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คำนำ 

 โรงเร ียนเป็นสถาบ ันทางสังคมที ่ม ีความสำคัญที ่ส ุดในการพัฒนาท รัพยากรมนุษย์                 
ให้มีคุณภาพ จนสามารถนำประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้  โดยมีเงินงบประมาณเป็นตัวแปร
และทรัพยากรที่สำคัญอันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย 
 ดังนั้นเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และมาตรฐานการศึกษาของสำนักรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนโดยมี แผนงาน 
โครงการ กิจกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ชัดเจน ถูกต้องเป็นระบบตลอดจนมุ่งเน้นให้เกิด
ประโยชน์ต่อนักเรียน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติให้มากที่สุด 
 โรงเร ียนพนมดงร ักว ิทยา  ได ้ เล ็งเห ็นถ ึงความสำคัญดังกล ่าว  จ ึงได ้ดำเน ินการ                      
จัดทำแผนปฏิบัติการ  โดยการจัดประชุมชี ้แจง  ระดมความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน         
เพ่ือกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับกลุ่มงานของโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ไปในทิศทางที่
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และได้ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานของโรงเร ียน เพื่อดำเนินการดังกล่าวในคราวประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว 
 ขอขอบคุณ คณะครู บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stake holder)  ที่ให้ความร่วมมือร่วม
ใจเป็นอย่างดีในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการนี้ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี 
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ส่วนที่ 1 
 _________________________________________________________  

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ต้ังอยู่เลขท่ี 101 หมู่ 10 บ้านทานตะวัน  ตำบลจีกแดก   อำเภอพนมดงรกั  
จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์  32140 
 โทรศัพท์   044-558952   
 โทรสาร  044-558952   
 E-mail   04263.84@gmail.com     
 Website    www.dongrak.ac.th 
 
 เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ 
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1-3 
  
 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมี  55  หมู่บ้าน  ได้แก่   
 1. ตำบลบักได 20 หมู่บ้าน   
 2. ตำบลจีกแดก 12 หมู่บ้าน   
 3. ตำบลตาเมียง 12 หมู่บ้าน 
 4. ตำบลโคกกลาง  11 หมู่บ้าน 
 
ข้อมูลด้านการบริหาร 
 ผู้บริหาร   
 1. นายธรรมนูญ  มีเสนา   วุฒิการศึกษาสูงสุด   กศ.ม.การบริหารการศึกษา  
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนพนมดงรักวิทยา  ต้ังแต่ 4 พฤศจิกายน 2561  
 รองผู้อำนวยการ 
 1. นางจันทรา  สารกิจ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.บ. ภาษาไทย   
ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา 
   
  
 
 
  

http://www.dongrak.ac.th/
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 ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 
 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   
เดิมช่ือ โรงเรียนโคกกลางวิทยา โดยได้รับอนุญาตให้จัดต้ังตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 
พ.ศ. 2527 และเปิดทำการสอนครั้งแรก ในปีการศึกษา 2528 โดยขอความร่วมมือ ใช้อาคารอเนกประสงคข์อง
โ ร ง เ ร ี ยนบ ้ านจ ี ก แดก  ส ั ง ก ั ดสำน ั ก ง านการประถมศ ึ กษา  อ ำ เภอกาบ เช ิ ง  จ ั ง หว ั ดส ุ ร ิ นทร์        
ในสมัยน ั ้นเป ็นที ่ เร ียนช ั ่วคราวเมื ่อสร ้างอาคารเร ียนหลังแรกเสร ็จจึงย ้ายมาทำการเร ียนการสอน                 
 ณ ท่ีต้ังปัจจุบันเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2528 และเปิดทำการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งแรก
ในปีการศึกษา 2536 
 การดำเนินการครั้งแรก ได้รับการจัดหาสถานที่โดยมติของสภาตำบลโคกกลาง โดยคณะกรรมการสภา
ตำบลซึ่งมี นายบันเทิง  สายยศ  (กำนันตำบลโคกกลางในสมัยนั้น)  ได้ประสานงานร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ 
ตลอดจนชาวบ้านต่างร่วมบริจาคจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  โดยมี   นายพรหม  ดาศรี อาจารย์ใหญ่ 
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา ในสมัยนั้น มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แตง่ต้ัง 
นายเลิศ  นพไธสง    ผู ้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง  มาเป็นผู้บริหารคนที่สอง และต่อมาได้แต่งต้ัง      
นายธงชัย  นิยโมสถ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน  จนถึงวันที่  4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ต่อมาได้แต่งต้ัง 
นายวุฒิ  วัฒนะ   มาดำรงตำแหน่ง ผู ้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา  และได้เกษียณอายุราชการ          
ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2542  และในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2542  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั ้ง นายเมธี   
แตงจันทึก ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอนแรดวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรกัวิทยา 
จนถึงวันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2545 กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ัง นายจำลอง ชูเชิด   ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ตานีวิทยา   มาดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา และได้เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2551 และเมื่อวันที่ 28  ตุลาคม พ.ศ. 2551 ได้แต่งตั้ง นายสมโภชน์      สุขเจริญ  ตำแหน่ง
ผู ้อำนวยการโรงเรียนโคกยางวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา และในวันที่ 20 
ธันวาคม พ.ศ. 2555 ได้แต่งตั้ง    นายนิวัติ บุญมี มาดำรงตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเรียน   พนมดงรักวิทยา  
และได้เกษียณอายุราชการในว ันที ่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และต่อมาได้แต่งตั ้ง นางจันทรา  สารกิจ 
เป็นรักษาการผู ้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1  ตุลาคม  2558  - 14 สิงหาคม  2559 ต่อมา   
นายอภินันท์  จันทเขต  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ต้ังแต่ 15สิงหาคม 2559  -  30  
กันยายน  2561  และต่อมา นายธรรมนูญ  มีเสนา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ต้ังแต่ 
4 พฤศจิกายน 2561  จนถึงปัจจุบัน 
 โรงเร ียนพนมดงรักวิทยา สังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  เปิดสอน   
2 หลักสูตร 3 ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  
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 ทำเนียบผูบ้ริหารโรงเรียน 
 1. นายพรหม  ดาศรี  ตำแหน่ง รักษาการครูใหญ่   พ.ศ.  2527-2528 
 2. นายเลิศ  นพไธสง  ตำแหน่ง ครูใหญ่   พ.ศ.  2528-2531 
 3. นายธงชัย  นิยโมสถ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  พ.ศ.  2531-2538 
 4. นายวุฒิ  วัฒนะ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  พ.ศ.  2538-2542 
 5. นายเมธี แตงจันทึก  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  พ.ศ.  2542-2545 
 6. นายจำลอง  ชูเชิด  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  พ.ศ.  2545-2551 
 7. นายสมโภชน์  สุขเจริญ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  พ.ศ.  2551-2555 
 8. นายนิวัติ  บุญมี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  พ.ศ.  2555-2558 
 9. นางจันทรา  สารกิจ  ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการ พ.ศ.  2558-2559 
 10. ว่าท่ีร้อยตรีอภินันท์  จันทเขต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  พ.ศ.  2559-2561 
 11. นายธรรมนญู มีเสนา  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  พ.ศ.  2561-ปัจจุบัน 
 
 วัตถุประสงค์เฉพาะของโรงเรียน 
 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนโดยตรง มีวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท้ังร่างกาย   จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้ และ
คุณธรรม    มีจริยธรรม  และวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข และต้องรับ
ภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาตามสาระในหมวด 4 หมวด 5 และหมวด 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542   ซึ่งว่าด้วยแนวการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการการศึกษา และมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 เป็นสถานศึกษาที ่อยู ่ในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33   และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีหน้าท่ีดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ี  ของสถานศึกษาท้ัง  4  ด้าน  
คือ  ด้านวิชาการ  งบประมาณ การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั ่วไปตามกฎหมายว่าด้วย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบยีบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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โครงสรา้งการบริหารงานโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

งานดูแลอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อม 

- การบริการอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อม 

- การบริการอาคารเรียน 

- การบริการห้องเรียน 

- การบริการห้องบริการ 

- การบริการห้องพิเศษ 

- การบริการอาคารประกอบ 

- การให้บริการน้ำดื่ม 

- การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

- การส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ 

- การประเมินผลการดำเนินงานบริการ

อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

- งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 

งานวิชาการ 

- การวางแผนงานวิชาการ 

- การบริหารงานวิชาการ 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

- การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิขาการ 

- การวัดผลประเมินผลและงานทะเบียน

นักเรียน 

- การแนะแนวการศึกษา 

- การประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ 

- งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายกลุ่มบรหิาร

วิชาการ 

งานแผนงานและประกันคุณภาพ 

- งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 

- การจัดการองค์กร 

- การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การจัดการระบบประกันคณุภาพภายใน 

งานธุรการ 

- งานวางแผนธุรการ 

- การบริหารงานธุรการ 

- การบริหารงานสารบรรณ 

- การประเมินผลการดำเนินงานธุรการ 

- งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

งานการเงินและพัสดุ 

- การบริหารการเงิน 

- การบริหารหลักฐานการเงินและบัญช ี

- การบริหารงานพัสดุและสินทรพัย ์

- การประเมินผลการดำเนินงานการเงินและ

พัสด ุ

- งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

งานรบริหารงานบุคคล 

- การบริหารงานบุคคล 

- การบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- การประเมินผลการดำเนินงานบุคคล 

- งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

งานกจิการนกัเรียน 

- งานวางแผนงานกิจการนักเรียน 

- การบริหารกิจการนักเรียน 

- การส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย 

คุณธรรมและจริยธรรม 

- การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- การสร้ารงและเผยแพร่เกียรติประวัติของ

โรงเรียน 

- งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

งานชุมชน และภาคีเครือข่าย 

- การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ

ชุมชนและภาคีเครือข่าย 

- การให้บริการชุมชน 

- การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

- การได้รับการสนับสนุนกับชุมชน 

- การประเมินผลการดำเนินงานชุมชนลาภาคี

เครือข่าย 

- งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

นายธรรมนูญ  มีเสนา 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
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สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

 
ช่อชัยพฤกษ์ล้อมรอบดอกบัวทั้ง 2 ข้าง ฐานของดอกบัวมีชื่อย่อโรงเรียน 

 
ความหมายของสัญลักษณ์ 
  ช่อชัยพฤกษ์   หมายถึง  ปัญญา 
  ดอกบัว 4 กลีบซ้าย  หมายถึง  สังคหวัตถุ 4 
  ดอกบัว 4 กลีบขวา  หมายถึง  อิทธิบาท 4  
  
ปรัชญาประจำโรงเรียน (Philosophy) 
 “วิริเยน ทุกฺขมจฺ  เจติ” บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร 
  
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา น้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 
คำขวัญ (Slogan) 
 ประพฤติดี  มีวิชา   กีฬาเด่น 
 
เอกลักษณ ์  
 งานอาชีพ 
  
อัตลักษณ ์
  ยิ้มไหว้  ทายทัก   
  
สีประจำโรงเรียน คือ สีเหลือง และ สีแดง 
 สีเหลือง  หมายถึง  สงบ  เยือกเย็น  มีคุณธรรม 
 สีแดง  หมายถึง  รักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
  
อักษรย่อของโรงเรียน คือ พร. 
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พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพสู่มาตรฐานสากลและมีความพร้อมสำหรับวิถี
ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

