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คำนำ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นเครื่องมือสำคัญของกระบวนการทำงานในโรงเรียน  เนื่องจาก                
เป็นการแปลงแผนแม่บทของโรงเรียน  แนวนโยบาย  สภาพปัญหาและความต้องการทั้งหลายที่ปรากฏ                 
ไปสู่การปฏิบัติจริง  ในแต่ละรอบปีการศึกษา  วิถีการทำงานของโรงเรี ยนจะหมุนเวียนเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์
เชื ่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ  เริ ่มจากการวางแผน  สู่การปฏิบัติ  และสิ้นสุดลงที่การประเมินผลผลจาก                 
การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  จะได้รับการนำเข้าสู่กระบวนการป้อนกลับ  เพื่อนำผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนา
งานในรอบปีถัดไป ฉะนั้น  การวางแผนที่ดีจึงถือเป็นก้าวแรกของความสำเร็จ 
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2565  โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  ได้จัดทำเพื ่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัต ิงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนที ่วางไว ้โดยเน้นบริหารการปฏิบัต ิงานมุ ่งสู่
มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยคำนึงถึงกลยุทธ์  มาตรฐาน  นโยบายของโรงเรียน  
ตลอดจนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ทิศทางของเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ในข้อที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน 
 ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่าย  กลุ่มงานของโรงเรียน  ที่ได้มีส่วนร่วมคิด  ร่ วมจัดทำงานโครงการ                  
ร่วมประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  และขอขอบคุณคณะกรรมการกลุ่มงานนโยบายและแผน  ที่มีบทบาท
สำคัญในการหลอมรวม  จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการนี้จนสำเร็จผลเป็นรูปเล่ม  ขอให้บุคลากร
ทุกฝ ่ายได ้ย ึดถ ือปฏิบ ัต ิตามแผนกลยุทธ ์และแผนปฏิบ ัต ิราชการนี ้ ให ้ถ ูกต ้องตามระบบแบบแผน                    
มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  รวมพลังขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน                      
ที่มุ่งหวังต่อไป 
 
 
 
       
 
       (นายกิตติชัย  ตระกูลกิตติ) 

            ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
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  ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
ข้อมูลทั่วไป 
  1. ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ตั้งอยู่เลขท่ี 122 หมู่ 6 ถนนศรีสง่า – โนนแดง   
ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์ 31240 โทรศัพท์ 0–4466–9030 
โทรสาร 0–4466–9030   e-mail : nonghongpit@gmail.com 
Website :http:// www.nhp.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
  2. เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  3. มีเขตพ้ืนที่บริการแยกเป็น 
    3.1 โรงเรียนเปิดสอนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 โรง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์  
โรงเรียนบ้านหนองบัวลีและโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 
    3.2 โรงเรียนขยายโอกาสจำนวน 9 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองโคลน  โรงเรียนบ้านฝ้าย  
โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง  โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู  โรงเรียนบ้านศรีภูมิ  โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย  
โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท  และโรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 
 
ประวัติความเป็นมา 
 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมเริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2524 เดิมเป็นโรงเรียนประจำ
ตำบลสระแก้ว อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์และมีชื่อว่า“โรงเรียนหนองหงษ์พิทยาคม”ภายหลังตำบล
สระแก้วได้รับการแต่งตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองหงส์และอำเภอหนองหงส์ตามลำดับ  โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่
เป็น“โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม” นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 
 ปี พ.ศ. 2534 เริ่มเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จำนวน 2 ห้องเรียนและได้รับอนุมัติตำแหน่งผู้บริหารจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการ 
 ปี พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขา 1 โรงคือโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 
ตำบลห้วยหิน  อำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์และได้แยกเป็นเอกเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2540 
 ปี พ.ศ.2546 โรงเรียนได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝันประจำอำเภอตามโครงการ 
หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของรัฐบาลและผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียน  
ในฝันในปี พ.ศ. 2549 
 ปี พ.ศ.2550 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้นำร่องเปิดการสอนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 2 (World Class Standard 
School WCSS) 

 



 
หน้า 2 แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2565 

 ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้สมัครเข้าร่วมโรงเรียนเรียนสู่มาตรฐานสากลและเปิดทำการสอน                          
ใน ปีการศึกษา 2554 เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 
 ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบที่ 3 
 ปี พ.ศ. 2557 ได้เข้าการประเมินให้เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
      ปี พ.ศ. 2558 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ 
English Bilingual Education : EBE สำหรับรุ่นแรก ของ สพม. 32 

 ปัจจ ุบ ันนายกิตต ิช ัย  ตระกูลกิตต ิ ดำรงตำแหน่งผ ู ้อำนวยการชำนาญการพ ิ เศษ                         
มีครูประจำการทั้งหมด 53 คน  รองผู้อำนวยการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน  พนักงานราชการ 1 คน  ครูพ่ีเลี้ยง             
1 คน ครูธุรการ 1 คน  นักการภารโรง 1 คน  จำนวนห้องเรียน 33 ห้องเรียน  และมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 
1,056 คน  

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

  ชื่อโรงเรียน หนองหงส์พิทยาคม 
   ปรัชญาของโรงเรียน       “เสริมสร้างนักเรียนให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง” 
  คติธรรมของโรงเรียน     “ปญฺญาย ปริสฺชฌฺติ  คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา” 
  คำขวัญของโรงเรียน       “ขยันประหยัดซ่ือสัตย์พัฒนา” 
  อัตลักษณ์ของโรงเรียน    “ลูก น.ค.ฉลาด สะอาด อ่อนน้อม” 
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน   “ สร้างสรรค์โอกาสทางการศึกษา ก้าวหน้าด้านไอซีที”   
  สีประจำโรงเรียน          “ฟ้า – ขาว”ฟ้า-ขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สะอาดความเจริญและ    
            ความสงบร่มเย็น     
  อักษรชื่อย่อของโรงเรียน น.ค. 
     
     วิสัยทัศน์            “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีสมรรถนะสูงผลิตผู้สำเร็จการศึกษา 

    ขั้นพื้นฐานที่มีคุณธรรมมีความรอบรู้ มีความสามารถเทียบเคียง 
            ระดับสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย” 
        ขนาดโรงเรียน             โรงเรียนขนาดกลาง 
        ระยะห่างจากสพม.บุรีรัมย์  62 กิโลเมตร 
        ระยะห่างจากจังหวัด   62 กิโลเมตร 
        เนื้อท่ี    65 ไร่ 
 
 



 
หน้า 3 แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2565 

 
         ตราสัญลักษณ์สถานศึกษา                                                         
 
 
 
 
 
 
         
  แผนที่โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม   
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แผนผังโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  
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ระบบโครงสร้างการบริหาร 
             โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน ออกเป็น 5 ฝ่าย  ได้แก่ฝ่ายวิชาการ   
ฝ่ายกิจการนักเรียน  ฝ่ายบุคคล ฝ่ายงบประมาณ และฝ่ายบริหารทั ่วไป  มีนายกิตติชัย  ตระกูลกิตติ                    
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นางบุญชาติ สรรพวุธ และนางอรพิชชา ต้ายไธสง  เป็นรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา  ได้แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน  ทั้ง  5  ฝ่าย  ดังนี้   
 

นายขจรเกียรติ สุพิศ หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ   
นายวีระยุทธ ปริมาณ หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายญาณกร สรสิงหนาท หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียน 
นายประเทือง สีนาม หัวหน้างานฝ่ายงานบุคคล 
นายธิตพัฒน์ บูรณ์เจริญ หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ 

 
 
 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา

ผู้อ านวยการสถานศึกษา

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบุคคล ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน
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1.ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา 
      1.1ข้อมูลนักเรียน 
 ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) ดังนี้  
 1) จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งหมด 1,056 คน 
   2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 

ม.1 86 83 169 5 

ม.2 70 101 171 5 

ม.3 67 98 165 4 

ม.4 77 119 196 8 

ม.5 88 114 202 6 

ม.6 72 81 153 5 

รวมทั้งหมด 460 596 1056 33 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

  3) นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม    6 คน                         
      4) นักเรียนที่มภีาวะทุพโภชนาการ     0 คน   
  5) นักเรียนปัญญาเลิศ      0 คน         
  6) นักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ   6 คน        
  7) จำนวนนักเรียนต่อห้อง     35 คน         
  8) สัดส่วนครู : นักเรียน                           1 : 19 คน    

 1.2ข้อมูลบุคลากร 
      

บุคลากร จำนวน 

ชาย หญิง รวม 
ผู้อำนวยการ 1 - 1 
รองผู้อำนวยการ - 2 2 
ครู (ตาม จ.18) 22 26 48 
ครูไปช่วยราชการ - 1 1 
ครูอัตราจ้าง 3                                    2 5 
พนักงานราชการ - 1 1 
ลูกจ้างประจำ - - - 

รวม 26 32 58 
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1.3ข้อมูลอาคารสถานที่ 
   อาคารต่าง ๆ  เช่น อาคารเรียน  โรงอาหาร  หอประชุม  อาคารเอนกประสงค์ ห้องน้ำ-ห้องส้วม บ้านพักฯ 
 

ที ่ ชื่อแบบ 
ปี พ.ศ. 
ที่สร้าง 

จำนวน 
ห้องเรียน 

จำนวน 
ห้อง
พิเศษ 

ห้องน้ำ 
ห้องส้วม 

ที่นั่งทาน
อาหาร 

ที่นั่ง 
ประชุม 

1 108ล 2525 8 - 2 - - 
2 CS213B 2526 13 5 2 - - 
3 โรงอาหาร100/27 2526 - - - - - 
4 โรงฝึกงานอุตฯ5HI 2526 - - - - - 
5 โรงฝึกงานเกษตร5A 2526 - - - - - 
6 แบบ 324ล./27 2537 24 7 4 - - 
7 บ้านพักครู แบบ 10ก 2524 2 ห้องนอน - 1 - - 
8 บ้านพักครู แบบ 10ข 2525 2 ห้องนอน - 1 - - 
9 บ้านพักครู แบบ 10ค 2527 4ห้องนอน - 2 - - 
10 บ้านพักครู แบบ 10ง 2527 3ห้องนอน - 1 - - 
11 บ้านพักครู แบบ204 2528 3ห้องนอน - 1 - - 
12 บ้านพักครูแบบ203/27 2531 3ห้องนอน - 1 - - 
13 บ้านพักครู 2558 4 ห้องนอน  2   
14 บ้านพักภารโรง 2535 2ห้องนอน - 1 - - 
15 บ้านพักภารโรง 2537 2ห้องนอน - 1 - - 
16 แบบ 108ล ห้องสมุด 2540 - 3 2 - - 
17 แบบ 11 ก 2524 - - 6 - - 
18 แบบ 11 ข 2531 - - 6 - - 
19 แบบ 11 ค 2535 - - 6 - - 
20 แบบ 11 ง 2537 - - 6 - - 
21 อาคารอเนกประสงค์ 2558 - - - - - 
22 หอประชุม 2559 - - 6 - - 
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รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ยานยนต์ประเภทต่าง ๆ บันทึกรายละเอียดอ่ืนด้วย เช่น ยี่ห้อสีหลังคา จำนวนที่นั่ง  
จำนวนล้อ อื่น ๆ 

 
สิ่งก่อสร้างสนามกีฬา ถนน รั้ว ถังน้ำ อื่น ๆ 

ที ่ ชื่อแบบ ปี พ.ศ.ที่สร้าง รายละเอียด 
1 สนามบาสเกตบอล 2536 สนามคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  20x30  เมตร 
2 สนามวอลเลย์บอล 2536 สนามคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  15x20  เมตร 
3 สนามเซปักตะกร้อ 2537 สนามคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  10x20  เมตร 
4 สนามฟุตบอล 2536 สนามหญ้า  ขนาด  100x120  เมตร 

 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน / ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 
1. ห้องสมุด 250 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 300 
3. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 275 
4. ห้องเรียน I - Pad 185 
5. สวนเรียนรู้ทางการเกษตร 295 
6. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 220 

  
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก / ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี 
1. วัดพระธาตุมงคลวนาราม ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 15 
2. วัดหนองหงษ์ ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 14 
3. พิพิธภัณฑ์เมืองฝ้าย ต.เมืองฝ้าย  อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 5 
4. สวนไทรงาม  ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 3 
5. สถานีวิทยุชุมชนคลื่นความถ่ี 107.75 เมกกะเฮิรตซ์ 10 
6.  สถานีวิทยุคนรักถ่ินคลื่นความถ่ี 96.25 เมกกะเฮิรตซ์ 10 

 

ที ่ เลขทะเบียน ยี่ห้อ/สี ปี พ.ศ. ที่ได้ ประเภทของยานยนต์ หมายเหตุ 

1 ป3078 TOYOTA  2537 รถตู้ 12 ที่นั่ง   
2 ฮฉ9540 Nissan/น้ำเงิน 2551 รถปิคอัพตอนเดียว   
3 ไม่มี yamaha / สีน้ำเงิน   รถจักรยานยนต์   
4 ไม่มี Zusuki / สีแดง   รถจักรยานยนต์   
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1.4 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ผู้บริหารและครูประจำการ 
ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ตำแหน่ง/

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จำนวน

ครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ปี 

1 นายกิตติชัย  ตระกูลกิตติ 60 ผอ.ชำนาญ
การพิเศษ 

ปร.ด. บริหาร
การศึกษา 

บริหาร 60 

2 นางบุญชาติ สรรพวุธ 43 รองผอ.
ชำนาญการ

พิเศษ 

ค.ม. บริหาร 
การศึกษา 

บริหาร 60 

3 นางอรพิชชา ต้ายไธสง 42 รองผอ.
ชำนาญการ

พิเศษ 

ค.ม. บริหาร
การศึกษา 

บริหาร 60 

4 นายวีระยุทธ  ปริมาณ 58 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ป.บริหารฯ คอมพิวเตอร์ 16 

5 นางวรรณภา ตระกูลกิตติ 57 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

กศ.ม ชีววิทยา ชีววิทยา 28 

6 นางสวยสม  ปริมาณ 56 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 18 

7 นายขจรเกียรติ  สุพิศ 59 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ 20 

8 นายประเทือง  สีนาม 53 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 20 

9 นางบาหยัน  สุพิศ 57 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 20 

10 นางสุนิสา  ทัดไพร 58 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

 

ค.บ. คหกรรม
ศาสตร์ 

คหกรรม 16 

11 นางวิจิตรา  เอี่ยมสร้อย 42 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. บริหารหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ 40 

12 นายญาณกร  สรสิงหนาถ 50 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 20 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จำนวน
ครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ปี 

13 นางชญาดา  สรสิงหนาถ 55 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

วท.บ. เกษตรกรรม คหกรรม 50 

14 นางสาวสมหมาย สาระเสน 52 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 40 

15 นายนาฏกนิษฐ์  ทิศทะษะ 41 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 40 

16 นายอารมณ์ ประทุม 53 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. อุตสาหกรรม
ศิลป์ 

อุตสาหกรรม 20 

17 นางธิษญาภรณ์  กระจ่างยุทธ 45 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ค.ม การบริหาร
การศึกษา 

นาฏศิลป์/ 
แนะแนว 

38 

18 นายธิตพัฒน์  บูรณ์เจริญ 39 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย 60 

19 นางสาวจุติมาพร  อุ่นจิตต์ 39 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ศศ.บ บรรณารักษ์ฯ บรรณารักษ์ฯ 40 

20 นางสาวพรพิมล  พาราษฎร์ 36 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ค.ม. วิธีวิทยาการ
วิจัยการศึกษา 

เคมี 40 

21 นางสาวญมนภัทร ปะราชิโก 45 ครูชำนาญการ
พิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 50 

22 นายวิทยา  ทองอยู่ 55 ครชูำนาญการ ค.บ. พลศึกษา-สุข
ศึกษา 

พลศึกษา-สุข
ศึกษา 

42 

23 นางสาวเกวลิน  สุทธิไชยา 32 ครชูำนาญการ ศษ.ม การบริหาร
หารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 30 

24 นายศรายุทธ  ไกรพงษ์ 39 ครชูำนาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 30 
25 นางสาวสุกานดา  ชัยปลัด 36 ครชูำนาญการ กศ.ม บริหาร

การศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 50 

26 นายวรพงษ์  พ่ัวคูขาม 44 ครชูำนาญการ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 30 
27 นางศภุาพักตร์  งามดี   56 ครชูำนาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 40 
28 นายยุรนันท์  ปั้นนอก 32 คร ู ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
สังคมศึกษา 60 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จำนวน
ครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ปี 

29 นายวิชานนท์  เทียมทะนง 32 คร ู ค.บ. วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 40 
30 นายสามารถ  สินธนาวัฒน์ 38 คร ู ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา 30 
31 นางสาวสุภัทรา  นาถัง 36 คร ู ศษ.ม. บริหาร

การศึกษา 
สังคมศึกษา *ลาศึกษาต่อ 

32 นางสาวจิริยา  สมเสร็จ 31 คร ู ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 45 
33 นางสาวทัศนีย์ ศรีทน 29 คร ู ค.บ. คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 30 

34 นายเฉลิมพงศ์ สีนาม 34 คร ู วท.บ. ภูมิศาสตร์
สารสนเทศ 

สังคมศึกษา 30 

35 นางสาวภัทราภรณ์  พิรักษา 28 คร ู ศษ.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 40 
36 นางสาวพิมลรัตน์  พิมพ์เชื้อ 29 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 44 
37 นายสุเมธ   เชี่ยวชาญ 30 คร ู วท.บ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 38 
38 นางสาวศิริวรรณ  แก้วอำไพ 33 คร ู ค.บ. นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ 40 
39 นาบอัครพลชัย  คาดหมาย 30 คร ู วท.บ. สาธารณสุข

ชุมชน 
สุขศึกษา 36 

40 นางสาวกิตติมาพร  โตหนึ่ง 27 คร ู ศษ.บ 
ศศ.บ 

การสอน
ภาษาจีนฯ 

ภาษาจีน  
ม.ต้น 

58 

41 ว่าที่ร้อยตรีเศกสันต์  จันทวงศ ์ 28 คร ู วท.บ จิตวิทยา แนะแนว 70 
42 นายคฤหัสถ์   ทรายหมอ 31 คร ู ศป.บ ดุริยางคศิลป์ ดนตรี 40 
43 นางกิรนันท์ญา  สุขสานติ 49 คร ู ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 50 
44 นายพลากร  เตือประโคน 30 คร ู ศษ.ม. การสอน

ฟิสิกส์ 
ดาราศาสตร์ 30 

45 นางสาวปิยากร  แฉล้มรัมย์ 27 คร ู กษ.บ. การสอน
ภาษาจีน 

ภาษาจีน 44 

46 นายคมกฤช  สุขแสวง 44 คร ู วท.บ. เกษตร 
กลวิธาน 

เกษตรกรรม 30 

47 นางสาวเจนจิรา   อาสนานิ 28 คร ู ศษ.บ ศิลปศึกษา ศิลปะ 38 
48 นายธนภัทร  ปรังประโคน 27 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 40 
49 นายกฤษณะ  ไกรพินิจ 28 คร ู กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 20 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จำนวน
ครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ปี 

50 นางสาววิมลศิริ  สินภูธรณ ์ 30 ครูผู้ช่วย วศ.ม. วิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

คณิตศาสตร์ 20 

51 นางสาวญาสุมินทร์ บ่อพิมาย 25 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 20 
52 นางสาวไอรดา ประคองญาติ 25 ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 20 
53 นางสาวจิตติมา  ไชยวงศ์ 24 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา 20 

พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุงาน

(ปี) 
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จำนวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับการ

พัฒนา/ปี 
1 นางสาวเสาวภาคย์                   

สิงห์หามแห 
29 5 ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 20 

ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุงาน

(ปี) 
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

แหล่ง
งบประมาณ 

1. นายโชดก เทียมทัน 35 5 ค.บ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ เงินระดม
ทรัพยากร 

2 นางสาวฐายินี  ศรีพลอย 26 2 ค.บ ภาษาจีน ภาษาจีน  เงินระดม
ทรัพยากร 

3 นายประดิษฐ์ พินิจดวง 29 2 ศษ.บ. พลศึกษา พละ งบโรงเรียน 
4 นายกัมปนาท วงศ์จอม 31 3 ร.บ. รัฐศาสตร์ สังคมศึกษา งบโรงเรียน 

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุงาน

(ปี) 
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จำนวน
ครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ปี 

1. นางสาวจินตนา  ศรีทา 40 4 อนุปริญญา บริหารธุรกิจ   
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ครูธุรการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุงาน(ปี) วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จำนวน
ครั้ง/ชั่วโมง
ที่รับการ
พัฒนา/ปี 

1 นางพรมณี  ผลจันทร์ 40 9 วท.บ. เทคโนโลยี
เซรามิกส์ 

  

 
 บุคคลกรอื่นๆ 
ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ตำแหน่ง 
1 นายทวีทรัพย์   ปริกาถานัง นักการภารโรง 

 
สรุปข้อมูลครูและบุคลากร ปีงบประมาณ 2565 

 จำแนกเพศและวิทยฐานะ 
 
 
ครูและบุคลากร 

 
 

จำนวน 

เพศ ตำแหน่ง 

ชาย หญิง ครูผู้ช่วย ครู คศ. 1 ชำนาญการ ชำนาญการ
พิเศษ. 

ผู้บริหารฯ 3 1 2 - -  3 

ครูประจำการ 49 22 27 4 19 7 17 

ครูผู้ทรงคุณค่าฯ - - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง 4 3 1 - - - - 

 
จำแนกระดับการศึกษา 

 
 

 
 
ครูและบุคลากร 

 
 

จำนวน 

ระดับการศึกษา 

ต่ำกว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้บริหารฯ 3 - - 2 1 

ครูประจำการ 50 - 38 12 - 

ครูผู้ทรงคุณค่าฯ - - - - - 

พนักงานราชการ 1 - 1 - - 

ครูอัตราจ้าง 4 - 4 - - 
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 จำนวนชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์  
กลุ่มสารการเรียนรู้ ครูประจำการ พนักงานราชการ/

ครูอัตราจ้าง 
รวม ชั่วโมงสอน

เฉลี่ย/สัปดาห์ 
วิทยาศาสตร์ 9 1 10 20 
คณิตศาสตร์ 6 - 6 22 

ภาษาต่างประเทศ 7 1 8 20 
ภาษาไทย 6 - 6 14 

สังคมศึกษาฯ 4 2 6 20 
สุขศึกษาฯ 4 1 5 12 

การงานอาชีพฯ 7 - 7 12 
ศิลปะ 6 - 6 7 

 
 
 
2. ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563/1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน ผลการเรียน เกรด

เฉลี่ย นักเรียน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

ภาษาไทย 1305 414 181 208 161 124 105 112 0 0 0 2.94 

คณิตศาสตร ์ 1788 459 285 299 292 230 122 101 0 0 0 2.91 

วิทยาศาสตร์ 3612 693 479 463 459 503 412 603 0 0 0 2.55 

สังคมศึกษาฯ 1867 521 376 375 265 176 80 74 0 0 0 3.07 

สุขศึกษาฯ 2057 925 434 368 158 122 27 23 0 0 0 3.42 

ศิลปะ 1029 528 97 93 78 67 42 124 0 0 0 3.16 

การงานอาชีพฯ 1328 804 286 159 44 18 3 14 0 0 0 3.66 

ภาษาต่างประเทศ 2674 876 284 305 313 344 225 327 0 0 0 2.82 

รวมทุกกลุ่มสาระฯ 15660 5220 2422 2270 1770 1584 1016 1378 0 0 0 2.98 

ร้อยละ 33.33 15.47 14.50 11.30 10.11 6.49 8.80 0 0 0   

ร้อยละนักเรียนได้ 3      
ขึ้นไป 

63.30 
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ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563/2 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
จำนวน ผลการเรียน เกรด

เฉลี่ย นักเรียน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

ภาษาไทย 1183 399 173 193 139 120 43 116 0 0 0 3.00 

คณิตศาสตร ์ 1819 410 299 269 215 185 169 272 0 0 0 2.71 

วิทยาศาสตร์ 3963 1141 443 589 442 472 425 451 0 0 0 2.78 

สังคมศึกษาฯ 1880 737 301 297 194 189 59 103 0 0 0 3.16 

สุขศึกษาฯ 2159 1062 353 321 136 134 63 90 0 0 0 3.35 

ศิลปะ 1022 536 122 76 86 54 28 120 0 0 0 3.21 

การงานอาชีพฯ 1061 564 190 119 92 46 12 38 0 0 0 3.45 

ภาษาต่างประเทศ 2752 884 270 317 344 328 153 456 0 0 0 2.77 

รวมทุกกลุ่มสาระฯ 15839 5733 2151 2181 1648 1528 952 1646 0 0 0 2.98 

ร้อยละ 36.20 13.58 13.77 10.40 9.65 6.01 10.39 0.00 0.00 0.00   

ร้อยละนักเรียนได้ 
3 ขึ้นไป 

63.55 

 
2.2 ผลทดสอบระดับชาติ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3   

 
 
 
 
 

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89

จงัหวดั 54.03 32.65 24.48 29.36

ขนาดโรงเรียน 50.65 30.18 22.07 28.18

โรงเรียน 48.94 30.51 21.09 28.26
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   6 

 
     

ผลการดำเนินงาน 
1. O-net ม.3 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ การเปลี่ยนแปลง 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ภาษาไทย 52.86 48.94 -3.92 
สังคมศึกษา - - - 
ภาษาอังกฤษ 28.73 30.51 1.78 
คณิตศาสตร์ 22.57 21.09 -1.48 
วิทยาศาสตร์ 29.41 28.26 -1.15 

เฉลี่ย 33.39 32.20 -1.19 
 

2. O-Net ม.6 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ การเปลี่ยนแปลง 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ภาษาไทย 37.26 39.28 2.02 
สังคมศึกษา 33.45 35.00 1.55 
ภาษาอังกฤษ 23.49 23.99 0.50 
คณิตศาสตร์ 17.07 18.65 1.58 
วิทยาศาสตร์ 28.43 29.23 0.80 

เฉลี่ย 34.93 36.54 1.61 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สงัคมศกึษาฯ

ประเทศ 42.21 25.41 29.2 29.2 35.7

จงัหวดั 40.52 21.22 27.68 25.3 34.61

ขนาดโรงเรียน 36.75 19.7 26.56 24.07 32.81

โรงเรียน 37.26 17.07 28.43 23.49 33.45
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2.3 ผลการประเมินภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
1.  ระดับคุณภาพ            ดี 
2.  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 2.1  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ (แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ) 
  โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
  ผู้บริหารและครูโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  มีความตระหนักร่วมกันที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่เสมอ  โดยร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และได้รับการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร
เป็นอย่างดียิ่ง  สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  จนเกิดทักษะด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
  1) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 โดยทำการประชุมแจ้งแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้คณะครูได้รับทราบเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน     
โดยเน้น  การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning  ให้นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้
บูรณาการจากสาระ การเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน     
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้  ยังผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีความรู้  
ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  รวมถึงสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและ
สื่อสารต่อสาธารณชนได้  อีกทั้งทำการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนโดยฝ่ายบริหาร  หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้  และครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   มีกำหนดที่ชัดเจน  พร้อมกับมีการกำกับให้ครู
ทุกคนได้จัดทำโครงสร้างรายวิชาและแผนการเรียนรู้  ส่งฝ่ายวิชาการ  ทุกภาคเรียนกรอบปฏิทินที่กำหนด  
รวมถึงการร่วมประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ (PLC) ที่มีการส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้เข้าร่วมอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลจัดการแก้ไขปัญหาในชั้นเรียน  สามารถพัฒนาผู้เรียน
ได้เต็มตามศักยภาพข้างต้นต่อไป 
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  2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ผู้บริหารและครูโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  ได้ร่วมกันสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน มาโดยตลอด  ทำให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) ยอมรับที่จะอยู่รวมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4) มีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคมที่ดี 
  โดยประชุมชี้แจงคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดให้คณะครูรับทราบเป็น
แนวปฏิบัติร่วมกันที่จะต้องสร้างให้เกิดกับผู้เรียนจากกระบวนเรียนรู้ในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน  ทั้งทาง
โรงเรียน    จัดขึ้น เช่น กิจกรรมหน้าเสาธรง กิจกรรมกีฬาสี เป็นต้น และทางหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น เช่น 
กิจกรรมเข้าค่าย   ดาราศาสตร์ ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กิจกรรมแข่งขันวงสตริง
งานงิ้วบุรีรัมย์ เป็นต้น 
 ซึ่งทุกกิจกรรมนอกจากจะให้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในแบบต่าง ๆ แล้ว  ยังเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนา ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี  เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  เรียนรู้การอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน บนความความแตกต่างและความหลากหลาย  สามารถปรับตัวให้อยู่รอดให้สังคมท่ีเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ได้เกิดสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดีตลอดไป 
  
 2.2  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 
  - แฟ้มภาพถ่ายผลงานนักเรียน 
  - แฟ้มเกียรติบัตรที่นักเรียนได้รับ 
  - คำสั่ง 
  - โครงการ 
  - รายงานสรุปผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
3.  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม  มีจิตอาสา 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรและผลการ
สอบ O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6 สูงกว่าปีที่ผ่านมา 
3. การบริหารการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง 

1. การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน 
2. การพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีนที่ทางโรงเรียนจัดสอน 
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แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น  พัฒนาการสอน STEM 
 2. จัดจ้างพนักงานธุรการงานวิชาการ งานการเงิน บัญชีและพัสดุประจำโรงเรียน 
 3. จัดทำแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.  ระดับคุณภาพ            ดีเลิศ 
2.  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 2.1  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ (แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ) 
  โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่าน
มา      โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนด
เป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์  กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั ้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู ้ร ับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื ่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการ
ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน  โดยกระบวนบริหาร
และการจัดการการจัดการ ได้เน้นให้มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1) เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้   และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2) สร้างเสริมคุณธรรมให้แก่ครูและบุคลากร และปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักเรียน  
  3) สร้างความเสมอภาคและให้โอกาสทางการศึกษา ลดปัญหาการออกกลางคัน 
  4) ส่งเสริมพัฒนาครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพ         
ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5) สร้างเสริมความเข้มแข็งในการบริการจัดการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา      
และสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 อีกทั้งผู้บริหารยังยึดหลักการบริหาร  โดยต้องมีการกระจายอำนาจบริหารจัดการจากส่วนกลางไปยัง
กลุ่มงานต่างๆ  ให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบมีความอิสระ  คล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาด้านต่างๆ  
ภายใต้คณะกรรมการสถานศึกษา  ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนครู  ผู้แทนผู้ปกครอง  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทน
ศิษย์เก่า  ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารโรงเรียน  เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปโดยการมีส่วนร่วมและคุณภาพ
ของผู้เรียน          ตรงตามความต้องการของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชนมากที่สุด 
 2.2  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 
  - แผนกลยุทธ์ / แผนงาน / รายงาน 
  - แฟ้มภาพถ่ายผลงานผู้บริหาร 
  - แฟ้มเกียรติบัตรการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
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  - คำสั่ง / บันทึกข้อความ 
  - โครงการ / กิจกรรม 
 
 
3.  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. การบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ 
2. ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
3. สร้างเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนา  
   คุณภาพการศึกษา 

1.กระตุ้นให้ครูและบุคลากร ให้เกิดการพัฒนา
ตนเองสู่ครูมืออาชีพ อย่างมีส่วนร่วมทุกคน 
2. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและ
หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 

