไป 
3.สถานศึกษามีการจัดระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
ให้ด าเนินอย่างต่อเนื่อง ได้  
80 % ขึ้นไป 
4.บุคลากร  ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป ได้รับการพัฒนาอยา่ง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
5.ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 80 ขึ้นไป พอใจผล
การบริหารงานและการ
พัฒนาเด็ก 

ผ่าน 

 



 
 
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนำควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย ชุมชน และองค์กรต่ำง ๆ ในกำรส่งเสริมคุณภำพ
ผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน สรุปผล 
3. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
3.1 นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างไปด้วยดี ทั่วถึง
และตรงตามสภาพปัญหา 
3.2. สัมพันธภาพระหว่างครู 
นักเรียน ผู้ปกครองเป็นไปด้วยดี
และอบอุ่น 
3.3. นักเรียนรู้จักตนเอง 
3.4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
 

1. นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างไปด้วยดี 
ทั่วถึงและตรงตามสภาพ
ปัญหา 
2. สัมพันธภาพระหว่างครู 
นักเรียน ผู้ปกครองเป็นไป
ด้วยดีและอบอุ่น 
3. นักเรียนรู้จักตนเอง 
4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
มีความพึงพอใจในระดับดี
มาก 

1. นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างไปด้วยดี 
ทั่วถึงและตรงตามสภาพ
ปัญหา 
2. สัมพันธภาพระหว่างครู 
นักเรียน ผู้ปกครองเป็นไป
ด้วยดีและอบอุ่น 
3. นักเรียนรู้จักตนเอง 
4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
มีความพึงพอใจในระดับดี
มาก 

ผ่าน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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1.คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
 1. นายวุฒิ     ศรีศรุตวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน        ประธาน
กรรมการ 
 2. นายรักษพล    ซิตูมปูน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป       กรรการ 
 3. นางไพรัตน์    พัฒนถาวร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล       กรรมการ 
 4. นายก าเชาว์      อารีรักษ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ       กรรมการ 
 5. นางสาวนิตญา    คงศรี  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน       กรรมการ 
 6. นายสุรศักดิ์    เชื้อเจ็ดตน หัวหน้าโครงการกิจกรรมพิเศษ       กรรมการ 
 7. นายธวัชชัย    บุญช่วย  หัวหน้างาน ICT         กรรมการ 
 8. นางพรทิพย์    บุญช่วย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ      กรรมการและ
เลขานุการ 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 1. นางสาวมยุรี  เหลี่ยมศร หัวหน้างานแผนงาน    หัวหน้าคณะท างาน 
 2. นายนรเศรษฐ์  แก้วขาว  คณะท างาน 
 3. นายกฤษฎา  อินทับทิม คณะท างาน   
 4. นางกรณิการ์  มีสิงห์  คณะท างาน 
 5. นายคมศิต  กองศรี  คณะท างาน 
 6. นางสาวกิตติยา สะอาดใจ คณะท างาน 
 7. นางสาวแนน  วงศ์ค า  คณะท างาน 
                                                                
 