2. พัฒนาศักยภาพครู สู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
4. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการอย่างมีคุณภาพ 
5. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมพัฒนา และสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากลและมีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 

2. ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
4. โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการตามศาสตร์พระราชาอย่างมีคุณภาพ 
5. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชนในการพัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา  

 
กลยุทธ์ (Strategy) 

1. กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ 
2. กลยุทธ์ที่ 2 ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง 
3. กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียนตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 

21 
4. กลยุทธ์ที่ 4 น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
5. กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย 

 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย  
4. ใฝ่เรียนรู้  
5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งมั่นในการทำงาน  
7. รักความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ  

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา หน้า | 8  

 
ข้อมูลครู บุคลากร และนักเรียน  
 ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนข้าราชการครู จำแนกตามระดับวุฒิสูงสุด   

บุคลากร 
ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. ผู้อำนวยการ - - 1 - - - 1 
2. รองผู้อำนวยการ - - - 1 - - 1 
3. ครูชำนาญการพิเศษ - 2 1 1 - - 4 
4. ครูชำนาญการ - - 2 2 - - 4 
5. ครู 3 4 14 13 - - 34 
6. ครูผู้ช่วย - - 1 5 - - 6 
7. พนักงานราชการ - - 3 1 - - 4 
8. ลูกจ้างประจำ - - - - 2 - 2 
9. เจ้าหน้าที ่ - - 1 - - - 1 
10. ครูอัตราจ้าง - - - 2 - - 2 

รวม 3 6 23 25 2 - 59 
 
 ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนพนมดงรกัวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562   

ชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 82 84 166 5 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 108 88 196 5 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 78 67 145 4 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 31 74 105 4 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 22 52 74 3 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 31 68 99 3 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 57 16 73 3 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 72 20 92 3 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 3 37 25 62 3 

รวม 518 494 1,012 33 
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ข้อมูลสินทรัพย์ อาคารสถานที ่
อาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้แก่  

ท่ี ชื่ออาคาร/สถานที ่ ลักษณะ สร้างเม่ือ พ.ศ. สภาพใช้งาน 
1. อาคารเรียน 108ล/28 2 ช้ัน 8 ห้องเรียน 2529 ดี 

2. อาคารเรียน 108ล/28 ครึ่งหลัง 2 ช้ัน 3 ห้องเรียน 2531 ดี 
3. อาคารเรียน 108ล/30 2 ช้ัน 8 ห้องเรียน 2532 ดี 
4. อาคารเรียน 108ล/30 2 ช้ัน 8 ห้องเรียน 2537 ดี 
5. อาคารเรียนกึ่งถาวร 1 ช้ัน 6 ห้องเรียน 2541 ดี 
6. อาคารฝึกงาน 102/27 ช้ันเดียว 2 ยูนิต 2530 ดี 
7. อาคารฝึกงาน 102/27 ช้ันเดียว 2 ยูนิต 2535 ดี 
8. อาคารหอประชุมโรงอาหาร 100/27 หอประชุม 2533 ดี 
9. บ้านพักครู 205/27 5 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 2529 ดี 
10. บ้านพักครู 205/27 5 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 2536 ดี 
11. บ้านพักครู 203/27 3 ห้องนอน 1 ห้องครัว1 ห้องน้ำ 2530 ดี 
12. บ้านพักครู 203/27 3 ห้องนอน 1 ห้องครัว1 ห้องน้ำ 2531 ดี 
13. บ้านพักครู 203/27 3 ห้องนอน 1 ห้องครัว1 ห้องน้ำ 2533 ดี 
14. บ้านพักครู 203/27 3 ห้องนอน 1 ห้องครัว1 ห้องน้ำ 2534 ดี 
15. บ้านพักนักการ 2 ช้ัน 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 2529 ดี 
16. บ้านพักนักการ 2 ช้ัน 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 2538 ดี 
17. ห้องส้วมหญิงชาย 6ท่ี/27 6 ห้อง 2529 ดี 
18. ห้องส้วมหญิงชาย 6ท่ี/27 6 ห้อง 2532 ดี 
19. สนามบาสเกตบอล พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฟีบ้า 2530 ดี 
20. หอถังประปาแบบ 9/9 หอถังประปา 2535 ดี 
21. โรงอาหาร อาคารประกอบ 2556 ดี 
22. สนามฟุตบอล ฟ3 พิเศษ สนามกีฬา 2557 ดี 
23. ห้องน้ำนักเรียนหญิง 6ท่ี/49 6 ห้อง 2559 ดี 
24. ลานกีฬาเอนกประสงค์ กรมพลศึกษา พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฟีบ้า 2559 ดี 
25. อาคารเรียน 318 4 ช้ัน 18 ห้องเรียน 2561 ดี 
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ห้องสมุด  
 มีห้องสมุดขนาด 300 ตารางเมตร มีหนังสือท้ังหมด 7,000 เล่ม จำแนกตามหมวดหมู่ระบบทศนิยมของ 
D.C.  
 
โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 
  จำนวน 80 เครื่อง มีการติดต้ังอินเตอร์เน็ต เพื่อการค้นคว้าของนักเรียน มีจำนวน 80 เครื่อง เครื่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับ การเงิน บริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารท่ัวไป จำนวน 10 
เครื่อง  
 
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่  
 1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง  
 2. ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม  
 3. ห้องปฏิบัติการคหกรรม  
 4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
 5. สวนยางพารา  
 6. ห้องสืบค้น USO  

 7. บ่อเล้ียงปลา  
 8. ห้องพยาบาล  
 9. สหกรณ์โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  
 10. ห้องสมุดโรงเรียนพนมดงรักวิทยา  
 11. ห้องดนตรี โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  
 12. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  
 13. ห้องปฏิบัติการเคมี  
 14. มุมป้ายนิเทศภาษาอาเซียน  
 15. ห้องอาเซียนศึกษา  
 16. สนามเซปักตะกร้อ  
 17. สนามเปตอง  
 18. สนามฟุตบอล  
 19. สนามบาสเกตบอล  
 20. สนามวอลเลย์บอล  
 21. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและคณิตศาสตร์  
 22. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม 
 23. ห้องลูกเสือ 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีกแดก  
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก  
 3. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์บ้านจีกแดก  
 4. ปราสาทตาเมือนธม  
 5. ปราสาทตาควาย  
 6. ปราสาทตาเมือนโต๊ด  
 7. วัดศรีสวาย  
 8. วัดป่าสันติสามัคคีธรรม  
 9. วัดสายกุหลาบ 
 10. วัดพนมพัฒนา 
 
สภาพชุมชนโดยรวม 
 อำเภอพนมดงรัก มีครัวเรือนประมาณ 8,000 ครัวเรือน  จำนวนประชากร 38,000 คน  อาชีพหลักคือ
เกษตรกร มีการทำไร่ ทำนา สวนยางพารา มีกลุ่มสตรีทอผ้าไหม โดยรวมประชาชนมีความสามัคคีและพึ่งพา
อาศัยกัน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจละการทำบุญในเทศกาล ๆ  สภาพ
ครัวเรือนของประชาชนเริ่มมีความมั่นคงถาวร  มีการจัดระบบบ้านเรือนท่ีถูกสุขลักษณะ  ประชาชนปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและโดยภาพรวมของอำเภอ
พนมดงรัก ครอบครัวมีความอบอุ่น  ขณะเดียวกันมีบางส่วนท่ีผู้สูงอายุยังต้องทำงานช่วยเหลือครอบครัว เล้ียงดู
หลาน  ท่ีพ่อแม่ต้องไปทำงานต่างถิ่น 
 ด้านการเกษตร          
 - ทำนา  86,071  ไร ่ - ทำไร่  14,235  ไร่ - ไม้ผล  13,386  ไร่
 - พืชผัก  950  ไร่ - รวม  115,427 ไร ่
 แหล่งท่องเท่ียวที่สำคัญ  ได้แก่โบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือนเป็นโบราณสถานก่อสร้างด้วยหินศิลา
แลงและหินทราย อาจสันนิษฐานว่า เป็นโบราณสถานปราสาทตาเมือนประเภทศาสนสถานในศาสนาพุทธ 
 สภาพปัญหาปัญหาท่ีสำคัญในพื้นท่ี คือ การลักลอบตัดไม้พะยูงโดยเฉพาะตามแนวชายแดนแต่หลังจากมี
การจัดหน่วยลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องเพื่อ ป้องปรามก็พบว่าปัญหามีความเบาบางลง นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่อง
การครอบครองเอกสารสิทธิ ในท่ีดิน ซึ่งพื้นท่ีของอำเภอส่วนใหญ่ เป็นท่ี นส.3 ก และ นส.3 รวม 1.12 หมื่นไร่ 
รวมถึงท่ีของ ส.ป.ก. และท่ีของนิคมสร้างตนเอง สำหรับโฉนด จะมีเพียง 2 พื้นท่ี คือ ตำบลบักได  และตำบลตา
เมียง 
 ปัญหาอีกประการ  คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะถนนและแหล่งน้ำซึ่งในพืน้ท่ีมี องค์การบริหาร
ส่วนตำบล อยู่ 4 แห่ง ยังขาดงบประมาณมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้ครอบคลุมท้ังพื้นท่ี ซึ่งท่ีผ่านมาทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทางหลวงชนบท และกรมทรัพยากรน้ำรวมทั้งชลประทานและหน่วยทหาร ก็ได้ให้
ความอนุเคราะห์ต้ังงบ มาดำเนินการให้ในกรณีท่ีเกินศักยภาพ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง ฯ พ.ศ. 2553  
(โรงเรียนที่รับการประเมินในปีงบประมาณ 2554-2555) 

มาตรฐาน/ 
กลุ่มตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1  ผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งช้ี
พื้นฐาน 

1.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10 9.75 ดีมาก 
2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

10 9.27 ดีมาก 

3.  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10 9.50 ดีมาก 
4.  ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10 8.35 ดี 
5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20 9.54 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งช้ี      
อัตลักษณ์ 

9.  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา 

5 5.00 ดีมาก 

10.  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ี
มาตรการส่งเสริม 

11.  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

5 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2  การบริหารจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งช้ี

พื้นฐาน 
7.  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

5 4.80 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ี
มาตรการส่งเสริม 

12.  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็สำคัญ 

กลุ่มตัวบ่งช้ี
พื้นฐาน 

 
6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

10 9.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4  การประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มตัวบ่งช้ี

พื้นฐาน 
8.  พัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5 4.15 ดี 

คะแนนรวม/ผลการประเมิน 100 84.36 ดี 
 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ       รับรอง   ไม่รับรอง 
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ส่วนที่ 2 
แนวทางในการจัดการศึกษาโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
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ส่วนที่ 2 
_________________________________________________________  

แนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
 โรงเรียนพนมดงรักวิทยาจัดระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดระบบคุณภาพและวางแผนดำเนินงานใน
รูปแบบระบบประกันคุณภาพภาพในสถานศึกษา กำหนดทิศทาง การบริหารให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตามการ
ดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต 33 ดังรายละเอียดเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพนมดงรักวิทยาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ โดยท่ัวกัน 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
 คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 
วิสัยทัศน์ 