 
แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
 1. จัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) โดยผ่านวิธีการ 
และกิจกรรมที่เน้นตามคุณลักษณะให้ครบทุกด้าน 
 2. จัดการศึกษาแบบ Smart Program โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนด้วยการส่งเสริมอัจฉริยะ 
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และคอมพิวเตอร์ ให้ครอบคลุมตามศักยภาพของนักเรียนในอนาคต 
 3. พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรม
ส่งเสริม      ให้นักเรียนใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ได้ความครอบคลุมและทั่วถึง 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
1.  ระดับคุณภาพ            ดี 
2.  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 2.1  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ (แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ) 
  โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาครูและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
  โดยทุกครั้งที่มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  จะมีการประเมิน  ปรับปรุง  และประชุมชี้แจงให้
คณะครูได้รับทราบ  เพ่ือให้คณะครูเกิดความตระหนัก  สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้
สอดคล้อง  ด้วยการสอนและวิธีการประเมินที่หลากหลาย  ยังผลให้เกิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่อไป  อีกท้ังหลักสูตรสถานศึกษามีความยืดหยุ่น  มีการจัดรายวิชาเลือกเพ่ิมเติมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตาม
ความสนใจที่จะเรียนและท่ีจะนำไปใช้เพ่ือประกอบอาชีพ  โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ในทุกรายวิชาได้เน้น
ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  2) ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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  3) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  4) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลการพัฒนาผู้เรียน 
  5) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 อีกท้ังสร้างเสริมทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้กับคณะครู  โดย
วิธีการจัดอบรม  และการให้เข้าร่วมอบรมตามสาขาวิชาและความสนใจ  ที่สามารถนำกลับมาปรับใช้และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  สามารถวิเคราะห์และออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  และมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียนอีกด้วย  ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนา  และมีการนำผลมาใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยู่เสมอ 
 2.2  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 
  - แฟ้มภาพถ่ายผลงานครู 
  - แฟ้มเกียรติบัตรการเข้าร่วมอบรม 
  - คำสั่ง 
  - โครงการ 
 
3.  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ครูมีความเชี่ยวชาญในการรายวิชาที่สอน 
2. การบริหารการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง 

1. การพัฒนาความสามารถในด้านการนำเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2. การพัฒนาครูและบุคลากรทุกคนในด้าน
ความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ  

 
แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้ 
 2. จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนและในชีวิตประจำวันให้กับครู 
 3. จัดทำแผนการพัฒนาครูเก่ียวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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สรุปคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม (ทั้ง 3 มาตรฐาน) 
 
1.  ระดับคุณภาพ            ดี 
2.  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 2.1  วิธีการพัฒนา/กระบวนการ (แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ) 
  2.1.1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
  2.1.2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
  2.1.3)  นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  2.1.4)  นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  2.1.5)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  2.1.6)  นักเรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  2.1.7)  นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2.1.8)  นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  2.1.9)  นักเรียนยอมรับที่จะอยู่รวมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  2.1.10) นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคมที่ดี 
  2.1.11) เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้         
แหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.1.12) สร้างเสริมคุณธรรมให้แก่ครูและบุคลากร และปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักเรียน  
  2.1.13) สร้างความเสมอภาคและให้โอกาสทางการศึกษา ลดปัญหาการออกกลางคัน 
  2.1.14) ส่งเสริมพัฒนาครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ   ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.1.15) สร้างเสริมความเข้มแข็งในการบริการจัดการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา และสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  2.1.16) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
  2.1.17) ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  2.1.18) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  2.1.19) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลการพัฒนาผู้เรียน 
  2.1.20) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
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 2.2  ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 
   2.2.1) แฟ้มภาพถ่ายผลงานนักเรียน 
   2.2.2) แฟ้มเกียรติบัตรที่นักเรียนได้รับ 
   2.2.3)  รายงานสรุปผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   2.2.4)  แผนกลยุทธ์ / แผนงาน / ค่าเป้าหมาย 
   2.2.5)  แฟ้มภาพถ่ายผลงานผู้บริหาร 
   2.2.6)  แฟ้มเกียรติบัตรการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
   2.2.7)  แฟ้มภาพถ่ายผลงานครู 
   2.2.8)  คำสั่ง / บันทึกข้อความ 
   2.2.9)  โครงการ / กิจกรรม 
 
3.  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม  มีจิตอาสา 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรและผลการ
สอบ O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6 สูงกว่าปีที่ผ่านมา 
3. การบริหารการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง 
4. การบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ 
5. ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
6. สร้างเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนา  
   คุณภาพการศึกษา 
7. ครูมีความเชี่ยวชาญในการรายวิชาที่สอน 
8. การบริหารการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง 

1. การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน 
2. การพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีนที่ทางโรงเรียนจัดสอน 
3.กระตุ้นให้ครูและบุคลากร ให้เกิดการพัฒนา
ตนเองสู่ครูมืออาชีพ อย่างมีส่วนร่วมทุกคน 
4. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและ
หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
5. การพัฒนาความสามารถในด้านการนำเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
6. การพัฒนาครูและบุคลากรทุกคนในด้าน
ความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 
แผนการจัดการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 
 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น  พัฒนาการสอน STEM 
 2. จัดจ้างพนักงานธุรการงานวิชาการ งานการเงิน บัญชีและพัสดุประจำโรงเรียน 
 3. จัดทำแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 
 4. จัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) โดยผ่านวิธีการ 
และกิจกรรมที่เน้นตามคุณลักษณะให้ครบทุกด้าน 
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 5. จัดการศึกษาแบบ Smart Program โดยผ่านการจัดการเรียนการสอนด้วยการส่งเสริมอัจฉริยะ 
ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และคอมพิวเตอร์ ให้ครอบคลุมตามศักยภาพของนักเรียนในอนาคต 
 6. พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรม
ส่งเสริม    ให้นักเรียนใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ได้ความครอบคลุมและทั่วถึง 
    7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้ 
 8. จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนและในชีวิตประจำวันให้กับครูและบุคลากร 
 9. จัดทำแผนการพัฒนาครูเก่ียวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
2.4 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม เมื่อวันที่ 7-9 
กันยายน พ.ศ. 2554 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยรวมตาม
มาตรฐานดังตารางต่อไปนี้ 

 

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง 
เร่งด่วน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (5 ตัวบ่งชี้หลกั) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี (10 คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม เกณฑ์   
                  รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย (5 คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ (5 คะแนน) 

    √ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (10 คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง (4 คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน (4 คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ผู้เรียนมีการบำเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม (2 คะแนน) 

    √ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (10 คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยี  
                   สารสนเทศ  (5 คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งใน 
                   และนอกสถานศึกษา  (5 คะแนน) 

    √ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น (10 คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด (5 คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม (5 คะแนน) 

   √  
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มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง 
เร่งด่วน 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (20 คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 – 5.8  ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ (กลุ่มสาระ  
                          ละ 2.5 คะแนน  เป็นคะแนนผลสัมฤทธ์ิ 2 คะแนน         
                          คะแนนพัฒนาการ 0.5 คะแนน 

   √  

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                  (10 คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  ประสิทธิผลการดำเนินการของสถานศึกษา (5คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.2  กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู (5 คะแนน) 

   √  

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 
               สถานศึกษา (5 คะแนน) 
ข้อที่ 1  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บรหิารสถานศึกษา 
            (2 คะแนน) 
ข้อที่ 2   ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (1 คะแนน) 
ข้อที่ 3   บรรยากาศและสภาพแวดล้อม (2 คะแนน) 

    √ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศกึษาและต้น   
สังกัด (5 คะแนน) 

1.  เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (2 คะแนน) ใช้คะแนนของผลการตรวจสอบ 
      คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาจากต้นสังกัด 1 ปี 
2.  เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (2.5 คะแนน) ใช้คะแนนผลการประเมิน 
      คุณภาพภายในของสถานศึกษา 3 ปีย้อนหลัง 

    √ 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (2 ตัวบ่งชี้หลกั)  (10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ   
                วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา  (5 คะแนน) 

   √  

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ ์
                ของสถานศึกษา (5 คะแนน) 

    √ 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม (2 ตัวบ่งชี้หลัก) (10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
                  สถานศึกษา (5 คะแนน) 

    √ 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา 
                  มาตรฐานและพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป 
                  การศึกษา (5 คะแนน) 

    √ 

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย  83.25  ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  :  รับรอง      
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
  1.  มาตรฐานที่ 1-6 (ด้านคุณภาพผู้เรียน) 
   สภาพปัญหา/อุปสรรค 
  1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนในกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไมน่่าพอใจ 
  2.  ผู้เรียนยังขาดทักษะการคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์และการสรุปความ 
  แนวทางแก้ไข/พัฒนา 
                1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรม/โครงการ/ค่ายวิชาการท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และการสรุปความทั้งในและนอกห้องเรียน 
                2. โรงเรียนควรจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ 
      1. ควรมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และการสรุปความท้ังในและนอก
ห้องเรียน 
  2.  มาตรฐานที่ 7 และ 10 (ด้านครู/ด้านหลักสูตร) 
  สภาพปัญหา/อุปสรรค 
  ครูบางส่วนยังขาดการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจึงออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนได้อย่างไม่หลากหลายและไม่ครอบคลุม การนิเทศภายในยังไม่เป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
   แนวทางแก้ไข/พัฒนา 
  โรงเรียนควรกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันให้ครูจัดทำแบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนได้อย่างหลากหลายและ
ครอบคลุม 
   ข้อเสนอแนะ 
  โรงเรียนควรจัดส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  โรงเรียนควรมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบทุกกลุ่มสาระฯและต่อเนื่อง 
  3.  มาตรฐานที่ 8, 9 และ 11 (ด้านผู้บริหาร, กรรมการสถานศึกษา, และสภาพแวดล้อม) 
  สภาพปัญหา/อุปสรรค 
  บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียนยังขาดการประสานงานเท่าที่ควร 
   แนวทางแก้ไข/พัฒนา 
  โรงเรียนควรมีการเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
ต่าง  ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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    ข้อเสนอแนะ 
   โรงเรียนประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 4.  มาตรฐานที่ 12 (การประกันคุณภาพภายในฯ ตามประกาศกระทรวง) 
 สภาพปัญหา/อุปสรรค 
  การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ยังไม่ชัดเจน 
  ระบบสารสนเทศส่วนใหญ่โรงเรียนจัดทำแต่ไม่ครอบคลุมงานทั้ง 4 ฝ่าย 
   
  แนวทางแก้ไข/พัฒนา 
  โรงเรียนควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ในงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
   ข้อเสนอแนะ 
   สารสนเทศของโรงเรียนควรจัดให้เป็นระบบและมีข้อมูลของงานทั้ง 4 ฝ่าย ให้ครอบคลุม เพื่อ
สะดวกในการค้นหา 
 
 5.  มาตรฐานที่ 13 – 15 (ด้านสถานศึกษา) 
  สภาพปัญหา/อุปสรรค 
  โครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษาบรรลุวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นยังไม่
หลากหลาย และขาดการสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
  แนวทางแก้ไข/พัฒนา 
  ควรหาแนวทางจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือให้สถานศึกษาบรรลุวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้น และควรมีการสรุปรายงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแบบรายงานการวิจัย เพื่อใช้ในการอ้างอิง 
   ข้อเสนอแนะ 
   ควรหาแนวทางจดัโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้สถานศึกษาบรรลุวสิัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
  จุดเด่น 
 1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 

 1.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  มีความ

ใฝ่รู้   และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 2. สถานศึกษามีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  มีการ

ดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
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 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  มีผลการส่งเสริม
พัฒนาสถานศึกษารักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ครูส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถ  มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
 1. พัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
 2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 การนำผลไปพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ ให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และสื่อ 
ภูมปิัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 
 
 สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

 1.1 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยผ่านกิจกรรมจากการฟัง พูด อ่าน เขียน 
สำรวจ  ค้นคว้า ทดลอง สัมภาษณ์และการสังเกต ด้วยการวิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์ ฝึกการตั้งคำถาม ฝึก
ประเมินผลงานทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น วิเคราะห์ข่าว แต่งนิทาน ทำโครงงาน แผนผังความคิด การเขียน
เรียงความ  การเขียนเรื่องสั้น การทำหนังสื่อเล่มเล็ก การแสดงบทบาทสมมุติ ประกวดสิ่งประดิษฐ์  รวมถึง
จัดหาเกมที่พัฒนาสมองและความคิดมาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เล่ม  เช่น เกมปริศนาคำทาย 
Crosswords Game โดยกำหนดเป็นโครงการ/ กิจกรรม  มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ประเมินผลให้ชัดเจนดำเนินการอย่างเป็นระบบทั้งสถานศึกษา 
 1.2 สถานศึกษาควรพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเร่งด่วน และจริงจังมาก
ขึ้น     ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน การสอนซ่อมเสริม การ
ทบทวนความรู้       เพื่อเตรียมสอบระดับชาติ การทดสอบผู้เรียนโดยใช้ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ระยะๆเพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคยกับการสอนระดับชาติมากขึ้น 
 1.3 สถานศึกษาควรร่วมมือกับผู้ปกครองในการกวดขัน  ดูแลผู้เรียนให้ทำการบ้านหรือทำงานตามท่ี
ได้รับมอบหมาย  และทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปแล้วอย่างสม่ำเสมอ  ต่อเนื่อง 
  2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ไม่มี 
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  3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูทุกคนได้ใช้สื่อคอมพิวเตอร์  แหล่งเรียนรู้  สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกอบการเรียนการสอนให้มากขึ้น  โดยจัดการเรียนรู้จากวีดีทัศน์  คอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต  แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาแล้วให้ผู้เรียนนำเสนองานครูในรูปแบบของรายงานหรือโครงงาน  เป็นต้น 
 3.2 สถานศึกษาควรดำเนินการพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบมากข้ึน  โดยให้ครูแต่ละคนนำผล
การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  แบบวัด  แบบทดสอบและการจัดการเรียนการสอนของครูไปจัดทำ
แผนพัฒนาตนเองนำแผนพัฒนาตนเองไปปฏิบัติ  มีกาติดตาม  ประเมินผล  และให้ครูแต่ละคนรายงานผลการ
ดำเนินงานด้วย 
 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ไม่มี 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

บริบทที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

2.1 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  ได้นำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561– 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 
2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2564  และแผนงานบูรณาการ 14 
แผนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยง และกำหนด
เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม             
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ  เป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการ
กันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  ความมั่นคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้ง
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับ ประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็ง   เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน 
มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก ธรรมาภิบาล 
สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 
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ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัย
เกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
   ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ 
เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และ
มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโต    ของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และ
การฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ ต่อ
สิ่งแวดล้อม    จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มี
เสถียรภาพและยั ่งยืนโดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี     เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพื ่อประชาชนและประโยชน์ส ่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร ์ชาติ 
ประกอบด้วย  
    1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
    2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
    3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
    4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
    5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
    6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว ที่จะทำให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายใน และ
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ของ
ประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนากลไกท่ี
สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือยกระดับ ฐาน
รายได้ของประชาชนในภาพรวมและการกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทย
ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ 
สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และ
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลา
ของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็น
การพัฒนา ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั ่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที ่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั ่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กร   ที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลเพ่ือ
เอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่นๆ    ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทาง
และเป้าหมายที่กำหนด 
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
    1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที ่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้านอื ่นๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื ่อให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 
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    2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ใน
มิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการ
ปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
    3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุน่ใหม่ 
รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ   ของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 
บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับ
การยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้
ในคราวเดียวกัน 
  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น 
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร       
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 
   
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมทำเพ่ือส่วนรวม การกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้
นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน สังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการ บนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์
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ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่       
ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก  ธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อม   ที่จะปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาส    ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม        
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง
สิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มี
ประสิทธิภาพ และ นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลัก นิติธรรม 

 
 
 
 

   ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า เมื่อมีพระบรมราชโองการ 
ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทำแผนแม่บทเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามที ่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
      แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื ่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำ 
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 6 ด้าน    23 ประเด็น (ข้อมูล : พฤศจิกายน 2561) ดังนี้ 
    1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
     1. แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง 
      2. แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ 
    2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
      3. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเกษตร 
      4. แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

    5. แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว 
    6. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
    7. แผนแม่บทประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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       8. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
         9. แผนแม่บทประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

             23. แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
    3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     10. แผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
     11. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     12. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
     13. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี      
     14. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกีฬา 
    4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม    
     15. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม 
   16. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
                         17. แผนแม่บทประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคม 
    5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
     18. แผนแม่บทประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
              19. แผนแม่บทประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
         6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        20. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
                        21. แผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                        22. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนากฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
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          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพื ่อเป็น
เป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กำหนดให้ทำการปฏิรูป
ประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ตามหลัก
ปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข โดยจะต้องดำเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีข้างหน้า เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ในแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน คือ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) 
ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 7) ด้าน

สาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ดา้นการ
ป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ (ภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศ : สศช. มีนาคม 2561) 
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 7 ด้าน ดังนี้ 
 1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
   การธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีความ
มั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ บ้านเมืองและ
ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรม โดยเปิดเผย
และตรวจสอบได้และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และสร้างให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
  เป้าหมายที่ 1 ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้
อำนาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและ
ออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงำไม่ว่าด้วยทางใด 
   ประเด็นปฏิรูปที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    พันธกิจที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
     กลยุทธ์ที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
     กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง (Political Education) 
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ          

แผนการปฏิรูปประเทศ 
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 2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
   เป้าหมายปรับเปลี่ยนภาครัฐ สู่การเป็น “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการของประชาชน อันจะส่งผลให้ภาครัฐได้รับความเชื่อถือ
ไว้วางใจจากประชาชน (Public Trust)  แผนปฏิรูประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดประเด็น 
 
ปฏิรูปไว้  6 ประการ และกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน ไว้ในแต่ละประเด็นปฏิรูปในส่วนของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องอยู่ 2 ประเด็นปฏิรูป 
 

  ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล  
   กลยุทธ์ที่ 2 นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
    แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 
     เป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน 
        กิจกรรม : พัฒนาหรือนำระบบดิจิทัล เพ่ือรองรับทำงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 
        กิจกรรม  : พัฒนาหรือนำระบบดิจิทัล เพื่อรองรับงานพื้นฐานของหน่วยงาน เช่น 
งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ     งานบริหารบุคคล เป็นต้น  
   กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดิน 
    แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพัฒนาการจัดทำ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงาน
ภาครัฐ   
      เป้าหมาย :  หนว่ยงานภาครัฐมีการจัดทำข้อมูลสำคัญตามมาตรฐานที่กำหนด และเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้ 
      กิจกรรม : จัดทำชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กำหนด 
    เป้าหมาย :  ผู้บรหิารระดับสูงมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สำหรับใช้ในการตัดสินใจและ
การบริหารราชการแผ่นดิน 
      กิจกรรม : เชื่อมโยงข้อมูลสำคัญของต้นเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐเพ่ือให้ผู้บริหาร
ระดับสูงสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    แผนงานที่ 3 สนับสนุนให้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน การบริการ
ประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
     เป้าหมาย :  บุคลากรภาครัฐมสีมรรถนะด้านการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และ
นำเสนอข้อมูล 
      กิจกรรม : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านการบริหารจัดการข้อมูล  การ
วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
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  ประเด็นปฏิรูปที่ 3 : โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 
    กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลายความ
เป็นนิติบุคคลของกรม 
     แผนงานที่ 1 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ 
         เป้าหมาย : ส่วนราชการมีการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ โดยมีการทบทวน 4 ด้าน 
ได้แก่ โครงสร้าง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย 
          กิจกรรม : การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ 
     แผนงานที่ 2 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform) 
      เป้าหมาย : ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 
         กิจกรรม : การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) 
 3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
   กฎหมายเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทันต่อการ
พัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นธรรม และขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีเป้าหมายและประเด็นการ
ปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
    เป้าหมายที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็น รวมทั้งมีกลไกใน
การทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
    ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าท่ีจำเป็น รวมทั้ง
มีกลไกในการทบทวนกฎหมาย ที่มีผลบังคับแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 
     กิจกรรม จัดทำกฎหมายเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดทำร่างกฎหมาย การ
กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำ 
ร่างกฎหมายรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
 4. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืนเป็นรากฐานใน
การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองรักษาและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้ง         
มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดยมี
เป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เก่ียวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
    เป้าหมายที่ 1 ระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งกำเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชน 
    ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งกำเนิดให้มีประสิทธิภาพ 
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      กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท 
รวมทั้งผนวกความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
 5. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   การสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทำหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการกำกับท่ีมี
ความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดำรงรักษาเสรีภาพของการ
แสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสาร คือ เสรีภาพ ของประชาชนตาม
แนวทางของประชาธิปไตย สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ 
และปลูกฝังทัศนคติที่ด ีโดยมีเป้าหมายและประเด็น     การปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ดังนี้ 
    เป้าหมาย  
    1. การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทำหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการ
กำกับที่มีความชอบธรรม และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัล 
เพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดำรงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความ
เชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสาร คือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย 
    2. สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และ
ปลูกฝังทัศนคติที่ดี 
    ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
     กิจกรรม การจัดสัมมนาเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” ในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัยและใน
สถานที่สาธารณะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง      
  6. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
    คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก 
ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยมีเป้าหมาย และ
ประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
    เป้าหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน  
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู ้การรับรู้และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
      กิจกรรมที่ 2 สร้างพลังแผ่นดิน 
  7. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน และยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐ โดยมี
เป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เก่ียวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
    เป้าหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 
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    ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
    กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน     และภาคประชาสังคม       
     กิจกรรมที่ 1.9 สร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับให้รังเกียจ
การทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อประเทศชาติ 
    ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม 
    กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างใน
การบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการ 
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดอาญา 
     กิจกรรมที่ 2.2 ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง (Integrity) โดย
เน้นความซื่อตรงต่อหน้าที่ (ซื่อสัตย์สุจริตตามเป้าหมายอย่างดีที่สุด) และซื่อตรงต่อประชาชน 
    กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีการเฝ้าระวังการ
ทุจริตในหน่วยงาน 
     กิจกรรมที่ 3.3 วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ในส่วน
ราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่กำหนด          
    กลยุทธ์ที่ 4 ทำให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจไม่พึงกระทำ 
     กิจกรรมที่ 4.3 พัฒนาแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือใช้ ใน
องค์กรภาครัฐและเอกชนในการป้องกันการให้สินบนและการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในทุกรูปแบบ 
 
 
 

 
 

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับ     ใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน        
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศ ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีหลักการที่สำคัญ คือ  

1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขท่ีจำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน 
มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ    มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนิน
ชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้  

มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัย
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับ
สิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี”มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ
ไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า 
“ม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

4. ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
ปี มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุ       

ใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการ

เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐาน                    
ของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

6. ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 
 

   วัตถุประสงค์ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2560 : 63) 
1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย

ค่านิยมท่ีดีมีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ

เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได ้

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการ 
ใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
อาหาร และน้ำ 
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4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ

การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้ง

ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี
บทบาทนำและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก 

เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2560 
: 64) 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มี
ความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมี
วิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็ง  ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร  การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบ
การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่
ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 

5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย  สังคมปลอดภัย  สามัคคี  สร้างภาพลักษณ์ดี  
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  
กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและ

ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร

มาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

  
 
 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ขึ้น เพื่อวาง
กรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ   โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และท่ัวถึง (Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม 
(All For Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs 
2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์
ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ   โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
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3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และ

ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
 
 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจุดเน้นเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์    ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง
พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่งชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    เป้าหมาย 
     1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
     2. สถาบันการศึกษาและหนว่ยงานที่จัดการศึกษาผลติบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเปน็
เลิศเฉพาะด้าน 
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     3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ   
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
     2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
     3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
     2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
     3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
     4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลา          และสถานที่ 
     5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
     6. ระบบการผลิตคร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
     7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
    เป้าหมาย 
    1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
    2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
    3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา   การติดตามประเมิน และรายงานผล 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
    2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
    3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 
     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
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     3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 

 
 

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้

กำหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ดำเนินการให้มีการปฏิรูป      
ด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

 
นโยบายที ่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์  เป็น

องค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งยวดในอันที่จะ
เชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่  สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลาย
ของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนำหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการ
พัฒนา  ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย 

นโยบายรัฐบาล 
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นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตร
แบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม ตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรก
ซ้อนเพื่อซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
นานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 

2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง 
และความมั่นคงอาเซียน 

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษานโยบายด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 

นโยบายที่ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม 
นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ

การใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย 

นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
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นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ กำหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินการด้านความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ และ
ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยกำหนดกรอบความคิดหลักจากการกำหนดนโยบายได้คำนึงถึง
ค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกใน
ประชาคมอาเซียนและดำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 
นโยบายความม่ันคงที่เก่ียวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีดังนี้ 

ส่วนที่ 1 นโยบายสำคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ.เป็นหน่วยหลัก) 
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย 

1. นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2. นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ  2.4)
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีความรักความภาคภูมิใจใน
ความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

3. นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.3) 
เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลังในการ
เข้าถึงประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ส่วน
ราชการใช้เป็นแนวทางในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณ โดยกำหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่า
ดำเนินการภาครัฐ  โดยได้กำหนดแผนงานบูรณาการ 14 แผนงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
ดังนี้ 
      1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
    1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (8 ประเด็น)  
    3. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
    4.แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
  5.แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล  
  6.แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
  7.แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
  8.แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  
  9.แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค  
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (5 ประเด็น)  
    10. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (3 ประเด็น)  
  11. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย  
      12. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  13. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
  14. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  

และแผนงานบูรณาการ 14 แผนงาน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค มี 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  ภาค
ตะวันออก ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน โดยที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอโครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณในแผนงานบูรณาการพ้ืนที่ระดับภาค ภายใต้เป้าหมายทิศทางการพัฒนาภาคทั้ง 6 ภาค  

  ภาคเหนือ : ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่นำ้โขง 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้โขง 

  ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร : พัฒนากรุงเทพมหานครสู่มหานครทันสมัย และภาคกลางเป็น
ฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง 

  ภาคตะวันออก : ฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน  
  ภาคใต้ : ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลกเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์

ยางพาราและปาล์มน้ำมันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก 
  ภาคใต้ชายแดน : เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สำคัญของประเทศ 

และเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยว     กับพ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซีย
และสิงคโปร์ 
 
 

 
 

     นโยบายรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) มีสาระสำคัญ ดังนี้  
   1. น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็น
พรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัด 
   2. การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
    กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน     เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะ
ดำเนินการ 6 ด้าน คือ  
      1) ความมั่นคง  
      2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
      3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
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      4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
      5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   3. จุดเน้นสำคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดำเนินงานและโครงการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
       นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิง
นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และโครงการสำคัญ      ของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
    1. ด้านความม่ันคง 
     แนวทางหลัก  
      1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
       1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมนำพระราชปณิธานและ
พระราชกระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
       1.1.2 พัฒนากระบวนการเรยีนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์   เช่น 
กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 
      1.2 การบริหารจัดการ 
       1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน 
       1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
    2. ด้านการผลิต พัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
      2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 
       2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยจัดทำ Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และ
การอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่าง ๆ  ที่หลากหลาย  
       2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 
จะดำเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
       2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือ
แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
       2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขัน 
      2.2 ผลิตกำลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและ
จัดการศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็น



 
หน้า 53 แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2565 

โรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  
      2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิต
นวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย      10 อุตสาหกรรมใหม่ 
     3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
      แนวทางหลัก 
       3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
        3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
        1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับ  ชั้นอนุบาล 
3 (เด็กอายุ 3 - 5 ปี) และจัดทำมาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพ่ือประกันคุณภาพให้แก่เด็กปฐมวัยทุก
สังกัด 
        2) หน่วยงานอ่ืน อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
       3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
        1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก 
เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดล การสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี 
รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 
        2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
       3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
        1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
        2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชา
ภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุน 
ช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
        3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการ
อ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด 
        4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active 
Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/ วิธีการย่อย 
รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 
 
       3.1.4 การวัดและประเมินผล  
         1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผล
คะแนนสูงขึ้น 
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         2) การประเมินผล O - Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
         3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดำเนินการในรูป
คณะทำงานออกข้อสอบ 
      3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
       3.2.1 การสรรหาครู  
         1) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสำนักงานคณะกรรมการ       การอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการสรรหา
คร ู(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา) 
         2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
       3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการ
สอนเพ่ือให้ครูอยู่ในห้องเรียน 
       3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 
         1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ  และการ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครูด้วย
ระบบ TEPE Online 
         2) หน่วยดำเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
    4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
     แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
      4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษา ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการดำเนินการตาม
แนวทาง No Child Left Behind คือ จัดทำข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดย
ชุมชน ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจำเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  
      4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน    ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถงึการพัฒนาบุคลากรให้ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
      4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความ
เท่าเทียมในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 
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   5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
      1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ นำกลับมาใช้ประโยชน์ 
      2. การสร้างจิตสำนึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชดำริ : ต้นแบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
      3. หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลกัสูตรทุกระดับ 
   6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
     แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
     6.1 เรื่องกฎหมาย 
       เตรียมความพร้อมเก่ียวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
.... จำนวน 12 ฉบับ ดังนี้ 
       6.1.1 กฎหมายหลัก 
         1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
         2) พ.ร.บ. กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... 
         3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
          : จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
       6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
         1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
         2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
         4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู 
         5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
         6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
         7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... 
         8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... 
         9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....  
     6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
     6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
     6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ 
      ให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นฐานในการ
ขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 
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 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 
  ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
  พันธกิจ  
   1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และเทียบเท่าระดับสากล 
   2) สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   3) ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนา
ประเทศ                 
   4) วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
   5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  เป้าประสงค์รวม  
   1) ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
   2) ประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงเสมอภาค 
   3) กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
   4) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้  และสิ ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
   5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 
 
แผนปฏิบัติราชการ 
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคม และประเทศชาติ 

1. เป้าหมายผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคงและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ 

2. แนวทางการพัฒนา 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของ

ชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
 2.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนา
ทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

3. แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
3.1 กลุ ่มโครงการ เสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3.2 กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
3.3 กลุ่มโครงการ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

1. เป้าหมาย 
1.1 กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
1.2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อ

ยอดเชิงพาณิชย์ 
2. แนวทางการพัฒนา 

2.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศ 

2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

3.  แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
3.1 กลุ่มโครงการ ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและสมรรถนะ ตรงตามความ

ต้องการของตลาดงานและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
3.2 กลุ่มโครงการ จัดการศึกษาและฝึกอาชีพรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3.3 กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1. เป้าหมาย 

1.1 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และมาตรฐานสากล 
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1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีจิตวิญญาณความเป็นครู มี

สมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. แนวทางการพัฒนา 
2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพ

ตามพหุปัญญา 
2.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
3.1 กลุ่มโครงการ พัฒนามาตรฐาน หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้รูปแบบดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา การวัดและประเมินผล 
3.2 กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
3.3 กลุ่มโครงการ พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 
3.4 กลุ่มโครงการ สง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3.5 กลุ่มโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

1. เป้าหมายผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอ
ภาคและเหมาะสมกับช่วงวัย 

2. แนวทางการพัฒนา 
2.1 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
2.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
2.3 พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์ และการเทียบโอนความรู้ 
2.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

3. แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
3.1 กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยในการเข้าถึงบริการ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลาย 

3.2 กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์ การเทียบโอนความรู้ 
3.3 กลุ่มโครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
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แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
1. เป้าหมายระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุนการ

จัดการศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความต้องการ 
ของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ                     

2. แนวทางการพัฒนา 
2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

3. แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
3.1 กลุ่มโครงการ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาและสร้างเครือข่ายความเป็น

ภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
3.2 กลุ่มโครงการ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
3.3 กลุ่มโครงการ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษา 
3.4 กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา 
3.5 กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3.6 กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
3.7 กลุ่มโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
 
 

 
 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว่า “รัฐ
ต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา เป็นเวลาสิบ 

สองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”และคำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 เรื่องให้จัด 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายตามนัยข้อ 3 กำหนดว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

15 ปีให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 
บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการ 

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพ่ือให้เกิดการผลักดันร่วมกัน ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561 - 2580) 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศดังนี้“ประเทศไทย มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้
กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5.   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6.   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่ งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนา ทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย  ให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม  ศักยภาพ 
ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน  และมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และ ภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่
การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง” ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมี
ความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย ั ่งย ืน ” สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 – 26 
กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้กำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์  
 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
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3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษ
ที่ 21 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง การศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมอืงดี ของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม มีคา่นิยมทีพ่ึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินยั รักษา
ศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ
อ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสม
ตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่

อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทยีม และมคีุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ  
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ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2575และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

 