 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง” หรือเปน็คติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
   ความมั ่นคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ
มีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมอืงท่ี
มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคง
ในชีวิต มีงานและรายได้ที ่มั ่นคง พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ำ มีท่ีอยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
   ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน    
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้าง
รายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับ
บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ใน
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ทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู ่บนหลักการใช้ การรักษา และการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิด
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค   เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณ์มากขึ้นและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ     เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย ่างต ่อเน ื ่อง ส ังคมเป ็นธรรม ฐานทร ัพยากรธรรมชาต ิย ั ่ งย ืน” โดยยกระด ับศ ักยภาพของประเทศ      
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  
    1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
    2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
    3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
    4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
    5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
    6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

   
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้
กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วน ราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ
เพื่อนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล   เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายท่ีกำหนด 
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 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
    1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้าน
อ ื ่นๆ นำมาประย ุกต ์ผสมผสานก ับเทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ ื ่อให้สอดร ับก ับบร ิบท   ของเศรษฐกิจ  
และสังคมโลกสมัยใหม่ 
    2) “ปรับปัจจุบัน” เพื ่อปูทางสู ่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานของประเทศ    
ในมิติต่างๆ ทั ้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื ้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล     
และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
    3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคน     
ร ุ ่ น ใหม ่  ร วมถ ึ ง  ปร ั บ ร ู ปแบบธ ุ ร ก ิ จ  เพ ื ่ อ ตอบสนองต ่ อคว ามต ้ อ ง ก ารขอ งตลาด  ผสมผส าน  
กับยุทธศาสตร์ที ่รองร ับอนาคต บนพื ้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบ ัน พร้อมทั ้งการส่ง เสริม  
และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและ
การลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลด
ความเหล่ือมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
    
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการพัฒนาท่ี
สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจำเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร
ยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญท่ี
ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคล่ือน โดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ
ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และ
การเตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมี
คุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการ
เข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 
 5. ย ุทธศาสตร ์ชาต ิด ้านการสร ้างการเต ิบโตบนคุณภาพชีว ิตท ี ่ เป ็นม ิตรก ับส ิ ่ งแวดล ้อม       
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติด้าน สังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณา
การ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
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ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการ บนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง  3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืน
เพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ    มีเป้าหมายการ
พัฒนาท่ีสำคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐท่ีทำหน้าท่ีในการกำกับหรือใน
การให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก  ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้
มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อม   ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม    เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกใน
การปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ี
จำเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพฒันา 
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. บทนำ 
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการ
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมกีาร
วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับ
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีตี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปชัง
หนได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง "คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย 
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง" 
 ดังนั้น เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยสามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับได้เต็ม
ศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จึงได้กำหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีนั้นท้ังการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับ
การพัฒนา ที่ให้ความสำคัญที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์ และปัจจัยและสภาพแวดล้อมท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม ประกอบด้วยการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปท่ีสำคัญท้ังในส่วนของการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความ
ดีอยู่ใน 'วิถี' การดำเนินชีวิตและมีจิตสำนึกร่วมในการสร้างสังคมที่นำอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของ
มนุษย์ที่หลากหลาย ตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท และการ
ปฏิรูประบบเสริมสร้างความรอบรู้และจิตสำนึกทางสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดไีด้
ด้วยตนเอง พร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ท้ั งการ
เสริมสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่นซึ่งเป็นการวางรากฐานการส่งต่อเด็กและเยาวชนท่ีมีคุณภาพสู่การพัฒนาในช่วง
อายุถัดไป โดยการส่งเสริมการเกิดท่ีมีคุณภาพ การสร้างครอบครัวท่ีเหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ การส่งเสริมบทบาทใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาคน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความเช่ือมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา
ในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศในการใช้กิจกรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้าง
สุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและ
กีฬาเพื่อการอาชีพ 
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2. เป้าหมาย 
 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
3. ตัวชี้วัด 
 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3.3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมท่ีพึง
ประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง "ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ" ในการหล่อหลอมคนไทยให้มี
คุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะท่ีเป็น วิถี' การดำเนินชีวิต 
  4.1.1 การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว โดยส่งเสริมให้ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์อดออม ชื่อสัตย์ และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการจัดกิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
ดำเนินชีวิต 
  4.1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุก
สาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม 
  4.1.3 การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา เพื่อเผยแผ่หลักคำสอนที่ดีงามให้แก่
ประชาชน โดยพัฒนา ผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตาม คำสอนที่ถูกต้องของแต่ละศาสนา
รวมทั้งมีการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางศาสนาท่ีอดคล้องกับการดำเนินชีวิตท่ีเข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติ
ได้จริง 
  4.1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนาผู้นำชุมชนให้เป็น
ตันแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์การจัด
ระเบียบสังคม และการนำเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม รวมถึงการลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานท่ีดีทาง
สังคม 
  4.1.5 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีการ
บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนาสร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมของคนทุกคนในบริษัทท้ังพนักงานและ
ลูกค้า ปรับเปล่ียนทัศนคติการคำนวณผลตอบแทนให้คำนึงถึงต้นทุนทางสังคม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทน
สังคม รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม 
  4.1.6 การใช้สื ่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
โดยส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด การจัดเวลาและพื้นที่ออกอากาศ
ให้แก่ส่ือสร้างสรรค์ ในช่วงเวลาท่ีมีผู้ชมมากท่ีสุด รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ส่ือออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์
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อย่างสร้างสรรค์ นำเสนอต้อย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  4.1.7 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยสร้างความ
ตระหนักให้ประชาชนรู ้จักหน้าที ่ของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลาย เห็นคุณค่ าและ
ความสำคัญในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานทำ เน้นการพึ่งพาตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อ
ผู้อื่น และเป็นพลเมืองที่ดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการทำงานเพื่อส่วนรวม สนับสนุน ส่งเสริม เป้าหมายของ
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการ
ต้ังครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพ 
มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงินมีความสามารถในการ
วางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมี
คุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทำผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข
และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ 
  4.2.1 ช่วงการต้ังครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการต้ังครรภ์ส่งเสริม
อนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มต้ังครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริม
การให้สารอาหารที่จำเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุก
ด้าน 
  4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ ท่ี
สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา
ท่ีซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้
เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมต่อกับโลกการทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะ
ชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
  4.2.3 ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้อง
กับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการทำงานตามหลักการทำงานท่ีมีคุณค่าเพื่อ
สร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการทำงานท่ีพึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงิน
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนองและครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิด
ขอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการอำนวยความสะดวกต้านความรู้ เพื่อพัฒนา
ความรู้ แรงฝีมือ ความชำนาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งาน
ใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการทำงาน 
  4.2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมให้มีการ
ทำงานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการดำรงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานทำท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ 



 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา หน้า | 22  

มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สู
อายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุใน
สังคม 
 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทย
ตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคม
โลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบ การศึกษาเพื่อเป็นเลิศทาง
วิชาการระดับนานาชาติ 
  4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 โดย
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม ความเข้าใจและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพื่อหาทางแก้บัญหา ครามรู้และทักษะ
ทางศิลปะ และความรู้ต้นคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหดวามสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้
เชิงบูรณาการท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนใหส้ามารถกำกับการ
เรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ท่ีผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการ
สร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทัง้การเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 
  4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก "ครูสอน" เป็น"โค้ช" 
หรือ "ผู้อำนวยการการเรียนรู้" ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบกาสร้าง
ความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูต้ังแต่การดึงดูด คัดสรรผู้มีความสามารถสูง
ให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทาง
สายอาชีพ การสนับสนุนส่ือการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการ
พัฒนาครูท่ีมีความเช่ียวชาญดันการสอนมาเปน็สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน
โดยตรง 
  4.3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐาน
ขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอื้อต่อ
การเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ท่ัวถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับสถาบันการศึกษา
ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพท่ีนั้นผลลัพธ์ท่ีตัวผู้เรียน 
รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี  21 มากกว่าการวัด
ระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทพื้นท่ี 
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  4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรม
บนฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด 
การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์ระบบธนาคารหน่วยกิต 
มาตรการจูงใจให้คนเข้าสู ่การยกระดับทักษะ การให้สถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชน
ให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึง
การเรียนรู้และททวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก-เขียนได้-คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชน
แ ล ะ ภ า ค ป ร ะ ช า ส ั ง ค ม  ก า ร พ ั ฒ น า ท ั ศ น ค ต ิ แ ล ะ แ ร ง บ ั น ด า ล ใ จ ท ี ่ อ ย า ก เ ร ี ย น รู้   
การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที ่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือ
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 
  4.3.5 การสร้างความตื ่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  บนพื้นฐานของความเข้าใจลุ่มลึกใน
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มการรับรู้ของคนไทยด้านพหุ
วัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและมีความอดกล้ันต่อความแตกต่างทางความเช่ือ ความคิด วิถีชีวิต ผ่านความสามารถใน
การใช้ภาษาเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน การฝังตัวและการทำงานระยะสั้นในประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
  4.3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการพัฒนา
ทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่าของครูไปพร้อมกันการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  4.3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยเน้นการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ ในการ
ให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและการแลกเปล่ียนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ เป็น
ศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค 
 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ด้านทัศนะ
และมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษย์สัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอัน
โดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละ
ประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริม
ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
  4.4.1การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม 
รวมทั้งสื่อ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาท่ีสมดุล มีทางเลือกในการใช้ศักยภาพพหุ
ปัญญาในการดำรงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาท่ีสังคมยอมรับและเห็นความสำคัญ รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและ
ส่งเสริมเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
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ตลอดจนสร้างมาตรการจูงใจ เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทเด่นในประชาคม
โลก ท้ังด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย 
  4.4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม 
สำหรับผู้มีความสมารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือการทำงานที่เหมาะสมการ
สร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์วามเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ การมีกลไกการทำงานใน
ลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอ
งานวิชัยท่ีสามรถอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเช่ือมต่อกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ท่ัวโลก เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปิดพื ้นท่ีในการสร้างเสริมศักยภาพผู้มี
ความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
  4.3.3 การดึงดูดกลุ่มผู้เชี ่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มา
สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ ทั้งในรูปแบบการทำงานชั่วคราวและถาวรตามความ
เหมาะสมของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึงผู้มีความสามารถท่ีมีศักยภาพสูงด้านต่าง 
ๆ ลูกหลานชาวต่างชาติท่ีกำเนิดในประเทศไทยท่ีมีความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษจากทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
ควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษท้ังคนไทยหรือคนต่างชาติที่กำเนิดในประเทศไทยได้แสดง
ศักยภาพและใช้ความสามารถในการทำประโยชน์และสร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศ 
 4.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมท้ังด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ท่ีนำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะท่ีดีได้ด้วยตนเองพร้อมท้ัง
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี และมีทักษะด้านสุขภาวะท่ีเหมาะสม 
  4.5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และการส่ือสารด้านสุขภาวะ 
ท่ีถูกต้องและเช่ือถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมท้ังเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุขภาวะท่ีไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็น
ทักษะทางปัญญาและสังคมท่ีเป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอในการดำรงชีวิต 
  4.5.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะ
ในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อลดภัยคุกคามท่ี
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 
  4.5.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมสำหรับยกระดับสุขภาวะของสังคมจัดทำมาตรการทาง
การเงินการคลังที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการ
เสริมการมีสุขภาวะ รวมทั้งกำหนดให้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชนและภาคประชาชนก่อนการ
ดำเนินโครงการท่ีอาจกระทบต่อระดับสุขภาวะ 
  4.5.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที ่ดี  โดยนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพแบบครบ
วงจรและทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการให้คำปรึกษา วินิจฉัย และพยากรณ์การเกิดโรค
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ล่วงหน้า การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให้มีความหลากหลาย เข้าถึงง่าย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ห่างไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต ทางด้าน
สุขภาพ และจัดให้มีระบบการเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐาน
ความยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษีและรายจ่ายเพื่อให้บริการด้านสุขภาพตลอดจนการ
ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง 
เป็นธรรม และยั่งยืน 
  4.5.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นที่ โดยให้ชุมชนเป็น 
แหล่งบ่มเพาะจิตสำนึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผ่านการจัดการความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์และ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะที่พึงประสงค์ระหว่างกัน โดยรัฐจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวย
ความสะดวกที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกให้ชุมชนสามารถสร้างการมีสุขภาวะดีของตนเองได้ เพื่อให้ชุมชน
เป็นพื้นท่ีสำคัญในการจัดการสุขภาวะของแต่ละพื้นท่ี 
 4.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้น 
การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนครอบครัว
และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  4.6.1 การสร้างความอยู ่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  โดยส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพมี
พัฒนาการสมวัย พัฒนาทักษะชีวิตและกรเรียนรู้ การทำงานและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากรแต่ละ
ช่วงวัย โดยเริ่มจากการสร้างและพัฒนาบุตรที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพในกลุ่มประชากรวัยเจริญ
พันธุ์ทุกกลุ่มให้มีประชากรที่มีคุณภพ รวมถึงการสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21โดยส่งเสริม
ความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมบนฐานความรู้ทาง
วิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วงอายุต่าง ๆ โดยให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมพร้อมทั้งกรพัฒนา
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง โดยนั้นการส่งเสริมการเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในคอบครัว
ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน การส่งเสริม
สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการท่ีส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัวใน
การเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนบทบาทของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ามา
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย กำหนดบทบาทและจัดสรรทรัพยากรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมพลังครอบครัว ควบคู่กับการปฏิรูปส่ือให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้
ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว 
  4.6.2 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างบรรทัดฐานท่ีดีในสังคม การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของโลกในอนาคต สร้างความ
ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมท้ังสนับสนุน
ด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
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  4.6.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูก
เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิตดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และจัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเหมาะสม เอื้อแก่ครอบครัวทุกลักษณะ รวมถึงจัดให้มีพื้นท่ีในการจัดกิจกรรม
สาธารณะให้เป็นศูนย์รวมแห่งการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสิ่งเสริมการใช้เวลา
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
  4.6.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมีความเช่ือมโยงและบูรณา
การข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยการเช่ือมโยงข้อมูลรายบุคคล
ที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพื่อเสริมและสร้างศักยภาพ
ของการดำเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละกระทวงให้มีความเข็มแข็งและตอบโจทย์
ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื่อพัฒนา
คนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตรวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตกำลัง
แรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ 
ธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผู้สูงอายุท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และ
ทักษะ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
 4.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมการ
ใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสงสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ
มาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาทักษะด้าน
จิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทกัษะ
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างช่ือเสียงและเกียรติภูมิ 
ของประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 
  4.7.1 การส่งเสริมการอกอกำลังกาย และกีฬาขัน้พื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยส่งเสริม 
ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการออก
กำลังกาย การปฐมพยาบาลเบ้ืองตัน และการเล่นกีฬาบางชนิดท่ีมีความจำเป็นต่อทักษะในการดำรงชีวิต รวมทั้งการ
มีอิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคลและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจน
กลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณและการเป็นพลเมืองดี 
  4.7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
โดยเน้นการจัดกิจกรรมกีฬา สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังให้มี
คุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการขอโทษ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
และโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชนทุกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 
  4.7.3 การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ 
การเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพื้นที่และโอกาสในการแข่งขันแสดงศักยภาพ ด้านกีฬานันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความสำเร็จจาก
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ความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการความรู้และพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อนำมาใช้
ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพและนันทนาการเชิงพาณิชย์ 
  4.7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
กีฬา โดยมุ ่งสร ้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการทั ้งคร ูหร ือผู ้สอนกีฬา ผู ้ต ัดสิน กีฬา 
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตร ฐานของ
ประเทศ รวมทั้งสนับสนุนและเสริมศักยภาพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการและการพัฒนา
ให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและฐานการผลิตค้นอุตสาหกรรมกีฬาของภูมิภาคเอเชียควบคู่กับการพัฒนาการท้อง
เที ่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ กาสนับสนุนและส่งเสริมผลิตบุคลากรและการพัฒนานวัตกรรมที ่สนับสนุน
อุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการกีฬาและนันทนาการ 
และธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
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นโยบายรัฐบาล 
 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ 
เมื่อวันศุกร์ท่ี 12 กันยายน 2557 จากนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 3) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการ
เข้าถึงบริการของรัฐ 4) การศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5) การยกระดับคุณภาพ
บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 7) การส่งเสริม
บทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยมี
นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้ 
 ข้อ 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการ
ปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้อง
รักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการ ทางสังคมจิตวิทยาและมาตรการทาง
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอน
สถาบันหลักของชาติโดยไม่คำนึงความรู้สำนึกและความผูกพันภักดีของคน อีกเป็นจำนวนมาก ตลอดจนเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี ่ยวกับพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ท้ั งจะ
สนับสนุนโครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริม ให้เจ้าหน้าท่ีสถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงาน
ทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย
เป็นท่ีประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในท่ีสุด 
 ข้อ 3. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยสร้างความ
เข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม ของแรงงานอาเซียน 
 3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐและ
ประชาชนท่ัวไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ีได้ประกาศไว้แล้ว 
 ข้อ 4. การศึกษาและการเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 รัฐบาลจะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช้
สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ
และดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้น
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การเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความเหล่ือมล้ำ และพัฒนากาลังคน ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ัง
ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
 4.2 ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและ
ลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบ การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
เพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน ให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการ
การศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนท่ัวไปมีโอกาสร่วม
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอำนาจการบริหารจัด
การศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้
สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระ และคล่องตัวขึ้น  
 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ท่ีสามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยง
กับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ การ
ใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และ ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความ
ร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน  
 4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานท่ีมีทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่น
ท่ีมีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เช่ือมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ  
 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ
ตรงตามวิชาท่ีสอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียน การสอน เพื่อเป็นเครื่องมือ
ช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมท้ังปรับ
ระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน  การสอน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น
สำคัญ  
 4.7 ทำนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กร ทางศาสนามีบทบาทสำคัญ
ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและ ความปรองดองสมานฉันท์ใน
สังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม  
 4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมท้ัง
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย 
นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ  
 4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และการ
สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู ่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  
 4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
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 ข้อ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
 5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นส่ือในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ำใจนักกีฬา มีวินัย 
ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติจนสร้างช่ือเสียงแก่ประเทศชาติ  
 ข้อ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
 6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ียังค้างอยู่ก่อนท่ีจะพ้นกำหนดภายใน
ส้ินปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทำไว้โดยติดตามให้
มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายท่ีสูญเปล่า เพื่อ
ช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค  
 6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้จัดทำไว้ โดยนำ
หลักการสำคัญของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้ความสำคัญในการบูรณา
การงบประมาณและความพร้อมในการดำเนินงานรวมทั้งนาแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย  เพื่อ
ขับเคล่ือนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ำซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจท่ีมีลักษณะ
ไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าที่สาธารณะของประเทศเกินความจำเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อ
แสดงความโปร่งใสเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับ การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่
ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการ
ติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายท่ีสูญเปล่า  
 ข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม  
 8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 
1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันและก้าวหน้าทัดเทียม
ประเทศอื่น  
 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผลิตกำลังคน ในสาขาท่ีขาดแคลน เช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการ
ท่องจำ อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม มีช่องทางในการใช้เทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา  
 8.3 การปฏิรูประบบให้สิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานวิจัยและพัฒนาไปต่อ
ยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค หรือกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้อง
ความต้องการของท้องถิ่นและนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้  
 8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เอื้ออำนวย สร้างโอกาสการพัฒนา
เทคโนโลยีของประเทศ  
 8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา 
และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรม  
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 ข้อ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม การทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น 
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอำนาจหน้าท่ีซ้ำซ้อนหรือลักล่ันกันหรือมีเส้น การปฏิบัติงานท่ียืดยาว 
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอำนวยความสะดวกแก่ผู ้ใช้บริการเพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดำเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และ
การรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดำเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับ
ความจำเป็น และตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถดำเนินการได้  
 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริหาร เชิงรุกท้ังในรูปแบบการ
เพิ่มศูนย์รับเรื ่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง  ศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ  เพื่อให้ประชาชน
สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคล ผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว 
(One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และระบบบูรณาการ  
 10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั ้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายต่างๆ  
 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ในการรักษาศักด์ิศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชน เกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ำซ้อน และเสีย
ค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ใน 
   สังคมไทย  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
   ของการพัฒนาประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
วิสัยทัศน์  
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน  
 
พันธกิจ  
 1. จัดการศึกษาเพื ่อเสร ิมสร ้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้  
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา  
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs)  
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 
เป้าหมาย  
 1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อการ 
เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี  
 2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี  
 4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มี
สำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ  
 5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ี จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นสถานศึกษา
นำร่องในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
 6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสานักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ  
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 7. สำนักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน โดยกระจายอำนาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินผล 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพ 
 

นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
 นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 นโยบายท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 นโยบายท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหล่ือมล้ำ 
   ทางการศึกษา  
 นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
 
กลยุทธ์เชิงนโยบาย  
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
1. บทนำ  
 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นท่ีพิเศษเฉพาะ 
ที่มีความยากลำบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส 
และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง  
เพื่อสร้างความมั่งคงของประเทศในระยะยาว  
2. เป้าประสงค์  
 1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะ ได้รับการบริการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
 2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลสูงใน
ถิน่ทุรกันดาร อาทิ พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้างความมั่งคงของประเทศในระยะยาว  
 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
1. บทนำ  
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง 
กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 
ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิต
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ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 
21  
2. เป้าประสงค์  
 1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ และ
การพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen)  
 2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
 3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ  
ท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด  
 4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ท้ังในด้านท่ีมีพัฒนาการ
ปกติและด้านท่ีมีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามท่ีระบุไว้ในแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐานความต้องการ
จำเป็นเฉพาะของผู้เรียน 
 5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู ่บริการช่วงเชื ่อมต่อ (Transitional 
Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดำเนินชีวิต
ในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
 6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถพึ่งตนเองได้
ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  สามารถป้องกันตนเองจากปัญหา ยา
เสพติดได้ 
 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
1. บทนำ 
 การปรับเปล่ียนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ต้ังแต่การจูง
ใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมท้ังเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปล่ียนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ท่ีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตรง
ตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั ้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ 
“ผู้อำนวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง 
เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้ มาเป็นครู มีการวางแผน
อัตรากำลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวางแผนการพัฒนาครูอย่าง
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ต่อเนื่อง โดยนา Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรมครู และการจัดทาฐานข้อมูลกำลังคน เพือ่
เก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม นำไปสู่การวิเคราะห์ วางแผนกาลังคนได้อย่างต่อเนื่อง  
 