วิสัยทัศน์ 
         องค์กรก้าวหน้า สร้างคุณภาพสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 

และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงตามแนวคิด  No Child left Behind  (NCLB) 
4. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 
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เป้าหมาย 
1. พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะของผู้เรียนให้มีทักษะวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะ 
วิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ี 3) 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 

- พัฒนาผู้เรียนให้ใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (SDGs) 

2. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
- หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลาดแรงงาน และเอ้ือต่อการ

พัฒนา ทักษะในศตวรรษที่ 21 
- ห้องเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ มีความสะอาด 

น่าอยู่ น่าเรียน และมีความทันสมัย 
- การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการมอบหมายชิ้นงาน โครงการ และการบ้านในหลากหลาย

วิชา 
- มีการจัดการเรียนซ่อมเสริมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนอ่อนหรือเรียนช้าให้เรียนได้ทันเพ่ือน 

สามารถปรับปรุงทักษะของตนเองให้ดีขึ้นและเป็นการส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียนที่มี
ความสามารถสูงให้สามารถ พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 

3. การพัฒนาบุคลากร 
- บุคลากร 4.0 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและมีความฉลาดทางด้านดิจิทัล (Digital 

Intelligence) 
- ครู คือ Coach เพ่ือสร้าง “ต้นแบบห้องเรียนแห่งอนาคต” ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของครูจาก 

ผู้บรรยาย (Lecturer) มาเป็นผู้ให้คำปรึกษา (Coach)        
และเปลี่ยนการเรียนรู้ของผู้เรียนจากผู้รับฟัง (Passive Learner) มาเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง (Self-
Learner) 

- การพัฒนาตนเองผ่านระบบผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
- การสร้างพฤติกรรมของบุคคลภายในองค์กรมีความตั้งใจทุ่มเทและละเอียดรอบคอบในการ

ทำงาน 
 
 

4. การพัฒนาระบบบริหาร 
- ระบบราชการ 4.0 มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance 

Government) ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการ วิเคราะห์และมอง
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อนาคต (Foresight) เพ่ือเท่าทันการ เปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาเชิงรุก เปิดกว้าง เชื่อมโยง
เน้นการมีส่วนร่วมตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- ระบบ AMSS++ เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร เป็นเครื่องมือที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพ่ือ 
เปลี่ยนแปลงไปสู่การบริหารจัดการสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย
หวังว่าจะก่อให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการการศึกษา ส่งผลกระทบใน
ทางบวกอย่างใหญ่หลวง    ต่อประเทศชาติ 

- จัดทำระบบ Big Data เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลากหลายแหล่งมาใช้วิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือกำหนดแนวทางการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการพัฒนาผู้เรียน
อย่างยั่งยืน 

- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต เพ่ือมุ่งหวังสร้างภาพลักษณ์การบริหารงานที่มีความ
โปร่งใส สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี       ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

- มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อติดตามและประเมินมาตรฐานการทำงานของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามขอบเขตอำนาจหน้าที่      ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานไดอย่างถูกต้อง การเปรียบเทียบผลงานที่ทำได้กับที่ควรจะเป็นมีความชัดเจน
มองเห็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้ เกิดผลไดมากขึ้น และช่วยให้มีการฝึกฝน
ตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานได้ 

โครงการสำคัญ (Flagship)  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีจุดเน้นในการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ตามนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยการน้อมนำ
พระราชดำรัสในหลวง ร.9 “เด็กรักครู  ครูรักเด็ก” เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนตามแนวคิด No Child Left 
Behind  (NCLB) “ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง” จึงได้กำหนดโครงการสำคัญ (Flagship) ได้แก่ 
โครงการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิด “ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง” ซึ่งในปี 2563 จะขับเคลื่อนสู่
ห้องเรียน (walk in the classroom) โดยจัดลำดับความสำคัญของห้องเรียนที่ประสบปัญหาผลการเรียน 0 ร 
และ มส. จำนวนมาก เพื่อเข้ารับการนิเทศการศึกษาจากคณะกรรมการนิเทศ ซึ่งประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ 
ครู ผู้เชี่ยวชาญการสอน ผู้อำนวยการสถานศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
กลยุทธ์การจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลัก
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ของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ ดีต่อ
บ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มี คุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรม อัต
ลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความ รุนแรง การคุกคามใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้ เหมาะสม สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่าง ทางด้านสังคม 
วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการศึ กษา
ในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร พื้นที่สูง เป็นต้น 
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ให้ความสำคัญกับศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากร มนุษย์เป็นสำคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากร
มนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุก มิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรยีน
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง     ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้น
ปรับเปลี ่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็น
สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคลตามความสนใจ และความถนัด อย่างเต็ม
ศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านทักษะ สื่อสาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ใน
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น 
คนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกร
ยุค ใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้สนองนโยบายด้าน ดังกล่าวตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
การพัฒนาประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถใน การวางแผน
ชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการ เรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการ เรียนรู้
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ตลอดชีวิต ผู ้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู ้ที ่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื ่องแม้จะออกจากระบบ 
การศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มี 
ความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและ 
พลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ การพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา ต้องตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพ
และหน้าที่ของตน โดยครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็น
ต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน 
เปลี ่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูย ุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผ ู ้สอน” เป็น “Coach” หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบ การสร้าง
ความรู ้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู ้ให้ผู ้เร ียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนา 
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด ความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน และการลด
ความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมอืง 
พ้ืนทีห่่างไกล ทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับองค์กรปกครอง ท้องถิ่นหรือตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้าง
มาตรฐานสถานศึกษาตามบริบท ของพื้นที่ จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และงบลงทุนให้
สถานศึกษาตามความจำเป็น ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็น เครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึง
พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผล เพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นหลักในการปรับปรุง หลักสูตร การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการ
เติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ ความสำคัญกับการสร้างสมดุล
ทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไป อย่างแท้จริง 
 กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่สำคัญเนื่องจากเป็น นโยบายที่กระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้
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สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและ จัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ ด้านการบริหารงานทั่วไป ทบทวน
และปรับบทบาทภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความทันสมัย พร้อมที่ จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้ สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big 
Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น    มาใช้ในการเพิ ่มประสิทธิภาพการ 
บริหารงานทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์
และ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
 
2.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน พบว่า โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม มีจุดแข็ง (Strength) ที่
ควรนำมาเสริมสร้างและนำมาใช้ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษามีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.34 โดยมีปัจจัยด้าน
การบริหารจัดการ ( Mannagement  :  M4 ) เป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งมากท่ีสุด มีค่าเท่ากับ 1.14 รองลงมา
คือ ปัจจัยด้านครูและบุคลากร (Man :  M1 ) มีค่าเท่ากับ 0.69 และปัจจัยที่เป็นจุดแข็งน้อยที่สุด คือ ด้าน
ประสิทธิภาพทางการเงิน  (Money :  M2) มีค่าเท่ากับ 0.55 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 4.09 แสดงว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส   โดยปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-
culture Factors  : S) เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาสมากท่ีสุด มีค่าเท่ากับ 1.75 รองลงมา คือปัจจัยด้านสังคม-
วัฒนธรรม (Political and Legal Factors : P) มีค่าเท่ากับ 0.91  และปัจจัยด้านที่เป็นอุปสรรค คือด้าน
เศรษฐกิจ  (Economic Factors  : E) มีค่าเท่ากับ -0.09 
 เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่าโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมมีปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strength) และ
มีปัจจัยภายนอกเป็นโอกาส (Opportunities) กล่าวคือ โรงเรียนมีจุดแข็งด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารมี
วิสัยทัศน์สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบและบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา  มีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ดำเนินงานตามแผนและนิเทศกำกับติดตาม
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ บุลากรมีความรู้ความสามารถ สอนตรงตามวิชาเอก 
การบริหารงบประมาณตรงกับความต้องการของการจัดการศึกษา มีความสามารถในการวางแผนดำเนินงาน 
การกำกับติดตามประเมินผล มีการกระจายอำนาจการทำงาน โดยให้ทุกฝ่ายงาน มีส่วนร่วม พร้อมทั้งผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้เรียน  นอกจากนี้โรงเรียนยังมี
ความพร้อมในด้านวัสดุ อุปกรณ์ การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนที่
หลายหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และมีปัจจัยภายนอกที่
เป็นโอกาสที่เอื้อต่อการดำเนินภารกิจในการจัดการศึกษา เช่น ผู้ปกครองและชุมชนให้การร่วมมือในกิจกรรม
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โรงเรียน สนับสนุนงบประมาณในบางโอกาสเพราะส่วนใหญ่ผู้ปกครองในชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง  
ส่งผลให้การศึกษาของโรงเรียนพัฒนาอาจมีอุปสรรคบ้างในบางครั้ง ดังนั้นสภาพโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
จึงอยู่ในตำแหน่งที่มีแนวโน้มไปทาง Cash cows หมายถึง  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นอุปสรรค สภาพภายใน
เป็นจุดแข็ง ที่เอ้ือต่อการพัฒนา ซึ่งต้องรักษาความสามารถภายในไว้ พร้อมที่จะก้าวต่อไปเมื่อโอกาสมาถึง ให้มี
ความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่และสภาพปัจจุบันของโรงเรียนต่อไป 
 

  

 
 

1.  วิสัยทัศน์โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม   (Vision) 
 “โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีสมรรถนะสูงผลิตผู้สำเร็จการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีคุณธรรมมีความรอบรู้ มีความสามารถเทียบเคียงระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
2.  พันธกิจของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  (Mission) 
 1. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพ่ือพัฒนานักเรียน 
ให้มีคุณภาพ  สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 2. จัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  และการประเมินผลทางการเรียนให้มีคุณภาพทันสมัย เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างก้าวกระโดด เพ่ิมขีดความสามารถทางวิชาการ เทียบเคียงระดับมาตรฐานสากล 

3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณภาพ  และศักยภาพโดยน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานบริหารจัดการ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วม  และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  5. พัฒนาสื่ออุปกรณ์  และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อการจัดการเรียนรู้  และการบริการ
ทางการศึกษาแก่นักเรียน 
 6. พัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนในชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง      

7. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีแก่นักเรียน/นักศึกษาครูและบุคลากร 
 8. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางการศึกษาให้เข้มแข็ง โดยเน้นการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัด
การศึกษา ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 9. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงเข้ากับการจัดการเรียนรู้ โดย
มีกลไกในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
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3. เป้าประสงค์ (Goal) 

1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยมุ่งเน้นให้มีนิสัยใฝ่รู้  รักการอ่าน  และการ
ค้นคว้า  สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เป็นคนดีมีคุณธรรม  รู้จักคิดวิเคราะห์  มีทักษะการดำรงชีวิตใน
สังคมยุคใหม่  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้  สร้างงาน  สร้างอาชีพ  สามารถ
นำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์  สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างม่ันใจในตนเอง 

2. ครูมีทักษะวิชาชีพ  สามารถการพัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
ใช้สื่อนวัตกรรม  และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียน  มีความกระตือรือร้น  สนใจใฝ่รู้  ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ 

3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
4. โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น  ปลอดภัย  เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีทาง

การศึกษาท่ีเหมาะสม  และทันสมัย 
 
4.  กลยุทธ์  (Stategy)  

กลยุทธ์ที่ 1  เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์    
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 5  สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการ   
 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ได้มาตรฐานการศึกษา 

ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
1.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
1.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
1.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
1.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1.6 จัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
2.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
2.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
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เป้าหมายความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

เป้าประสงค ์ ประเด็นกลยุทธ ์ กลยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ประเด็นพิจารณา 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย/ 
ระดับคุณภาพ 

1. ผู้เรียนมีความรู้    
มีคุณธรรม 
จริยธรรม อนุรักษ์
วัฒนธรรม  
มีจิตสำนึก       
ของความเป็นไทย  
และมีวิถีชีวิต    
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ประเด็นกลยุทธ์ 1 
การพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
 

1. ส่งเสริม พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม อนุรักษ์
วัฒนธรรม         
มีจิตสำนึก       
ของความเป็นไทย 
และมีวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจ 

 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของ

ผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ดี ดี 

     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร     
และการคิดคำนวณ 
     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     4) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ        
และการสื่อสาร 
     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชพี 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1) การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 
     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง          
และหลากหลาย 
     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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เป้าหมายความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ประเด็นพิจารณา 
ข้อมูล 

ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย/ 
ระดับ

คุณภาพ 
2. ครูและบุคลากร    

มีศักยภาพพัฒนา
คุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 

3. สถานศึกษามีการ
บริหารจดัการศึกษา       
ตามมาตรฐาน
การศึกษา         
ขั้นพื้นฐานสู่
มาตรฐานสากล 

ประเด็นกลยุทธ์  2  
การพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากร 

ประเด็นกลยุทธ์  3 
การพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการ 
 

2. พัฒนาครู         
และบุคลากรให้มี
คุณภาพ            สู่
มาตรฐานสากล 

3. พัฒนาระบบ      
การบริหารจัด
การศึกษา       
ตามมาตรฐาน
การศึกษา         
ขั้นพื้นฐานสู่
มาตรฐานสากล 

 
 

มาตรฐานที่ 2 

กระบวน        
การบริหาร      

และการจัดการ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ      
และการจัดการเรียนรู้ 
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เป้าหมายความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

ประเด็นพิจารณา 
ข้อมูล 

ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย/ 
ระดับ

คุณภาพ 
4. สถานศึกษา         

มีแหล่งเรียนรู้
ภายใน สื่อ 
เทคโนโลยี  และ
สภาพแวดล้อม    ที่
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้      ใน
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

 

ประเด็นกลยุทธ์ 1 
การพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
 

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายใน สื่อ 
เทคโนโลยี และ
สภาพแวดล้อม    
ให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้      
ในโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

 

มาตรฐานที่ 2 

กระบวน        
การบริหาร      

และการจัดการ 

มาตรฐานที่ 3 

กระบวนการ
จัดการเรียน    

การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น

สำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ       
ต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ       
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรมและประมาณ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32  และสอดคล้อง 
กับอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด  โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมจึงกำหนดดำเนินงาน โดยมีแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565  ในส่วนของงบประจำ และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ดังต่อไปนี้ 

งบประมาณ  (เงินอุดหนุนรายหัว) ที่ได้รับการจัดสรร  ประจำปีงบประมาณ  2565  ของโรงเรียน 
หนองหงส์พิทยาคม  (ข้อมูล 25  มิถุนายน  2564)  ดังแสดงรายละเอียด 
 
1. ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

ที่ ชั้น 
จำนวนนักเรียน   

ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 86 83 169  

2 มัธยมศึกษาปีที่2 70 101 171  

3 มัธยมศึกษาปีที่3 67 98 165 นร.ม.ต้น 505 คน 
4 มัธยมศึกษาปีที่4 77 119 196  

5 มัธยมศึกษาปีที่5 88 114 202  

6 มัธยมศึกษาปีที่6 72 81 153 นร.ม.ปลาย 551 คน 
 รวม 460 596 1056  
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2. ตารางประมาณการรายรับ สำหรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

 

รายการ จำนวนนักเรียน (คน) จำนวนเงิน (บาท)/ป ี
เงินงบประมาณตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    3,500 บาท/คน/ป ี 505 1,767,500 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 บาท/คน/ป ี 551 2,093,800 

รวม 1056 3,861,300 

เครื่องแบบนักเรียน 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    450 บาท/คน/ป ี 505 227,250 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บาท/คน/ป ี 551 275,500 

รวม 1056 502,750 
อุปกรณ์การเรียน 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   210 บาท/คน/ภาคเรียน 505 212,100 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 230 บาท/คน/ภาคเรียน 551 253,460 

รวม 1056 465,560 

หนังสือเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      764 บาท/คน/ป ี 169 129,116 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      877 บาท/คน/ป ี 171 149,967 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      949 บาท/คน/ป ี 165 156,585 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    1,318 บาท/คน/ป ี 196 258,328 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    1,263 บาท/คน/ป ี 202 255,126 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    1,109 บาท/คน/ป ี 153 169,677 

รวม 1056 1,118,799 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    440 บาท/คน/ภาคเรียน 505 444,400 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 475 บาท/คน/ภาคเรียน 551 523,450 