2. เป้าประสงค์  
 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  
เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา  
1. บทนำ  
 การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง 
กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 
ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาท้ังระบบต้ังแต่การสำมะโน
ประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน 
ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นท่ี และการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุง พัฒนา
สถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง  ๆ  สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นท่ี เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบ
งบประมาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital Technology เป็นต้น 3) สร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณ
ตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ 
4) นำ Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการลดความเหล่ือมล้ำและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  
2. เป้าประสงค์  
 สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และลด
ความเหล่ือมล้ำด้านการศึกษา 
 
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
1. บทนำ  
 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการพัฒนาหน่วยงานในสังกัด 
ให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับที่ทาหน้าที่ในการกำกับติดตาม เป็น
หน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ปรับ
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วัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทา
งานที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา  3) ยกระดับการบริหารงานของ
สถานศึกษาให้มีอิสระ นาไปสู่การกระจายอำนาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตาม
บริบทของพื้นท่ี 4) ปรับเปล่ียนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และ 
5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้าน ต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรยีน 
ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการ
วางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป  
2. เป้าประสงค์  
 สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน  
ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 
วิสัยทัศน์ 
 “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นองค์กรคุณภาพ พัฒนาการศึกษาด้วยนวัตกรรมสู่
ความเป็นเลิศท่ียั่งยืน” 
 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื ่อเสร ิมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรม
การทำงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและ
เท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs, 2030) 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อการ 
เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี 
 2. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล 
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ท่ี 
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ 
มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
 5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ 
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ี จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นสถานศึกษา
นำร่องในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
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 6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ 
 
กลยุทธ ์
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 
ค่านิยมองค์กร 
 รับผิดชอบ มีน้ำใจ ให้บริการ ประสานงานอย่างกัลยาณมิตร 
 
วัฒนธรรมองค์กร 
 “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ” 
 
นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 “ลึกซึ้งงานภารกิจ พิชิตงานนโยบาย ใส่ใจงานเชิงพื้นท่ี” 
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ทิศทางของโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
 
วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา น้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพสู่มาตรฐานสากลและมีความพร้อมสำหรับวิถี
 ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 2. พัฒนาศักยภาพครู สู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 4. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการอย่างมีคุณภาพ 
 5. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมพัฒนา และสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐานสากลและมีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตใน
 ศตวรรษท่ี 21 
 2. ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 4. โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการตามศาสตร์พระราชาอย่างมีคุณภาพ 
 5. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชนในการพัฒนาและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
 
กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 1. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน เขียน และส่ือสารอย่างน้อย 3 ภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และมี
พัฒนาการคิด คำนวณตามเกณฑ์ 
 2. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหา 
นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม 
 3. ผู้เรียนสามารถดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และมีทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากภัยธรรมชาติ 
 4. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ เจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพท่ี
เหมาะสมกับช่วงวัย บุคลิกภาพ ความถนัดและเป้าหมายชีวิต 
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 5. ผู้เรียนมีทักษะการทำงานเป็นทีมและดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมและผู้คนท่ีมีความแตกต่างกันทาง
วัฒนธรรม เช้ือชาติได้อย่างไม่แปลกแยกและปรับตัวเข้ากับส่ิงเปล่ียนแปลงได้ 
 6. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารเป็นเครื่องมือในการสืบค้นถึงความรู้ ใช้กระบวกการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณให้เกิดการรู้เท่าทันส่ือเทคโนโลยี 
 7. ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาชีพท่ีเหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 8. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 
กลยุทธ์ที่ 2 ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 1. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและใช้ข้อมูลวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 2. ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้นวัตกรรมเพื่อส่งเสริม
ผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 3. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการศาสตร์พระราชาและสอดแทรกคุณธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 
 4. ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 
 5. ครูมีการใช้กระบวนการ PLC ในการแก้ปัญหาในด้านการเรียนและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 6. ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เท่าทันศตวรรษท่ี 21 
 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียนตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมผู้เรียนตามกลุ่มศักยภาพให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษา
วิชาชีพ 
 3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระตามเกณฑ์ระดับช้ัน 
 4. ผู้เรียนมีผลการสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับชาติท่ีสูงขึ้น 
 5. ผู้เรียนมีความสามารถ ความถนัดทางวิชาชีพเป็นท่ีประจักษ์ 
 6. โรงเรียนมีเส้นทางการศึกษาต่อ เส้นทางการประกอบอาชีพและทักษะชีวิต 
 
กลยุทธ์ที่ 4 น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 1. โรงเรียนน้อมนำศาสตร์พระราชาใช้ในการบริหารจัดการ 
 2. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีถูกต้อง ต่อเนื่อง ชัดเจน 
 3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
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 4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการและการนิเทศกำกับติดตามสู่การพัฒนาการเรียนการสอน 
 5. โรงเรียนมีบริบทท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 6. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีมีมาตรฐานและปลอดภัย 
 7. โรงเรียนส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก 
 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 1. ภาคีเครือข่าย ชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการพฒันาส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 2. มีภาคีเครือข่ายระดับภาครัฐ ภาคเอกชน สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
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กำค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี 2562 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2) นักเรียนมีความสามารถคิดคำนวณได้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละ 82 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และ แก้ปัญหาได้ตาเกณฑ์ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4) นักเรียนมีผลงานหรือช้ินงานจากการทำงานกลุ่มหรือเด่ียวได้ และสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 

ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ ร้อยละ 85 ได้ระดับดีขึ้นไป 
6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 65 ได้ผลการเรียน 

ระดับ 2 ขึ้นไป 
7) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น ร้อยละ 87 ได้ระดับดีขึ้นไป 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
3) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
4) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ร้อยละ 90 ได้ระดับดีขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับดีเลิศ 
2.1 โรงเรียนกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีชัดเจน ระดับดีเลิศ 
2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA ระดับดีเลิศ 
2.3 โรงเรียนมีการพฒันาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย ระดับดีเลิศ 
2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  ระดับดีเลิศ 
2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดีเลิศ 

2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ ระดับดีเลิศ 
3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริง
และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ระดับดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

3.2 ครูสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ระดับยอดเย่ียม 
3.3 ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ระดับดีเลิศ 
3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
3.5 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 

 
 
การกำหนดค่าเป้าหมาย 
 1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
 2. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ กำหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี 5 ระดับ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี ้
     ระดับ 5 ระดับยอดเย่ียม 
   ระดับ 4 ดีเลิศ  
   ระดับ 3 ดี 
   ระดับ 2 ปานกลาง  
   ระดับ 1 กำลังพัฒนา 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดย ใช้หลัก 2S4M 
 

จุดแข็ง (+) จุดอ่อน   (-) 
ด้านโครงสร้างและนโยบาย S1 ด้านโครงสร้างและนโยบาย S1 

1. จำนวนบุคลากรทางการบริหารเพียงพอท้ัง 4 งาน 
2. การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ 
 

1. โครงสร้างการบริหารงานไม่ชัดเจน 
2. ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
3. การนำนโยบายสู่การปฏิบัติยังขาดประสิทธิภาพ 
 

จุดแข็ง (+) จุดอ่อน   (-) 
ด้านผลผลิตและการบริการ S2 ด้านผลผลิตและการบริการ S2 

1. นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง   
2. นักเรียนมีทักษะทางงานอาชีพ   
3. หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551    
4. นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี  กีฬา และศิลปะ   
5. มีกิจกรรมอาเซียนเป็นเลิศ    
6. มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกท่ีหลากหลาย   
 

1. โครงสร้างและหลักสูตรของ ปวช.ควรมีส่วนร่วมของ
บุคลากร  
2. สภานักเรียนยังขาดทักษะในการบริหารงาน  
3. นักเรียนแสดงพฤติกรรมออกในทางท่ีไม่ถูกต้อง 
4. นักเรียนขาดกระบวนการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ 
5. ผู้เรียนขาดจิตสาธารณต่อสมบัติส่วนรวม 
6. นักเรียนยังมีปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไมไ่ด้  
7. ควรมีการพัฒนาระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาผลการ
เรียนของนักเรียนท่ีชัดเจน  
 

จุดแข็ง (+) จุดอ่อน   (-) 
ด้านบุคลากร M1 ด้านบุคลากร M1 

1. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2. อายุเฉล่ียของบุคลากรน้อยเต็มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน   
3. บุคลากรช่วยเหลือและทำงานกันเป็นทีม   
4. บุคลากรมีคุณวุฒิตรงตามวิชาเอก   
5. บุคลากรแต่งกายเหมาะสม   
6. โรงเรียนมีการสรรหาบุคลากรอย่างโปร่งใส  
 
 

1. บุคลากรทำงานหลายบทบาทหน้าท่ี  
2. บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน 
3. การสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากร 
4. โรงเรียนขาดระบบการทำ plc การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกัน  
5. บุคลากรโยกย้ายและเปล่ียนแปลงการทำงานบ่อย  
6. ผู้เช่ียวชาญในการกำกับ นิเทศตรวจสอบแผนการจัดการ
เรียนรู้ และวิจัยในช้ันเรียนมีไม่เพียงพอ  
7. ครูผู้สอนเจ้าของภาษาโดยตรงไม่มี  
8. ครูท่ีปรึกษาขาดประสบการณ์ในการดูแลนักเรียน  
9. โรงเรียนควรมีวิทยากรด้านการวิจัยในช้ันเรียน การผลิตส่ือ 
นวัตกรรม  
10. การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของบุคลากรยังไม่ต่อเนื่อง 
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จุดแข็ง (+) จุดอ่อน   (-) 
ด้านการเงิน M2 ด้านการเงิน M2 

1. ผู้ปกครอง ให้การสนับสนุนระดมทุนทรัพยากร  
2. เครือข่ายองค์กรต่างๆให้การสนับสนุนทุนการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 

1. เงินระดมทุนทรัพยากรจากผู้ปกครอง  โรงเรียนควรมีการ
กำหนดเป้าหมายในการใช้เงินระดมฯท่ีชัดเจน  
2. ขาดงบประมาณสนับสนุนโครงการนอกแผนปฏิบัติราชการ   
3. การบริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพ 
 

จุดแข็ง (+) จุดอ่อน   (-) 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ M3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ M3 

1. มีระบบจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 
2. มีหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานครบทุกรายวิชา 
 

1. ควรมีห้องเกียรติยศ 
2. ระบบสุขาภิบาล ภูมิทัศน์ และอาคารสถานท่ีต้องปรับปรุง 
และมีไม่เพียงพอ  
3. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการยังแยกกันไม่ชัดเจน  และไม่
เอื้อต่อการเรียนรู้  
4. การบำรุงและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ในห้องเรียนยังไม่ท่ัวถึง   
5. อุปกรณ์กีฬาบางชนิดไม่มีคุณภาพ  
6. วัสดุ อุปกรณ์ในสำนักงานยังไม่เพียงพอ  
7. ห้องเรียนดนตรี  นาฏศิลป์ทัศนศิลป์และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนไม่เพียงพอส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน   
8. ควรมีเครื่องปรับอากาศในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
9. ยังขาดวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจะต้องใช้ไม่ตรงตามต้องการ  
10. การพัฒนาบริบท การปรับปรุงสถานท่ี ควรมีส่วนร่วมจาก
บุคลากรในโรงเรียนในการจัดลำดับความสำคัญ  
11. โรงเรียนยังขาดห้องประชุมท่ีมิดชิด ติดเครื่องปรับอากาศ  
12. ยานพาหนะท่ีมีไม่เพียงพอต่อการนำนักเรียนเข้าแข่งขัน 
 

จุดแข็ง (+) จุดอ่อน   (-) 
ด้านการบริหารจัดการ M4 ด้านการบริหารจัดการ M4 

1. มีการกำกับนิเทศติดตามการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง    
2. ผู้บริหารมีความสามารถและมีประสบการณ์ในการ
ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ   
3. บุคลากรมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกันและปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน   

1. การกำกับติดตามการเรียนของนักเรียนยงัไม่มปีระสิทธิภาพ 
2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการศึกษาแก่บุคลากรยังไม่
ท่ัวถึง  
3. การบริหารแต่ละฝ่ายยังไม่สอดคล้องกัน  
4. ควรมีการนิเทศกำกับการสอนท่ีชัดเจน  
5. หลักสูตรของประกาศนียบัตรวิชาชีพต้องมีการปรับปรุง  
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4. ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือดี  มีระบบการแนะแนว 
ศึกษาต่อท่ีชัดเจน   

6. โครงการโรงเรียนในฝัน  โรงเรียนวิถีพุทธบัฟเฟอร์สคูลและ
สถานศึกษาพอเพียงยังไม่มีความยั่งยืน 
7. ฝ่ายบริหารควรถูกประเมินโดยครู นักเรียนและชุมชน  การ
วิเคราะห์ SWOT ควรนำไปปฏิบัติได้จริง  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 
9. มาตรการการจัดการด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่
มีประสิทธิภาพ โต๊ะ เก้าอี้ในโรงอาหารยังขาดการดูแลความ
สะอาด 

 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยหลักการ STEP 

 
โอกาส  (+) อุปสรรค (-) 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 
1. สหวิทยาเขตมีความเข้มแข็ง 
2. ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในการจัด
การศึกษา 
3. ระเบียบ กฎหมายเอื้อต่อการจัดการศึกษา 
4. การคมนาคม การส่ือสารสะดวก 
5. สถานศึกษาต้ังอยู่ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขตามท่ี
กฎหมายกำหนด 
6. มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
7. มีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
พื้นท่ีเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
8. ค่านิยมของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียน 
 

1. ปัญหาครอบครัว ส่วนมากนักเรียนอาศัยอยู่กับญาติ พ่อแม่
ไม่ได้เล้ียงดูบุตรหลานโดยตรง 
2. ผู้ปกครองไม่ส่งเสริมการศึกษาต่อของบุตรหลานในระดับท่ี
สูงขึ้น 
3. กลุ่มเยาวชนมีค่านิยมท่ีไม่พึงประสงค์ (การขับขี่
รถจักรยานยนต์ มั่วสุมส่ิงเสพติด ติดเกม ทะเลาะวิวาท ) 
4. เยาวชนยังขาดจิตสำนึกในการรักษาสาธารณะสมบัติ 
5. ปัญหาส่ิงเสพติด (บุหรี่) ของนักเรียน  
6. กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองยังไม่เข้าใจบทบาทการทำงาน  
7. ขาดการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
8. ผู้ประกอบการในโรงอาหารจำหน่ายอาหารท่ีไม่ถูก
สุขลักษณะ  

โอกาส  (+) อุปสรรค (-) 
ด้านเทคโนโลยี (T) ด้านเทคโนโลยี (T) 

1. ได้รับการสนับสนุนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
2. มีระบบเครือข่ายการส่ือสารอย่างท่ัวถึง 
3. ได้รับการสนับสนุนส่ือเทคโนโลยี 
 

1. การใช้หรือ ได้รับข้อมูล ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตท่ีไม่พึง
ประสงค์ 
2. ระบบการเช่ือมต่อ ICT ขาดประสิทธิภาพ 
3. การเข้าถึงส่ือ ICT ไม่ท่ัวถึง 
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โอกาส  (+) อุปสรรค (-) 

ด้านเศรษฐกิจ (E) ด้านเศรษฐกิจ (E) 
1. ชุมชุมมีการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีหลากหลายและมีรายได้
ตลอดปี 
2. รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
3. นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
4. ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายภาคีทางการศึกษา 
 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ไม่แน่นอน มีอาชีพรับจ้างท่ัวไป 
2. มีการเคล่ือนย้ายแรงงานตามฤดูกาล 

โอกาส  (+) อุปสรรค (-) 
ด้านการเมืองการปกครอง (P) ด้านการเมืองการปกครอง (P) 

1. นโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา  
2. นโยบายต้นสังกัดมีการกำหนดแนวการปฏิบัติงาน 
3. องค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน
การศึกษา 

1. ความมั่นคงในพื้นท่ีชายแดน ส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษา 
2. การเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาล ทำให้การดำเนินการ
จัดการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
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โอกาส ( + ) อุปสรรค ( - )
คะแนนเต็ม  1  1-5  1-5

1.  ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 0.33 4.38 3.13 1.45 1.03 0.41
2.  ด้านเทคโนโลยี (Technology = T ) 0.25 3.67 4 0.92 1.00 -0.08
3.  ด้านเศรษฐกิจ  ( Economic = E ) 0.27 4.5 3.5 1.22 0.95 0.27
4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) 0.15 4.33 3 0.65 0.45 0.20

4.23 3.43

จุดแข็ง ( + ) จุดอ่อน ( - )
คะแนนเต็ม  1  1-5  1-5

1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S1 ) 0.10 4.5 4.66 0.45 0.47 -0.02
2.  ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products  = S2 ) 0.14 4.3 3.71 0.60 0.52 0.08
3.  ด้านบุคลากร  (Man = M1) 0.24 5 4.4 1.20 1.06 0.14
4.  ด้านประสิทธิทางการเงิน  (Money = M2) 0.16 5 5 0.80 0.80 0.00
5.  ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3 ) 0.20 5 4.83 1.00 0.97 0.03
6.  ด้านการบริหารจัดการ ( Mannagement  = M4 ) 0.16 4.8 4.4 0.77 0.70 0.06

0.80 0.75

ตารางการสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนพนมดงรักวิทยา

ตาราง  1  การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 

ประเด็นตัวชีวั้ด น้้าหนักคะแนน ค่าคะแนน คะแนนจริง สรุป

ผลการวิเคราะห์โอกาส ( + ) อุปสรรค ( - )

ค่าเฉล่ียคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 0.80สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 0.40

ตาราง  2  การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 

ประเด็นตัวชีวั้ด น้้าหนักคะแนน ค่าคะแนน คะแนนจริง สรุป

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง ( + ) จุดอ่อน ( - )

0.24สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 0.03



 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา หน้า | 50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการปัจจยั ค่าเฉล่ียคะแนนจริง

1.  ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 0.41

2. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T ) -0.08

3.  ด้านเศรษฐกิจ  ( Economic = E ) 0.27

4.  ด้านการเมอืงและกฎหมาย (Politic = P) 0.20

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 0.80

รายการปัจจยั ค่าเฉล่ียคะแนนจริง

1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S1 ) -0.02

2.   ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products  = S2 ) 0.08

3. ด้านบุคลากร  (Man = M1) 0.14

4.  ด้านประสิทธิทางการเงิน  (Money = M2) 0.00

5.  ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3 ) 0.03

6.  ด้านการบริหารจัดการ ( Mannagement  = M4 ) 0.06

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 0.24

ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนพนมดงรักวิทยา

1.  ประเด็นตัวช้ีวัดปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) และ ภายใน (2S4M)

ประเด็นตัวช้ีวัดปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)/ผลการประเมิน

ประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายใน ( 2S4M )/ผลการประเมิน
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STARS  ดาวรุ่ง 
หมายถึง  โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข็มแข้ง และสภาพแวดล้อมภายนอก ที่เอือ้ต่อการดำเนนิการ  
กำหนดกลยุทธ์เพื่อขยายงานและสร้างความเจริญเติบโต 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียด งบประมาณ/งาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา หน้า | 53  

ส่วนที่ 3 
 ________________________________________________________  

รายละเอียด งบประมาณ/งาน/โครงการ/กิจกรรม 
กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   จำนวน 4,812,774 บาท 
1. งบเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2562    จำนวน 3,612,772 บาท 
 
1.1 ตารางแสดงประมาณการเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2563 

ระดับชั้น เงินอุดหนุนฯ 
ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 

รวมทั้งสิ้น 
จำนวนนักเรียน จำนวนเงิน จำนวนนักเรียน จำนวนเงิน 

ม.1 1,750 166 290,500  180 315,000  605,500 
ม.2 1,750 193 337,750  166 290,500 628,250 
ม.3 1,750 144 252,000 193 337,750 589,750 
ม.4 1,900 103 195,700  100 190,000   385,700 
ม.5 1,900 69 131,100  103 195,700 326,800 
ม.6 1,900 95 180,500 69 131,100 311,600 

ปวช.1 1,900 70 133,000   100 190,000  323,000 
ปวช.2 1,900 73 138,700 70 133,000 271,700 
ปวช.3 1,900 58 110,200 73 138,700 248,900 
รวม  971 1,769,450 1054 1,921,750 3,691,200 

 
1.2 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนยกยอดมาจากปงีบประมาณ 2562    จำนวน -78,428 บาท 
1.3 รวมเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนในแผนปฏิบติัการประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3,612,772 บาท 
1.4 ประมาณการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2563  
  - งบพัฒนาวิชาการ   จัดสรร 60 % คิดเป็นเงิน 2,167,663 บาท 
  - งบบริหารท่ัวไป    จัดสรร 30  % คิดเป็นเงิน 1,083,832 บาท 
  - งบสำรองจ่าย    จัดสรร 10  % คิดเป็นเงิน 361,277 บาท 
  รวม 100 %        3,612,772  บาท 
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2. งบเงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปีงบประมาณ 2563  จำนวน 1,200,002 บาท 
 
2.1 ตารางแสดงประมาณการเงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ปีงบประมาณ 2563 

ระดับชั้น 
เงินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 
รวมทั้งสิ้น 

จำนวนนักเรียน จำนวนเงิน จำนวนนักเรียน จำนวนเงิน 
ม.1 440 166 73,040  180 79,200  152,240 
ม.2 440 193 84,920 166 73,040 157,960 
ม.3 440 144 63,360 193 84,920 148,280 
ม.4 475 103 48,925   100 47,500 96,425 
ม.5 475 69 32,775 103 48,925 81,700 
ม.6 475 95 45,125 69 32,775 77,900 

ปวช.1 475 70 33,250  100 47,500  80,750 
ปวช.2 475 73 34,675 70 33,250 67,925 
ปวช.3 475 58 27,550 73 34,675 62,225 
รวม  971 443,620 1054 481,785 925,405 

 
2.2 เงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ยกยอดมาจากปีงบประมาณ 2562      จำนวน 274,597 บาท 
2.3 รวมเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1,200,002 บาท 
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ตารางแสดงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 
ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรยีนพนมดงรักวิทยา 

 