รวม 1056 967,850 

เงินรายได้สถานศึกษา 
เงินบำรุงการศึกษา 
  เงินค่าสอนคอมพิวเตอร์    200 บาท/คน/ภาคเรียน 1056 633,600 
  เงินจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ   200 บาท/คน/ภาคเรียน 1056 422,400 
  ค่าใช้จ่ายเรียนปรับพืน้ฐานความรู้ 100 บาท/คน/ปี  (ม.1, ม.4) 356 35,600 

รวมเงิน 1,091,600 
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รายการ จำนวนนักเรียน (คน) จำนวนเงิน (บาท)/ป ี

เงินประกันอุบัติเหตุของนักเรียน 
  เงินประกันอุบัติเหตุของนักเรียน  250 บาท/คน/ป ี 1056 264,000 

รวมเงิน 264,000 
รวมเงินรายได้สถานศึกษา 1,355,600 

 

หมายเหตุ  ในการคำนวณงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คิด 100% จากยอดนักเรียนทั้งหมดตามข้อมูล 
              ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 
 
 

ข้อมูลด้านงบประมาณ 
 

3. ตารางประมาณการงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 
 
 

ค่าจัดการเรียนการสอน 
(เงินอุดหนุนรายหัว) 

 

เงินโครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
เงินรายได้สถานศึกษา 

เงินคงเหลือ 
ปีงบประมาณ 

2564 

ปีงบประมาณ 
2565 

เงินคงเหลือ 
ปีงบประมาณ 

2564 

ปีงบประมาณ 
2565 

เงินคงเหลือ 
ปีงบประมาณ 

2564 

ปีงบประมาณ 
2565 

1,209,703.17 3,861,300 220,357.91 967,850 555,654.67 1,355,600 
5,074,033.17 1,188,207.91 1,911254.67 

 
 
 

 
 

เงินนโยบายเรียนฟรี 
1,188,207.91

เงินอุดหนุนรายหัว 
5,074,033.17

เงินรายได้สถานศึกษา
1,911,254.67
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4. ตารางแสดงงบประมาณที่กันไว้สำหรับงบกลาง (สาธารณูปโภค, ตอบแทน, ใช้สอยวัสดุ) 
   ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบจัดการเรียนการสอน) 
 

 
รายการ 

เงินอุดหนุน เงินรายได ้ เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

3,861,300 1,355,600 967,850 
1. งบสำรองจ่าย(ร้อยละ10) 386,130.00   

2. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น 
    2.1) ค่าสาธารณูปโภค 
         - ค่าไฟฟ้า  
         - ค่าน้ำประปา  
         - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  
         - ค่าไปรษณีย์ 
         - ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต/ปี 
         - ค่าโทรศัพท์ 
    2.2) ค่าวัสดุสำนักงานส่วนกลาง 
         - ค่าจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร/กระดาษโรเนียว/ 
           หมึกและไขหมึก  เครื่องพิมพ์ต่าง ๆ 
         - ค่าพัสดุกลาง 

 
 

500,000.00 
75,000.00 

120,000.00 
5,000.00 

276,000.00 
1,800.00 

 
450,000.00 

 
497,103.00 

  

    2.3) ค่าจ้างครูและบุคลากร 
         - นักการภารโรง  (1 คน) 
         - จ้างเหมารักษาความสะอาด  (2 คน) 
         - จ้างเหมารักษาความสะอาดห้องน้ำ  (2 คน) 
         - อัตราจ้างสังคม (1 คน) 
         - อัตราจ้างพละ  (1 คน) 
         - อัตราจ้างเคมี (1 คน) 
         - จ้างครูภาษาต่างประเทศ (2 คน) 
    2.4) งบพัฒนาบุคลากรและไปราชการ 

 
96,000.00 

158,400.00 
105,600.00 
102,000.00 
96,000.00 
96,000.00 

 
100,000.00 

 
 
 
 
 
 
 

360,000 

 

รวมงบประมาณรายจ่าย ปี2565 3,065,033.00 360,000.00 0 
คงเหลืองบประมาณจากการประมาณการปี 2565 796,267.00 995,600.00 967,850.00 
ยอดยกมาจากปีงบประมาณปี 2564 1,209,703.17 555,654.67 220,357.91 
คงเหลือไว้จัดสรรตามแผนงานโครงการ 2,005,970.17 1,551,254.67 1,188,207.91 
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5. ตารางสรุปงบประมาณจำแนกตามกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน ปีงบประมาณ 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่ 
 

 
 

ประเภทรายจ่าย 

เงินงบประมาณ (บาท) 
รวมเงิน 
(บาท) 

ร้อยละ เงินจัดการเรียน 
การสอน 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (เรียนฟรี) 

1 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  318,000 720,000 1,038,000 32.47 
 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 17,000 - 17,000 0.53 

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์ 15,000 - 15,000 0.47 
กลุ่มสาระฯ วทิยาศาสตร์ฯ 60,000 - 60,000 1.88 
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ 33,000 - 33,000 1.03 
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา ฯ 50,000 100,000 150,000 4.69 
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 220,000 83,000 303,000 9.48 
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 35,000 - 35,000 1.09 
กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ 20,000 - 20,000 0.63 

2 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ - - - 0.00 
3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 640,000 150,207 790,207 24.72 
4 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 530,000 - 530,000 16.58 
5 ฝ่ายกิจการนักเรียน 71,000 135,000 206,000 6.44 

รวม 2,009,000 1,188,207 3,197,207 100.00 
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6. ตารางแสดง โครงการ/กิจกรรม/งาน การกำกับติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
 

1. เงินจัดการเรียนการสอน (2,005,970.17) 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
งบประมาณจาก 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินงบ 64 เงินงบ 65 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

1 Care for all 1,000 1,000  ครูเฉลิมพงศ์ สีนาม 
2 เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา2565 30,000 30,000  ครูชญาดา สรสิงหนาท 
3 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน     

4 ป้ายระเบียบวินัย 5,000 5,000  กิจการนักเรียน 

5 วันไหว้ครู 10,000 10,000   กิจการนักเรียน 

 6 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 5,000 5,000  ครูวรรณภา ตระกูลกิตติ 

7 พัฒนาสำนักงาน    ครูธิษญาภรณ์ กระจ่าง
ยุทธ 8 โรงเรียนสีขาว     

 1.รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 5,000 5,000  ครูศรายุทธ  ไกรพงษ์ 

 2.อบรม บำบัด รักษา และ Re x-Ray 5,000 5,000  ครูศรายุทธ  ไกรพงษ์ 

10 โรงเรียนสุจริต 10,000 10,000  ครูคมกฤช สุขแสวง 
รวม 71,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
งบประมาณจาก 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินงบ 64 เงินงบ 65 

งานวิชาการ 

 2 
ปฐมนิเทศนักเรียนและประสานสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครอง 

5,000 5,000  
ครูนาฏกนิษฐ์ ทิศทะษะ 

3 
ปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตรและอำลา
สถาบัน 

20,000 20,000  
ครูไอรดา ประคองญาติ 

 1. งานปัจฉิม/มอบประกาศนียบัตร     
 2. งานอำลาสถาบัน      
  3. รางวัลเด็กเรียนดี     
4 รับนักประจำปีการศึกษา2565     

 
1.การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.1 และ
ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 

10,000 10,000  
ครูจิริยา  สมเสร็จ 

 
2.การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1และ ม.4 
ปีการศึกษา 2564 

   
ครูจิริยา  สมเสร็จ 

5 ศาสตร์พระราชา โคกหนองนา 200,000  200,000   ครูธิตพัฒน์  บูรณ์เจริญ 
 6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ     

 OPEN-HOUSE 0   ครูคฤหัส  ทรายหมอ 

7 
ส่งเสริมประสิทธิภาพตามกรอบโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

    
 

  1. นำเสนอ IS 10,000 10,000  ครูจิริยา  สมเสร็จ 
 2. จัดทำเล่มหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 0 0  ครูจิริยา  สมเสร็จ 
8 พัฒนาปรับปรุงสำนักงานวิชาการ 0 0  ครูนาฏกนิษฐ์ ทิศทะษะ 

9 
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

10,000  10,000   
ครูศิริวรรณ แก้วอำไพ 

 10 พัฒนาห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้     
 1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ    ครูจุติมาพร ดีสวัสดิ์ 

 
2. พัฒนาโปรแกรมห้องสมุดและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ บรรยากาศห้องสมุด 

26,970.17 26,970.17  
ครูกิรนันท์ญา  สุขสานติ 

 3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 10,000 10,000  ครูเจนจิรา  อาสนานิ 
13 ติดตามผลนักเรียนจบการศึกษา 3,000 3,000  ครูเศกสันต์  จันทวงศ์ 
14 แนะแนวสัญจร 25,000 25,000  ครูเศกสันต์  จันทวงศ์ 
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
งบประมาณจาก 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินงบ 64 เงินงบ 65 

15 พัฒนาห้องแนะแนวและห้องให้คำปรึกษา 0 0  ครูญมณภัทร  ประราชิโก 
16 ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ 5,000 5,000  ครูญมณภัทร  ประราชิโก 

รวม 114,970.17 
งานบริหารทั่วไป 

19 พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม        

 
1.พัฒนาและปรับปรุงห้องสำนักงานบริหาร
ทั่วไป 

 
 

 
 

 2.พัฒนาและปรับปรุงโรงอาหาร 80,000 80,000  ครูวีระยุทธ ปริมาณ 

 3.จัดสร้างรั้วคาวบอย 100,000 100,000  ครูวีระยุทธ ปริมาณ 

 4.พัฒนาและปรับปรุงสวนหย่อม 200,000 200,000  ครูวีระยุทธ ปริมาณ 

 5.จัดสร้างเสาธง 400,000 400,000  ครูวีระยุทธ ปริมาณ 

20 ขับข่ีปลอดภัยในสถานศึกษา รณรงค์ส่งเสริม 10,000 10,000  ครูสุนิสา ทัดไพร 
 สวมหมวกนิรภัย 100%     

21 
สหกรณ์โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมเพ่ือ
สวัสดิการและร้านค้า 

   
ครูจุติมาพร ดีสวัสดิ์ 

22 พัฒนาระบบงานโสตทัศนศึกษา 50,000 50,000  ครูคฤหัส  ทรายหมอ 
 1.  ซ่อมแซมอุปกรณ์งานโสต     
 2.  ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเสียงกลางแจ้ง     

รวม 840,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
งบประมาณจาก 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินงบ 64 เงินงบ 65 

งานบริหารงบประมาณ 

24 พัฒนาระบบงบประมาณ   0     ครูขจรเกียรติ สุพิศ 

 25 
พัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและ
ติดตามผล 

0 
 

 
ครูวิจิตรา เอ่ียมสร้อย 

รวม 0 
งานบุคคล 

26 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  500,000    500,000 ครูบาหยัน สุพิศ 
 27 เชิดชูเกียรติบุคลากร 30,000  30,000 ครูทัศนีย์ สีทน 

รวม 530,000 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

28 ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย        
  1. วันสุนทรภู ่ 6,000  6,000 ครูศุภาพักตร์ งามดี 
 2. วันภาษาไทย 6,000  6,000 ครูศุภาพักตร์ งามดี 
 3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ครูศุภาพักตร์ งามดี 
 4. รักการอ่าน 5,000  5,000 ครูศุภาพักตร์ งามดี 

รวม 17,000 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

29 
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  
(กิจกรรมในโรงเรียน) 

5,000 
  

5,000 
ครูพิมลรัตน์ พิมพ์เชื้อ 

 30 
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
(กิจกรรมนอกโรงเรียน) 

10,000 
 

10,000 
ครูธนภัทร ปรังประโคน 

รวม 15,000 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 32 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 50,000  50,000  
33 ปรับปรุงห้องกล่มสาระ     
35 โรงยิมเวทีมวย     

รวม 50,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
งบประมาณจาก 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินงบ 64 เงินงบ 65 

กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ 

36 
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  
  

  
 

 1  ครุภัณฑ์และวัสดุฝึกศิลปะ 20,000 20,000  ครูภัทราภรณ์ พิรักษา 

 2  ครุภัณฑ์และวัสดุฝึกนาฏศิลป์ 60,000 60,000  ครูธิษญาภรณ์ กระจ่างยุทธ 

 3  ครุภัณฑ์และวัสดุฝึกดนตรี 100,000 100,000  ครูคฤหัส  ทรายหมอ 

 4  นิทรรศการศิลปกรรม 20,000 3,733 26,267 ครูเจนจิรา อาสนานิ 

 
5  ค่ายพัฒนาวงโยธวาทิต วงดนตรีลูกทุ่ง           
    วงดนตีรีสตริง 

 
100,000  

 
100,000 ครูคฤหัส ทรายหมอ 

 6  พัฒนาศักยภาพผ่านเวทีประกวด 10,000  10,000 ครูศิริวรรณ แก้วอำไพ 

 7  ไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์ดนตรี 10,000  10,000 ครูธิษญาภรณ์ กระจ่างยุทธ 
 8 ปรับปรุงห้องพักครูกลุ่มสาระศิลปะ 0  0 ครูเจนจิรา อาสนานิ 
 9 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 0  0 ครูศิริวรรณ แก้วอำไพ 

รวม 303,000 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

37 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา        
  1. วันมาฆบูชา 2,000   ครูสุภัทรา นาถัง 
 2. วันวิสาขบูชา 2,000   ครูสุภัทรา นาถัง 
 3. วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 5,000   ครูสุภัทรา นาถัง 

38 โรงเรียนวิถีพุทธ 3,000   ครูกฤษณะ ไกรพินิจ 
39 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     

 
1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษาฯ 

0 
 

 
ครูยุรนันท์ ปั้นนอก 

 
2  ประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ทำนองสรภัญญะ 

5,000 
 

 
ครูยุรนันท์ ปั้นนอก 

 
3  อบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทและศาสนพิธี 
และการประกวดมารยาทไทย 

5,000 
 

 
ครูยุรนันท์ ปั้นนอก 

40 วันสำคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์     
 1  วันปิยะมหาราช 1,000   ครูกิรนันท์ญา สุขสานติ 
 2  วันสำคัญของชาติ 1,000   ครูกิรนันท์ญา สุขสานติ 
 3  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 1,000   ครูกิรนันท์ญา สุขสานติ 
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
งบประมาณจาก 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินงบ 64 เงินงบ 65 

 4  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 1,000   ครูกิรนันท์ญา สุขสานติ 

 5  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง 1,000   ครูกิรนันท์ญา สุขสานติ 

 6  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 1,000   ครูกิรนันท์ญา สุขสานติ 

41 สัปดาห์อาเซียน 5,000   ครูเฉลิมพงศ์ สีนาม 
รวม 33,000 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

42 
พัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ        
การงานอาชีพ คหกรรม 

20,000  
  

20,000  
ครูสุนิสา ทัดไพร 

 43  พัฒนาปรับปรุงห้องคหกรรม 0  0 ครูสุนิสา ทัดไพร 
44 พัฒนาอาชีพ 5,000  5,000 ครูสุนิสา ทัดไพร 

45 
พัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ         
การงานอาชีพ เกษตร 

10,000 
 

10,000 
ครูชญาดา สรสิงหนาท 

รวม 35,000 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

46 
พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมภาษาต่างประเทศ           
(วันคริสต์มาส) 

10,000  
  

10,000  
ครูเกวลิน สุทธิไชยา 

47 เปิดประตูสู่แดนมังกร     
 1  คลินิกภาษาจีน 4,000  4,000 ครูปิยากร แฉล้มรัมย์ 
 2  เทศกาลตรุษจีน 2565 สวัสดีปีเสือ 2,000  2,000 ครูกิตติมาพร โตหนึ่ง 
 3  เรียนรู้ภาษา หรรษาวัฒนธรรมจีน 4,000  4,000 ครูฐายินี ศรีพลอย 

รวม 20,000 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
48 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 20,000   20,000 ครูสามารถ สินธนาวัฒน์ 
49 สวนสมุนไพรในโรงเรียน  40,000   40,000 ครูสามารถ สินธนาวัฒน์ 

รวม 60,000 
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2. เงินรายได้สถานศึกษา (1,551,254.67)  

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
งบประมาณจาก 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินงบ 64 เงินงบ 65 

1 
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ 

1,251,654,67 555,654.67 696,000 
ครทูัศนีย์  ศรีทน 

2 การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และม.4 35,600  35,600 ครูจิริยา  สมเสร็จ 