รหัส โครงการ  งบอุดหนุนฯ เงินเรียนฟรี  เงินอื่น ๆ รวม 
10101 ทักษะก้าวหน้าวิชาก้าวไกล 300,000.00 - - 300,000.00 
19102 ค่ายยกระดับฝีมือเพ่ือเตรียมความพร้อมในการออกฝึกงาน - 40,000.00 - 40,000.00 
19103 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ 20,000.00 - - 20,000.00 
19104 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 17,600.00 15,000.00 - 32,600.00 
19105 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ 18,000.00 15,000.00 - 33,000.00 
19106 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 10,000.00 - - 10,000.00 
19107 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 85,000.00 20,000.00 - 105,000.00 
19108 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านดนตรี 55,000.00 - - 55,000.00 
19109 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ 20,000.00 - - 20,000.00 
19110 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ 19,000.00 - - 19,000.00 

19111 
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

14,000.00 4,400.00 44,000.00 62,400.00 

19112 ส่งเสริมสุขภาวะ สู่มาตรฐานสากล 20,000.00 - - 20,000.00 
19113 พัฒนากิจกรรมงานแนะแนว 26,000.00 - - 26,000.00 
19114 พัฒนาผู้เรียนเพ่ิมทักษะด้วยกิจกรรม 4,000.00 173,000.00 - 177,000.00 
19115 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านอย่างย่ังยืน 47,000.00 - - 47,000.00 
19116 ส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 19,800.00 - - 19,800.00 
19117 พัฒนางานระบบแผนงานและประกันคุณภาพของสถานศึกษา - - - - 
19118 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 452,062.00 - - 452,062.00 
19119 ค่ายปรับพ้ืนฐาน ม.1 และ ม.4 - 21,000.00 - 21,000.00 
19201 คนดีศรีดงรัก 168,832.00 306,500.00 2,300.00 477,632.00 
19202 พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 773,000.00 605,102.00 40,000.00 1,418,102.00 
19203 พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 100,000.00 - - 100,000.00 
19204 สัมพันธ์ชุมชนและภาคีเครือข่าย 60,000.00 - 60,000.00 120,000.00 
19205 พัฒนากองทุนกู้ยืมและผู้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา - - 12,000.00 12,000.00 
19301 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 514,201.00 - 50,500.00 564,701.00 
19401 พัฒนางานบริหารงบประมาณ 508,000.00 - - 508,000.00 

รวม 26 โครงการ 3,251,495.00 1,200,002.00 208,800.00 4,660,297.00 
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ตารางแสดงรายละเอียดการจำแนกโครงการ/กิจกรรมตามประเภทของงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

รหัส
โครงการ 

โครงการ 
รหัส 

กิจกรรม 
กิจกรรม 

 งบประมาณ  

เงินอุดหนุนฯ เงินเรียนฟรี เงินอื่น ๆ รวม 

19101 
ทักษะ

ก้าวหน้าวิชา
ก้าวไกล 

1910101 
สนับสนุนการเรียนการสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

200,000.00 - - 200,000.00 

1910102 
เสริมทักษะเพ่ือการแข่งขันวิชาการ
และวิชาชีพ 

30,000.00 - - 30,000.00 

1910103 พัฒนาการเรียนการสอนด้าน ict 70,000.00 - - 70,000.00 
1910104 ติวเข้ม v-net - - - - 
1910105 นิเทศการออกฝึกงาน - - - - 

รวม 300,000.00 - - 300,000.00 

19102 

ค่ายยกระดับ
ฝีมือเพ่ือ

เตรียมความ
พร้อมในการ
ออกฝึกงาน 

1910201 
ค่ายยกระดับฝีมือเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการออกฝึกงาน 

- 40,000.00 - 40,000.00 

รวม - 40,000.00 - 40,000.00 

19103 

พัฒนาการ
เรียนการสอน
วิชาการงาน

อาชีพ 

1910301 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

5,000.00 - - 5,000.00 

1910302 
เตรียมความพร้อมและแข่งขันงาน
ศลิปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้งานอาชีพ 

15,000.00 - - 15,000.00 

รวม 20,000.00 - - 20,000.00 

19104 

พัฒนาการ
เรียนการสอน

วิชา
คณิตศาสตร ์

1910401 จัดซื้อวัสดุวิชาคณิตศาสตร์ 8,600.00 - - 8,600.00 

1910402 การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 9,000.00 - - 9,000.00 

1910403 ค่ายคณิตศาสตร์ ม.1 - 15,000.00 - 15,000.00 

รวม 17,600.00 15,000.00 - 32,600.00 

19105 

พัฒนาการ
เรียนการสอน

วิชา
ภาษาต่างประ

เทศ 

1910501 
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

3,000.00 - - 3,000.00 

1910502 วันคริสต์มาส 5,000.00 - - 5,000.00 

1910503 ความเป็นเลิศทางวิชาภาษาอังกฤษ 10,000.00 - - 10,000.00 

1910504 ค่ายภาษาอังกฤษ - 15,000.00 - 15,000.00 

รวม 18,000.00 15,000.00 - 33,000.00 

 



 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา หน้า | 57  

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

รหัส
โครงการ 

โครงการ 
รหัส 

กิจกรรม 
กิจกรรม 

 งบประมาณ  

เงินอุดหนุนฯ เงินเรียนฟรี เงินอื่น ๆ รวม 

19106 
พัฒนาการ

เรียนการสอน
วิชาภาษาไทย 

1910601 แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ - - - - 

1910602 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 5,000.00 - - 5,000.00 

1910603 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ 

5,000.00 - - 5,000.00 

รวม 10,000.00 - - 10,000.00 

19107 

พัฒนาการ
เรียนการสอน

วิชา
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี 

1910701 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 40,000.00 - - 40,000.00 

1910702 
การแข่งขันทักษะวิชาการ
วิทยาศาสตร์และการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม 

20,000.00 - - 20,000.00 

1910703 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 5,000.00 - - 5,000.00 

1910704 ค่ายพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี - - - - 

1910705 
พัฒนาการเรียนการสอนด้าน
เทคโนโลยี 

20,000.00 - - 20,000.00 

1910706 ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 20,000.00 - 20,000.00 

รวม 85,000.00 20,000.00 - 105,000.00 

19108 

พัฒนา
ศักยภาพ

ผู้เรียนด้าน
ดนตรี 

1910801 วัสดุเพ่ือการแข่งขันดนตรี 5,000.00 - - 5,000.00 

1910802 ครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนดนตรี 50,000.00 - - 50,000.00 

รวม 55,000.00 -  55,000.00 

19109 

พัฒนา
ศักยภาพ

ผู้เรียนด้าน
นาฏศิลป ์

1910901 พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 20,000.00 - - 20,000.00 

1910902 นาฏกรนครแห่งรัก - - - - 

รวม 20,000.00 - - 20,000.00 

19110 

พัฒนา
ศักยภาพ

ผู้เรียนด้าน
ศิลปะ 

1911001 วัสดุการเรียนศิลปะ 12,000.00 - - 12,000.00 

1911002 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปะ 2,000.00 - - 2,000.00 

1911003 ศิลปะเพ่ือการแข่งขัน 5,000.00 - - 5,000.00 

รวม 19,000.00 - - 19,000.00 
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

รหัส
โครงการ 

โครงการ 
รหัส 

กิจกรรม 
กิจกรรม 

 งบประมาณ  

เงินอุดหนุนฯ เงินเรียนฟรี เงินอื่น ๆ รวม 

19111 

พัฒนาการ
เรียนการสอน

วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1911101 ประกวดมารยาทไทย 1,000.00 - - 1,000.00 

1911102 อาเซียนร่วมใจ 3,000.00 - - 3,000.00 

1911103 
เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศ
ทางสังคมศึกษา 

10,000.00 - - 10,000.00 

1911104 
ค่ายยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา ชั้น ม.6 

- 4,400.00 - 4,400.00 

1911105 พัฒนาสื่อสังคม - - 44,000.00 44,000.00 
รวม 14,000.00 4,400.00 44,000.00 62,400.00 

19112 

ส่งเสริมสุข
ภาวะ 

สู่มาตรฐาน 
สากล 

1911201 ทดสอบสมรรถภาพ - - - - 

1911202 
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา 

20,000.00 - - 20,000.00 

รวม 20,000.00 - - 20,000.00 

19113 
พัฒนา

กิจกรรมงาน
แนะแนว 

1911301 ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนเข้าใหม่ 6,000.00 - - 6,000.00 

1911302 ตลาดนัดอุดมศึกษา - - - - 

1911303 เปิดบ้านพนมดงรัก 10,000.00 - - 10,000.00 

1911304 แนะแนวศึกษาต่อในเขตพ้ืนที่บริการ - - - - 

1911305 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องแนะแนว 10,000.00 - - 10,000.00 

รวม 26,000.00 - - 26,000.00 

19114 
พัฒนาผู้เรียน
เพ่ิมทักษะด้วย

กิจกรรม 

1911401 
เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ม.1-
ม.3 

- 95,000.00   - 95,000.00   

1911402 ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3 - 16,500.00 - 16,500.00 

1911403 
อบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ม.1 

- 58,500.00 - 58,500.00 

1911404 
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวน
สนาม 

- 3,000.00 - 3,000.00 

1911405 ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 4,000.00 - - 4,000.00 

รวม 4,000.00 173,000.00 - 177,000.00 

19115 

ส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะ
การอ่านอย่าง

ย่ังยืน 

1911501 ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 30,000.00  - - 30,000.00  

1911502 ส่งเสริมสัปดาห์รักการอ่าน 5,000.00  - - 5,000.00  

1911503 ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร 12,000.00  - - 12,000.00  

รวม 47,000.00 - - 47,000.00 
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รหัส
โครงการ 

โครงการ 
รหัส 

กิจกรรม 
กิจกรรม 

 งบประมาณ  

เงินอุดหนุนฯ เงินเรียนฟรี เงินอื่น ๆ รวม 

19116 

ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

1911601 การจัดการค่าย ม.ต้น 9,400.00  - - 9,400.00  

1911602 สร้างอุปกรณ์ ม.ปลาย 5,400.00  - - 5,400.00  
1911603 หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น 2,500.00  - - 2,500.00  
1911604 หนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย 2,500.00  - - 2,500.00  

รวม 19,800.00 - - 19,800.00 

19117 

พัฒนางาน
ระบบแผนงาน
และประกัน
คุณภาพของ
สถานศึกษา 

1911701 
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

- - - - 

รวม - - - - 

19118 

ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ

และสนับสนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

1911801 
ค่ายติวเข้ม O-NET ชั้น ม.3 และ ม.
6 ปีการศึกษา 2562 

- - - - 

1911802 
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนและการแข่งขัน 

452,062.00 - - 452,062.00 

รวม 452,062.00 - - 452,062.00 

19119 
ค่ายปรับ

พ้ืนฐาน ม.1 
และ ม.4 

1911901 ค่ายปรับพ้ืนฐาน ม.1 และ ม.4 - 21,000.00 - 21,000.00 

รวม - 21,000.00 - 21,000.00 

19201 คนดีศรีดงรัก 

1920101 
โรงเรียนสีขาว To be number 
one 

6,000.00  - - 6,000.00  

1920102 ยกย่องนักเรียนดีศรี พ.ร. 2,000.00 - - 2,000.00 

1920103 
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในต้าน
ภัยยาเสพติด 

50,000.00 - - 50,000.00 

1920104 วันรักวันลา (proud's day) 5,000.00  - - 5,000.00  

1920105 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 20,000.00 - - 20,000.00 

1920106 โรงเรียนวิถีพุทธ 10,000.00  - - 10,000.00  

1920107 วันต่อต้านยาเสพติด 5,000.00  - - 5,000.00  

1920108 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 20,000.00 - - 20,000.00 