3 ประกันอุบัติเหตุของนักเรียน 264,000  264,000 ครูเกวลิน  สุทธิไชยา 

รวม 1,551,254.67 

 
 

3. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (1,188,207.91) 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
งบประมาณจาก 

ผู้รับผิดชอบ 
เงินงบ 63 เงินงบ 64 

1 
ศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสภาฯ        
ปีการศึกษา 2564 และ ปี2565 

50,000   
ครูภัทราภรณ์  พิรักษา 

2 การเลือกตั้งคณะกรรมการและสภานักเรียน 5,000   ครูสามารถ สินธนาวัฒน์ 
3 ค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ม.1 และ ม.4 80,000   ครูญาณกร สรสิงหนาท 
4 ส่งเสริมทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน  80,000   ครูธนภัทร ปรังประโคน 
5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 30,000   ครูวิมลสิริ สินภูธร 
6 เปิดโลกกว้างทางการศึกษา 40,000   ครูเศกสันต์  จันทวงศ์ 
7 พ่ีสานฝันปันความรู้สู่รุ่นน้อง 20,000   ครูเศกสันต์  จันทวงศ์ 
8 เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม 250,000   ครูเศกสันต์  จันทวงศ์ 
9 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 300,000   ครูเศกสันต์  จันทวงศ์ 

10 
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในโรงเรียน 

150,207 57,357 92,850 
ครูอัครพลชัย  คาดหมาย 

11 
ค่ายพัฒนาวงโยธวาทิต วงดนตรีลูกทุ่ง       
วงดนตรีสตริง 

163,000.91 163,000.91  
ครูคฤหัส  ทรายหมอ 

12 กีฬาสีภายใน 80,000   ครูอัครพลชัย  คาดหมาย 

13 ส่งนักเรียนแข่งขันภายนอก 20,000   ครูวรพงษ์ พ่ัวคูขาม 
รวม 1,188,207.91 
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โครงการและแผนงานการพัฒนาตามกรอบกลยุทธ ์

 

กลยุทธ์ที่ 1  “คุณภาพ”” พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะในการดำรงชีวิตตามศักยภาพ พัฒนา
สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่มงาน/สาระฯ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 5,000 กิจการ นางวรรณภา 

2 ปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบตัรและอำลาสถาบัน 20,000 วิชาการ นางสาวไอรดา 

3 
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนด้านวิชาการ 
     -     ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
     -     OPEN-HOUSE 

 
30,000 
 

วิชาการ 
นายวิมลศริ ิ
นายคฤหัส 

4 ปฐมนิเทศนักเรยีนและประสานสมัพันธ์กับผู้ปกครอง 5,000 วิชาการ นายนาฎกนิษฐ์ 

5 

รับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 
- การรับนักเรยีนเข้าศึกษาต่อ ระดับม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 
2565 
- การเรียนปรับพื้นฐานนักเรยีนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 

10,000 วิชาการ นางสาวจิริยา 

6 ศาสตร์พระราชา โคกหนองนา 200,000 วิชาการ นายธิตพัฒน ์

7 เดินทางไกลอยูค่่ายพักแรม 250,000 วิชาการ นายแศกสันต ์

8 ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู ้ 300,000 วิชาการ นายแศกสันต ์

9 ส่งเสริมทักษะศลิปะหตัถกรรมนักเรียน 80,000 วิชาการ นายธนภัทร 

10 

ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย 
- วันสุนทรภู ่
- วันภาษาไทย 
- ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- รักการอ่าน 

 
6,000 
6,000 
 
5,000 

ภาษาไทย 

 
นางศุภาพักตร ์
นางศุภาพักตร ์
นางศุภาพักตร ์
นางศภุาพักตร ์

11 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณติศาสตร์(กิจกรรมในโรงเรยีน) 5,000 คณิตศาสตร ์ นางสาวพิมลรัตน ์

12 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณติศาสตร์(กิจกรรมนอกโรงเรียน) 10,000 คณิตศาสตร ์ นายธนภัทร 

13 

ยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียน 
- ยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ 
- ประกวดสวดมนต์สรรเสรญิพระรตันตรัย ทำนองสรภญัญะ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทและศาสนพิธี และการประกวด

มารยาทไทย 

 
5,000 
5,000 

สังคมศึกษาฯ 
 
นายยุรนันท์ 
 

14 
ส่งเสริมพัฒนาด้านศลิปะ ดนตรี และนาฏศิลป ์
      -   ครุภัณฑ์และวัสดุฝึกศลิปะ 
      -   ครุภัณฑ์และวัสดุฝึกนาฎศิลป์    

 
20,000 
60,000 

ศิลปะ 
 
นางสาวภัทราภรณ ์
นางธิษญาภรณ ์
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่มงาน/สาระฯ ผู้รับผิดชอบ 

 

- ครุภณัฑ์และวัสดุฝึกดนตร ี
- นิทรรศการศิลปกรรม 
- ค่ายพัฒนาวงโยธวาธิต วงดนตรลีกูทุ่ง วงดนตรีสตริง 
- พัฒนาศักยภาพผ่านเวทีประกวด 
- ไหว้ครูครอบครูนาฎศลิป์ดนตร ี

100,000 
20,000 
83,000 
10,000 
10,000 

 

นายคฤหัสถ ์
นางสาวเจนจริา 
นายคฤหัสถ ์
นางสาวศิริวรรณ 
นางธิษญาภรณ ์

15 ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันภายนอก 20,000 สุขศึกษาฯ นายวรพงษ ์

16 พัฒนาส่งเสรมิกิจกรรมภาษาต่างประเทศ (วันครสิตม์าส) 10,000 ภาษาต่างประเทศ นางสาวเกวลิน 

17 

เปิดประตสูู่แดนมังกร 
- คลินิกภาษาจีน 
- เทศกาลตรุษจีน 2565 สวัสดีปีเสอื 
- เรียนรูภ้าษา หรรษาวัฒนธรรมจีน 

4,000 
2,000 
4,000 

ภาษาต่างประเทศ 
นางสาวปิยากร 
นางสาวกิตติมาพร 
นางสาวฐายิน ี

18 สัปดาห์วิทยาศาสตร ์ 20,000 วิทยาศาสตร ์ นายสามารถ 

19 สวนสมุนไพรในโรงเรียน 40,000 วิทยาศาสตร ์ นายสามารถ 

20 ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ม.1และ ม.4  80,000 กิจการ นายญาณกร 

รวม 1,425,000.00 
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กลยุทธ์ที่ 2“คุณธรรม” ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน 

 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่มงาน/สาระ ฯ ผู้รับผิดชอบ 
1 วันไหว้คร ู 10,000 กิจการ นายญาณกร 

2 

ส่งเสริมประชาธิปไตย 
     - เลือกตั้งประธานและกรรมการนักเรยีน ปีการศึกษา2565 
     - ศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนสภาฯ ปีการศึกษา2564 และ ปี
2565 

5,000 
50,000 

 
กิจการ นายสามารถ 

นางสาวภัทราภรณ ์

3 โรงเรียนสุจริต 10,000 กิจการ นายคมกฤช 

4 
โรงเรียนสีขาว  

- รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
- อบรม บำบัด รักษาและ Re x-Ray 

 
5,000 
5,000 

 
กิจการ นายศรายุทธ 

5 สัปดาห์อาเซียน 5,000 สังคมศึกษาฯ นายเฉลมิพงศ์ 

6 

วันสำคัญทางศาสนา 
    -   วันมาฆบูชา 
    -   วันวิสาขบูชา 
    -   วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 

2,000 
2,000 
5,000 

 
 

สังคมศึกษาฯ นางสาวสภัทรา 

7 

วันสำคัญทางพระมหากษัตริย ์
   -    วันปิยมหาราช 
   -    วันสำคัญของชาติ 
   -    วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชิน ี
   -   วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
   -   วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง 
   -   วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 

 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

 
 
 
สังคมศึกษาฯ นางกิรนันท์ญา 

8 โรงเรียนวิถีพุทธ 3,000 สังคมศึกษาฯ นายกฤษณะ 

รวม 108,000.00 
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กลยุทธ์ที่ 3  “ความเสมอภาค”สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่ผู้เรียน  
 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่มงาน/สาระ ฯ ผู้รับผิดชอบ 
1 Care for all 1,000 กิจการ นายเฉลมิพงศ์ 

2 เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศกึษา2565 30,000 กิจการ นางชญาดา 

3 ป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในโรงเรียน 105,207 บริหารทั่วไป นายอัครพลชัย 

4 เปิดโลกกว้างทางการศึกษา 40,000 วิชาการ นายเศกสันต ์

5 พี่สานฝัน ปันความรู้สูรุ่่นน้อง 20,000 วิชาการ นายเศกสันต ์

6 ติดตามผลงานนักเรียนจบการศึกษา 3,000 วิชาการ นายเศกสันต ์

7 แนะแนวสัญจร 25,000 วิชาการ นายเศกสันต ์

8 พัฒนาห้องแนะแนวและให้คำปรึกษา 0 วิชาการ นางสาวญมนภัทร 

9 ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ 5,000 วิชาการ นางสาวญมนภัทร 

10 

พัฒนาห้องสมุดเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู ้
   -   จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
   -   พัฒนาโปรแกรมห้องสมุดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บรรยากาศห้องสมุด 
   -   กิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน 

 
0 
20,000 
10,000 
 

วิชาการ 
นางสาวจุติมาพร 
นางกิรนันท์ญา 
นางสาวเจนจริา 

              รวม 259,207.00 
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กลยุทธ์ที่ 4  “ครูมืออาชีพ” สร้างเสริมศักยภาพบุคลากร ให้เป็นมืออาชีพมีทักษะในการปฏิบัติงาน  
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่มงาน/สาระ ฯ ผู้รับผิดชอบ 

1 
ส่งเสริมประสิทธิภาพตามกรอบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   -   นำเสนอ IS 
   -   จัดทำเล่มหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
10,000 
0 

วิชาการ นางสาวจิริยา 

2 พัฒนาระบบงบประมาณ 0 งบประมาณ นางสาวพิมลรัตน ์

3 พัฒนาและจัดทำแผนปฏิบตัิการประจำปีและตดิตามผล 0 งบประมาณ นางวิจิตรา 

4 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10,000 วิชาการ นางสาวศิริวรรณ 

5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 500,000 บริหารบุคคล นางบาหยัน 

6 เชิดชูเกียรติบคุลากร 30,000 บริหารบุคคล นางสาวทัศนีย ์

7 พัฒนาส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ คหกรรม 20,000 การงานอาชีพฯ นางสุนิสา 

8 พัฒนาอาชีพ 5,000 การงานอาชีพฯ นางสุนิสา 

9 พัฒนาส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ คหกรรม 10,000 การงานอาชีพฯ นางชญาดา 

10 ขับข่ีปลอดภัยในสถานศึกษา รณรงค์ส่งเสรมิสวมหมวกนิรภัย 100% 10,000 บริหารทั่วไป นางสุนิสา 

รวม 595,000.00 
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กลยุทธ์ที่ 5 “ความเข้มแข็ง” พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เข้มแข็ง คล่องตัวมีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 

 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่มงาน/สาระ ฯ ผู้รับผิดชอบ 

1 
พัฒนาระบบงานโสตทัศนศึกษา 

- ซ่อมแซมอุปกรณ์งานโสต 
- ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องเสียงกลางแจ้ง 

50,000 
 

บริหารทั่วไป นายคฤหัส 

2 พัฒนาสำนักงานกิจการนักเรียน 0 กิจการ นางธิษญาภรณ ์

3 จ้างครูภาษาต่างประเทศ 360,000 บริหารบุคคล นายประเทือง 

4 ปรับปรุงสำนักงานวิชาการ 0 วิชาการ นายนาฏกนิษฐ ์

5 ปรับปรุงห้องพักครูกลุม่สาระศลิปะ 0 ศิลปะ นางสาวเจนจริา 

6 

พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
-พัฒนาและปรับปรุงห้องสำนักงานบริหารทั่วไป 
-พัฒนาและปรับปรุงโรงอาหาร 
-จัดสร้างรั้วคาวบอย 
-พัฒนาและปรับปรุงสวนหย่อม 
-จัดสร้างเสาธง 

 
0 
80,000 
100,000 
100,000 
300,000 

บริหารทั่วไป นายวีระยุทธ 

7 สหกรณ์โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมเพื่อสวัสดิการและร้านค้า 0 บริหารทั่วไป นางสาวจุติมาพร 

8 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 50,000 สุขศึกษาฯ นายอัครพลชัย 

9 กีฬาสีภายในโรงเรยีน 80,000 สุขศึกษาฯ นายอัครพลชัย 

รวม 1,070,000.00 
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ส่วนที่ 4 

การกำกับ ติดตาม และรายงานผล 

 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นเครื ่องมือและกรอบทิศทางสำคัญในการ
ปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.  2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง   พ.ศ. 
2560 - 2564  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ    พ.ศ. 
2558 - 2564 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนงานบูรณา
การ 14 แผนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564  นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีงบประมาณ 
2564  และบริบทต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องมาเชื ่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา และกำหนดเป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
เพื่อให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การให้บริการ ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม จึงกำหนด
แนวทางที่สำคัญในการนำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้ 

1. สร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับบุคลากร ในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2565 เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2. ผู้บริหาร บุคลากรในทุกระดับต้องให้ความสำคัญในการใช้แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2565 เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารงานและงบประมาณของโรงเรียน 

3. โรงเรียนมีการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2565 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ที่นำไปสู่
ความสำเร็จตามเป้าหมายของนโยบาย 

4. โรงเรียนมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2565 อย่างเป็นระบบ 

5. โรงเรียนมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
ตามห้วงระยะเวลา อย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 



 
หน้า 93 แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2565 

ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 เมษายน 2565 กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน                               
(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
 ตุลาคม 2565 กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน                                     
(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 
 การบริหารงบประมาณต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน                 
มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู ่การปฏิบัติ               
เป็นรูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส เมื ่อสิ ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละห้วงเวลาแล้ว 
โรงเรียนจะมีการรายงานการบริหารจัดการศึกษาทุกปีงบประมาณ เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือ
นำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป 
 
การกำกับ  ติดตาม และรายงาน 

 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการนี้ จะบรรลุความสำเร็จที่คาดหวัง จะต้องดำเนินการภายใต้การ
กำกับ  ติดตาม และรายงาน ในด้านต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
 

ก. ด้านนโยบายและแผน 

1. ระบบการวางแผนของโรงเรียนจะต้องสัมพันธ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
(พ.ศ. 2563–2566) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และต้องมีรูปแบบที่ชัดเจน เป็น
รูปธรรมเอื้อต่อการปฏิบัติที่มุ่งเน้นผลงานในทุกระดับ 

2. การจัดสรรงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวทุกระดับการศึกษา เอื้อต่อการพัฒนาการศึกษา          
ทั้งในด้านวงเงินที่จัดสรร  ระยะเวลาในการโอนเงินตามงวดงบประมาณและการกระจายอำนาจในการบริหาร
งบประมาณ 

3. การบริหารงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในระดับสถานศึกษา มีความยืดหยุ่นและ
สามารถปรับใช้วงเงินงบประมาณที่ได้รับตามความสำคัญ จำเป็นและเหมาะสม 

 
ข. ด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
1. ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา มีความมุ่งม่ันและร่วมกันผนึกกำลังในการขับเคลื่อน

การปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จ 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาประสานความร่วมมือกับองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และประชาชนทั่วไป และให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษาและมีกระบวนการและรูปแบบความร่วมมือใน
การดำเนินการอย่างจริงจัง 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีขวัญกำลังใจที่ดี  มีความต้องการและมุ่งมั่นที่จะเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน     
มีความก้าวหน้าในอาชีพและได้รับสวัสดิการที่ดี 

 
ค. ด้านความร่วมมือของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. การระดมทัพยากรทางการศึกษาทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรในการดำเนินงานโดยเฉพาะจาก
หน่วยงานทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในท้องถิ่น ได้รับความร่วมมือ 
สนับสนุนในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น 

2. องค์กรเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา
อย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และจริงจัง 

3. ผู้ปกครอง ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องมีความ
ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ง. ด้านการบริหารและจัดการ 
1. มีการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง 
2. นำมาตรการ “การลด (ภาระงาน)  การเพ่ิม (คุณภาพและประสิทธิภาพ) และการระดม 

(ทรัพยากรและสรรพกำลัง)” มาใช้ เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ 
อย่างจริงจัง 

3. ใช้หลักลิขิตสมดุล (Balanced scorecard) เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 

4. มีการพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามปัจจัยหลักความสำเร็จและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลักท่ีกำหนดและใช้เป็นเครื่องมือหลักในการ
ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล 

5. มีหน่วยงาน หรือองค์คณะบุคคลที่รับผิดชอบในการกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
โดยตรง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
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ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
 
รหัสโรงเรียน 10 หลัก  : 1031260901 
รหัส Smis  8 หลัก   :  31032018 
รหัส Obec 6 หลัก :  260901 
ชื่อสถานศึกษา (ไทย) :  หนอหงส์พิทยาคม 
ชื่อสถานศึกษา (อังกฤษ) :  Nonghongpittayakhom 
ที่อยู่   :  122 หมู่ที่ 6 บ้านโนนกระสังข์  ตำบลสระแก้ว   อำเภอหนองหงส์ 
          จังหวัดบุรีรัมย์  31240 
โทรศัพท์  :  044-669030 
โทรสาร   :  044-669030 
ระดับที่เปิดสอน  :  ชั้นมัธยมศึกษาตองต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 
วัน/เดือน/ปี ท่ีก่อตั้ง :  19  พฤษภาคม  2524 
อีเมล์โรงเรียน  :  nonghongpit@gmail.com 
เว็บไซต์โรงเรียน  :  http://www.nhp.ac.th 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  สหวิทยาเขตหนองกี่ 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  :  เทศบาลตำบลหนองหงส์ 
ระยะห่างจากโรงเรียนถึงเขตพื้นที่  :  62  กิโลเมตร 
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การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 
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การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
........................................................... 

การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
ของ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
......................................................................... .............................................. 

  
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ครั้งที่  3 /2564        

เมื่อวันที่  12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565            
ของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  แล้วเห็นชอบในการบริหารงบประมาณและดำเนินการได้ 
 
  

  
 

            
           ลงชื่อ……………………………………… 
                   ( นายรบ พานนนท์) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
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ภาคผนวก ค 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2564 
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ประกาศโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
เรื่อง  กำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

---------------------------------------------------------- 
  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบาย 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน 
และภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  และประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง ให้
ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ  เมื่อวันที่  ๖ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 
๒๕๔๕  มาตรา ๙ (๓)  ได้กำหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่สำคัญ
ข้อหนึ่ง คือ  มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท  
และมาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดย
มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  
ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประกอบกับมติ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ในการประชุม ครั้งที่ ๓  เมื่อวันที่  ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔  โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม จึงประกาศกำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง สำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การประเมินผล  และการประกันคุณภาพทางการศึกษา  ให้บรรลุ
ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้    

  
ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

                            (นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ)                                (นายรบ  พานนนท์) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
                                                                         โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
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เป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 

เรื่อง การกำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ฉบับลงวันที่  ๑  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

..................................................................................... 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจำนวน  ๓  มาตรฐาน ได้แก่ 

 
มาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ดีเลิศ 

 
โดยแต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

๑.๑  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓ ร้อยละ ๙o มีผลการประเมินความสามารถในการรู้ 
เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA อยู่ในระดับดีขึ้นไป
 ๑.๒  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๖ ร้อยละ ๘o มีความสามารถในการอ่านและการเขียน
ภาษาไทย อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป          

๑.๓  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ร้อยละ ๘๒ มีความสามารถในการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป          

๑.๔  นักเรียนร้อยละ  ๘๕  มีความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาจีน อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
๑.๕  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ร้อยละ ๙o มีความสามารถในการแนะนำตนเอง ครอบครัว 

สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่ายได้อย่างน้อย ๒ ภาษา      
 ๑.๖  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ร้อยละ ๗o มีความสามารถในการคิดคำนวณวิชาคณิตศาสตร์
ระดับ ดี ขึ้นไป          
      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา  

๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๙o มีผลการประเมินสมรรถนะและผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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       ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ๓.๑ นักเรียนทุกคนมีผลงาน/ชิ้นงาน / สิ่งประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างน้อยคนละ ๑ ชิ้น 

ต่อภาคเรียน 
       ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๔.๑ นักเรียนทุกคน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้นข้อมูล และนำเสนอผลงานของ
ตนเองได้ 
       ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๕.๑ นักเรียนร้อยละ ๗o มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 
๕.๒ นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 
๕.๓ นักเรียนร้อยละ ๖๕ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 
๕.๔ นักเรียนร้อยละ ๗o มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 
๕.๕ นักเรียนร้อยละ ๘o มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 
๕.๖ นักเรียนร้อยละ ๗o มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ระดับ ๓.o ขึ้นไป 
๕.๗ นักเรียนร้อยละ ๗o มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาการงานอาชีพ ระดับ ๓.o ขึ้นไป 
๕.๘ นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยวิชาศิลปะ ระดับ ๓.o ขึ้นไป 
๕.๙ นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในภาพรวม ระดับ ๒.๕ ขึ้นไป 

       ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพอื่น ๆ   
๖.๑ นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่ออาชีพ อย่างน้อย  ๑  อาชีพ 
๖.๒ นักเรียนจำนวน  ๕๐  คน มีความรู้และได้รับการฝึกทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพทหาร 
๖.๓ นักเรียนจำนวน  ๑๐๐  คน มีความรู้และความสามารถพิเศษในด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  
๖.๔ นักเรียนจำนวน  ๑๕๐ คน มีความรู้และความสามารถพิเศษในด้านกีฬา 

     * ๗)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
            โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 

  ๗.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนที่สอบ มีผลกาการทดสอบคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมสูง
กว่าระดับประเทศ ร้อยละ ๓  

  ๗.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนที่สอบ มีผลกาการทดสอบคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมสูง
กว่าระดับประเทศ ร้อยละ ๒ 

 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
       ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
            ๑.๑  ค่านิยมของสถานศึกษา “CTS”  คิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม  มุ่งมั่นบริการ   
            ๑.๒  นักเรียนร้อยละ ๘o   มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ ดีเยี่ยม 
       ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
            ๒.๑  นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น  
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       ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
            ๓.๑ นักเรียนทุกคนสามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสัมพันธ์อันดี ที่อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
       ๔)  มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
            ๔.๑ นักเรียนร้อยละ  ๘๕  มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา 
            ๔.๒ นักเรียนทุกคนผ่านการประเมินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ๒.๑.๑ โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๒.๑ โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและระบบคุณภาพ TS Model 
 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ได้บริหารจัดการโรงเรียนตามเกณฑ์คุณภาพของสำนักงานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
 ๒.๒.๒ โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในโดยใช้รูปแบบกัลยาณมิตรและ PLC  

๒.๒.๓ โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
  สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และเป็นสถานศึกษาที่มีระบบ 
และกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม  
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๒.๓.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
๒.๔ พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๔.๑  โรงเรียนสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากงบประมาณคูปองครูให้ครูทุกคนมีแผนการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID – plan) อย่างน้อยปีละ ๑  ครั้ง 
 
        ๒.๔.๒  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
ไม่ต่ำกว่าคนละ  ๑๒ - ๒๐  ชัว่โมงต่อปี โดยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องที่ครูสนใจและศึกษาดูงาน
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
        ๒.๔.๓  โรงเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ครูทุกคนจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียน
ละ  ๑  ครั้ง 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๕.๑ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนที่เพียงพอสำหรับนักเรียน 

 



 
หน้า 104 แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2565 

 ๒.๕.๒ โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ และมีลานกิจกรรมให้แก่นักเรียนทุกคนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อ ๑ ปีการศึกษา 
 ๒.๕.๓ โรงเรียนมีห้องเรียนที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ 
 ๒.๕.๔ โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม (ลานกิจกรรม  หอประชุม  สนามกีฬา และโรงอาหารที ่ถูก
สุขลักษณะ) 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
 ๒.๖.๑ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการบริหารจัดการ 
 ๒.๖.๒ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตได้ 
 ๓.๑.๑ ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๓.๑.๒ ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๒.๑ ครูทุกคนมีการใช้ และพัฒนาสื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๓.๑ ครูทุกคนบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๓.๓.๒ ครูทุกคนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนด้วยกิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ 
๓.๔  ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๓.๔.๑ ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในรายวิชาที่สอน 
 ๓.๔.๒ ครูทุกคนมีการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือวัด และประเมินผลที่มีคุณภาพ 
และหลากหลาย 
 ๓.๔.๓ ครูทุกคนมีการทำวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.๕.๑ ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน (PLC) ไม่น้อยกว่า 
๓๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน 
 ๓.๕.๒ ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
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 ค่าเป้าหมายด้านการเรียนการสอนของ กลุม่สาระการเรียนรู้  

 ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  

ที ่
รายการ เกณฑ ์ ผลงาน ปีการศึกษา 2563 เป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 

 มาตรฐาน ภาคเรยีนที่ 2 รวม(เฉลีย่) ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 รวม(เฉลีย่) 

1 ร้อยละหลักสูตรรายวิชา (course syllabus) ที่จัดทำ 100 100 100 100 100   

2 ร้อยละของครูที่จดัทำแผนการสอนด้วยตนเอง อย่างน้อย 1 รายวิชา 100 100 100 100 100   

3 ร้อยละรายวิชาที่มีและใช้แผนการสอน  100 100 100 100 100   

4 ร้อยละเฉลีย่นักเรยีนที่ไดร้ะดับผลการเรยีน ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป 60 70 80 82 85   

5 จำนวนรายการผลการเรียนท่ีนักเรยีน ติด ร หรือ มส. สะสม 0 0 0 0 0   

6 ร้อยละของครูทีเ่ข้าสอนเกินร้อยละ 80 ของจำนวนครั้งในกำหนดการสอน 100   100   100   

7 เกรดเฉลี่ยของนักเรยีนในกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 2.75   2.75   2.75   

8 ร้อยละของรายวิชาที่มีค่าประสิทธิภาพการสอนพอใช้ขื้นไป (< 30) 80   80   80   

9 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของนักเรียนท่ีมผีลการสอบ ONET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาต ิ 3   3   3   

10 จำนวนรางวัลการแข่งขันทักษะนกัเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค 2   0   3   

11 ร้อยละของครูทีร่ายงานผลการสอนรายวิชา 100   100   100   

12 ร้อยละของครูทีร่ายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 100   100   100   

13 ร้อยละของครูทีร่ายงานการสรา้งหรือการใช้นวัตกรรม 100   100   100   

14 ร้อยละของครูทีร่ายงานผลการปฎบิัติงานประจำปี (SAR) 100   100   100   
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ค่าเป้าหมายด้านการสอนครู  
ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม  

ที ่ รายการ 
เกณฑ์ ผลงาน ปีการศึกษา 2563 เป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน ภาคเรยีนที่ 2 รวม(เฉลี่ย) ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม(เฉลี่ย) 
1 ร้อยละหลักสูตรรายวิชา (course syllabus) ที่จัดทำ 100 100 100 100 100 100 
2 จำนวนรายวิชาที่จัดทำแผนการสอนด้วยตนเอง  1 2   1 2   
3 จำนวนรายวิชาที่มีและใช้แผนการสอน  100 100 100 100 100 100 
4 จำนวนนักเรียนเฉลียทีไ่ด้เกรด ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป 60 60   62 65   
5 จำนวนรายการผลการเรียนท่ีนักเรยีน ติด ร หรือ มส. สะสม 0 0 0 0 0 0 
6 ร้อยละของจำนวนครั้งท่ีเข้าสอนตามกำหนดการสอน 100 100 100 100 100 100 
7 เกรดเฉลี่ยของนักเรยีนในรายวิชาที่สอน 2.75 100 100 80 100 100 
8 ร้อยละของรายวิชาที่มีค่าประสิทธิภาพการสอนพอใช้ขื้นไป (< 30) 100 100 100 90 100 100 
9 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของนักเรียนท่ีมผีลการสอบ ONET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาต ิ 3 90 90   90 90 
10 จำนวนรางวัลการแข่งขันทักษะนกัเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค 1 6 6 6 6 6 
11 จำนวนครั้งการรายงานผลการสอนรายวิชา 1 1 1 1 1 1 
12 จำนวนครั้งการรายงานผลการวเิคราะห์ข้อสอบ 1 1 1 1 1 1 
13 จำนวนครั้งการรายงานการสร้างหรือการใช้นวัตกรรม 1 1 1   1 1 
14 จำนวนครั้งการรายงานผลการปฏบิัติงานประจำปี (SAR) 1 1 1   1 1 
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ภาคผนวก ง 

รายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 
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ภาคผนวก จ 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
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คำสั่งโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 
ที่  99 / 2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
----------------------------------- 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการสำคัญใน
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดังนั้น    
เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน   ดำเนินการบริหาร
งบประมาณงบเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เป็นไปตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    ที่ ศธ 04006/2279      ลงวันที่  
16 ธันวาคม  2548  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัว
จัดสรรให้สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน     ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน  

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม จึงได้มีการวางแผนการจัดการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565   โดยมีการระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   เพื่อร่วมดำเนินการวางแผนการจัดการศึกษาจึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา   ประกอบด้วย 
1. นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางอรพิชชา ต้ายไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
3. นางบุญชาติ สรรพวุธ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
4. นายวีระยุทธ ปริมาณ หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ 
5. นายขจรเกียรติ สุพิศ หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ กรรมการ 
6. นายญาณกร สรสิงหนาท หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
7. นายประเทือง สีนาม หัวหน้างานฝ่ายบุคคล กรรมการ 
8. นายธิตพัฒน์ บูรณ์เจริญ หัวหน้างานฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
9. นางศุภาพักตร์ งามดี คร ู กรรมการ 
10. นางวิจิตรา เอ่ียมสร้อย คร ู กรรมการและเลขา ฯ 

 
มีหน้าที่   ให้คำปรึกษา คำแนะนำตลอดจนให้ข้อมูลต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงาน 
 

 

 



 
หน้า 110 แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2565 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน   ประกอบด้วย 
1. นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางอรพิชชา ต้ายไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
3. นางบุญชาติ สรรพวุธ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
4. นายวีระยุทธ ปริมาณ หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ 
5. นายขจรเกียรติ สุพิศ หัวหน้างานฝ่ายงบประมาณ กรรมการ 
6. นายญาณกร สรสิงหนาท หัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
7. นายประเทือง สีนาม หัวหน้างานฝ่ายบุคคล กรรมการ 
8. นายธิตพัฒน์ บูรณ์เจริญ หัวหน้างานฝ่ายัวิชาการ กรรมการ 
9. นางศุภาพักตร์ งามดี หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิชาภาษาไทย กรรมการ 
10.นางสาวพิมลรัตน์ พิมพ์เชื้อ หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิชาคณิตศาสตร์ กรรมการ 
11.นายยุรนันท์ ปั้นนอก หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิชาสังคมศึกษา  กรรมการ 
12.นายสามารถ สินธนาวัฒน ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
13.นางสาวเกวลิน สุทธิไชยา หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
14.นายอัครพลชัย คาดหมาย หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิชาสุขศึกษา กรรมการ 
15.นางชญาดา  สรสิงหนาท หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิชาการงานอาชีพ กรรมการ 
16.นางสาวศิริวรรณ แก้วอำไพ หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะฯ กรรมการ 
17.นางวิจิตรา เอ่ียมสร้อย คร ู กรรมการ/เลขา 
18.นางสาวพิมลรัตน์ พิมพ์เชื้อ คร ู กรรมการ/ผู้ช่วย

เลขา 
 

        มีหน้าที่  ประชุมวาง แผนการดำเนินงาน พิจารณาและวางแผนการปฏิบัติการ โรงเรียนหนอง
หงส์พิทยาคม ปีงบประมาณ 2565 ประสานงานกับบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือขอทราบข้อมูล ดำเนินการ
จัดทำแผนปฏิบัติการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เพ่ือประกาศใช้ในสถานศึกษาและ
เผยแพร่แก่สาธารณะต่อไป 

 

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป  ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 

 
สั่ง  ณ  วันที่  11  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
 

(นายกิตติชัย   ตระกูลกิตติ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม

 

 