1920109 เย่ียมบ้านนักเรียน - - - - 

1920110 
อบรมการจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

8,400.00 - - 8,400.00 
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รหัส
โครงการ 

โครงการ 
รหัส 

กิจกรรม 
กิจกรรม 

 งบประมาณ  

เงินอุดหนุนฯ เงินเรียนฟรี เงินอื่น ๆ รวม 

19201 คนดีศรีดงรัก 

1920111 พัฒนาระบบงานวินัยนักเรียน 22,232.00  - - 22,232.00  

1920112 
พัฒนางานจราจรและความ
ปลอดภัยบนท้องถนน 

12,500.00 - - 12,500.00 

1920113 โรงเรียนปลอดบุหรี่ 3,200.00 - - 3,200.00 
1920114 ค่ายพัฒนาเยาวชนคนดีศรีดงรัก - 6,500.00 - 6,500.00 
1920115 เปิดโลกกว้างสร้างทัศนะ - 200,000.00 - 200,000.00 
1920116 ค่ายพุทธธรรมนำชีวิต - 100,000.00 - 100,000.00 
1920117 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง - - 2,300.00 2,300.00 

1920118 
ส่งเสริมประชาธิปไตยสู่โรงเรียน
ต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ 

4,500.00  - - 4,500.00  

รวม 168,832.00 306,500.00 2,300.00 477,632.00 

19202 

พัฒนาอาคาร
สถานที่และ

สภาพ 

แวดล้อม 

1920201 ปรับปรุงสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 280,500.00  - - 280,500.00  

1920202 
ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

150,000.00  - - 150,000.00  

1920203 
งานบำรุงรักษายานพาหนะและรถ
ตัดหญ้า 

65,000.00 - - 65,000.00 

1920204 พัฒนาห้องสภานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 7,500.00 - - 7,500.00 

1920205 
จัดบรรยากาศในห้องเรียนและห้อง
พิเศษ 

30,000.00  - - 30,000.00  

1920206 
การพัฒนางานบริการอาคารสถานที่
และประดับธงในวันสำคัญ 

10,000.00  - - 10,000.00  

1920207 พลังงานสีเขียว 1ล 5ป 5,000.00 - - 5,000.00 

1920208 
โรงเรียนปลอดขยะ 3R (Reduce 
reuse recycle) 

25,000.00   - - 25,000.00   

1920209 บริษัทสร้างการดี 10,000.00 - - 10,000.00 

1920210 สุขา ผาสุก 50,000.00  - - 50,000.00  

1920211 น้ำมันเชื้อเพลิง 130,000.00  - - 130,000.00  

1920212 ปรับปรุงห้องเวรยาม 10,000.00 - - 10,000.00 

1920213 พัฒนาระบบ cctv - 250,000.00   - 250,000.00   

1920214 พัฒนา ict, Smart tv - 205,102.00 - 205,102.00 

1920215 ปรับปรุงระบบ Internet - 150,000.00 - 150,000.00 

1920216 ระบบน้ำในโรงเรียน - - 40,000.00 40,000.00 

รวม 773,000.00 605,102.00 40,000.00 1,418,102.00 
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รหัส
โครงการ 

โครงการ 
รหัส 

กิจกรรม 
กิจกรรม 

 งบประมาณ  

เงินอุดหนุนฯ เงินเรียนฟรี เงินอื่น ๆ รวม 

19203 
พัฒนางาน

โสตทัศนูปกรณ์ 
1920301 

จัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือส่งเสริม
การจัดการศึกษาและกจิกรรมของ
โรงเรียน 

100,000.00 - - 100,000.00 

รวม 100,000.00 - - 100,000.00 

19204 
สัมพันธ์ชุมชน

และภาคี
เครือข่าย 

1920401 บวร. สัมพันธ์ 60,000.00 - - 60,000.00 

1920402 
สานสัมพันธ์ชุมชนและวันสำคัญ
แห่งชาติและชุมชนท้องถ่ิน 

- - 35,000.00 35,000.00 

1920403 ก่อต้ังสมาคมศิษย์เก่า - - 25,000.00 25,000.00 

รวม 60,000.00 - 60,000.00 120,000.00 

19205 

พัฒนากองทุน
กู้ยืมและผู้
กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 

1920501 
พัฒนาผู้กู้ยืมให้มีจิตอาสาและวินัย
ในการชำระหน้ี 

- - 7,000.00 7,000.00 

1920502 
ซื้อวัสดุสำนักงานกองทนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา 

- - 5,000.00 5,000.00 

รวม - - 12,000.00 12,000.00 

19301 

พัฒนา
ศักยภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

1930101 ประชุมสรุปงานและพัฒนาองค์กร - - - - 

1930102 จ้างบุคลากร 316,701.00   - - 316,701.00   

1930103 การไปราชการ 180,000.00 - - 180,000.00 

1930104 
การฝึกอบรมบคุลากรทางการ
ลูกเสือข้ันความรู้ข้ันสูง 

17,500.00 - - 17,500.00 

1930105 ส่งเสริมขวัญและกำลังใจ - - 40,500.00   40,500.00   

1930106 
พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีวิทย
ฐานะที่สูงข้ึน 

- - 10,000.00 10,000.00 

รวม 514,201.00  - 50,500.00 564,701.00 

19401 
พัฒนางาน

บริหาร
งบประมาณ 

1940101 งานธุรการและงานสารบรรณ 8,000.00 - - 8,000.00 

1940102 การเงินและพัสดุ - - - - 

1940103 ค่าไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 400,000.00 - - 400,000.00 
1940104 ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป 100,000.00 - - 100,000.00 

รวม 508,000.00 - - 508,000.00 

รวมทั้งหมด 26 โครงการ 109 กิจกรรม 3,251,495.00 1,200,002.00 208,800.00 4,660,297.00 
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ดำดับที่ โครงการ กิจกรรม 
 งบประมาณ  

เงินอุดหนุนฯ เงินเรียนฟรี เงินอื่น ๆ รวม 

1. ทักษะก้าวหน้าวิชาก้าวไกล 

สนับสนุนการเรียนการสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

200,000.00 - - 200,000.00 

เสริมทักษะเพ่ือการแข่งขันวิชาการ
และวิชาชีพ 

30,000.00 - - 30,000.00 

พัฒนาการเรียนการสอนด้าน ict 70,000.00 - - 70,000.00 

ติวเข้ม v-net - - - - 

นิเทศการออกฝึกงาน - - - - 

2. พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาการงานอาชีพ 

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

5,000.00 - - 5,000.00 

เตรียมความพร้อมและแข่งขันงาน
ศลิปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้งานอาชีพ 

15,000.00 - - 15,000.00 

3. พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ 

จัดซื้อวัสดุวิชาคณิตศาสตร์ 8,600.00 - - 8,600.00 

การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 9,000.00 - - 9,000.00 

4. พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาภาษาต่างประเทศ 

พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

3,000.00 - - 3,000.00 

วันคริสต์มาส 5,000.00 - - 5,000.00 

ความเป็นเลิศทางวิชาภาษาอังกฤษ 10,000.00 - - 10,000.00 

5. พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย 

แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ - - - - 

วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 5,000.00 - - 5,000.00 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ 

5,000.00 - - 5,000.00 

6. 
พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 40,000.00 - - 40,000.00 

การแข่งขันทักษะวิชาการ
วิทยาศาสตร์และการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม 

20,000.00 - - 20,000.00 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 5,000.00 - - 5,000.00 

ค่ายพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยี - - - - 

พัฒนาการเรียนการสอนด้าน
เทคโนโลยี 

20,000.00 - - 20,000.00 

 



 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา หน้า | 63  

ตารางแสดงรายละเอียดการจำแนกโครงการ/กิจกรรม งบพัฒนาวิชาการ จัดสรร 60 % 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ดำดับที่ โครงการ กิจกรรม 
 งบประมาณ  

เงินอุดหนุนฯ เงินเรียนฟรี เงินอื่น ๆ รวม 

7. พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนด้าน
ดนตรี 

วัสดุเพ่ือการแข่งขันดนตรี 5,000.00 - - 5,000.00 

ครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนดนตรี 50,000.00 - - 50,000.00 

8. พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนด้าน
นาฏศิลป์ 

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 20,000.00 - - 20,000.00 

นาฏกรนครแห่งรัก - - - - 

9. พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนด้าน
ศิลปะ 

วัสดุการเรียนศิลปะ 12,000.00 - - 12,000.00 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปะ 2,000.00 - - 2,000.00 

ศิลปะเพ่ือการแข่งขัน 5,000.00 - - 5,000.00 

10. 
พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรม 

ประกวดมารยาทไทย 1,000.00 - - 1,000.00 

อาเซียนร่วมใจ 3,000.00 - - 3,000.00 

เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศ
ทางสังคมศึกษา 

10,000.00 - - 10,000.00 

11. 
ส่งเสริมสุขภาวะ 

สู่มาตรฐาน 
สากล 

ทดสอบสมรรถภาพ - - - - 

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา 

20,000.00 - - 20,000.00 

12. 
พัฒนากิจกรรมงานแนะ

แนว 

ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนเข้าใหม่ 6,000.00 - - 6,000.00 

ตลาดนัดอุดมศึกษา - - - - 

เปิดบ้านพนมดงรัก 10,000.00 - - 10,000.00 

แนะแนวศึกษาต่อในเขตพ้ืนที่บริการ - - - - 

จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องแนะแนว 10,000.00 - - 10,000.00 

13. 
พัฒนาผู้เรียนเพิ่มทักษะ

ด้วยกิจกรรม 
ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 4,000.00 - - 4,000.00 

14. 
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

การอ่านอยา่งยั่งยืน 

ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 30,000.00  - - 30,000.00  

ส่งเสริมสัปดาห์รักการอ่าน 5,000.00  - - 5,000.00  

ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร 12,000.00  - - 12,000.00  

15. 
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การจัดการค่าย ม.ต้น 9,400.00  - - 9,400.00  

สร้างอุปกรณ์ ม.ปลาย 5,400.00  - - 5,400.00  

หนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น 2,500.00  - - 2,500.00  

หนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย 2,500.00  - - 2,500.00  
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ดำดับที่ โครงการ กิจกรรม 
 งบประมาณ  

เงินอุดหนุนฯ เงินเรียนฟรี เงินอื่น ๆ รวม 

16. 
พัฒนางานระบบแผนงาน
และประกันคุณภาพของ

สถานศึกษา 

พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

- - - - 

17. 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์และ

สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน 

ค่ายติวเข้ม O-NET ชั้น ม.3 และ ม.
6 ปีการศึกษา 2562 

- - - - 

จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนและการแข่งขัน 

452,062.00 - - 452,062.00 

18. คนดีศรีดงรัก 

โรงเรียนสีขาว To be number 
one 

6,000.00  - - 6,000.00  

ยกย่องนักเรียนดีศรี พ.ร. 2,000.00 - - 2,000.00 

การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในต้าน
ภัยยาเสพติด 

50,000.00 - - 50,000.00 

วันรักวันลา (proud's day) 5,000.00  - - 5,000.00  

ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 20,000.00 - - 20,000.00 

โรงเรียนวิถีพุทธ 10,000.00  - - 10,000.00  

วันต่อต้านยาเสพติด 5,000.00  - - 5,000.00  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 20,000.00 - - 20,000.00 

เย่ียมบ้านนักเรียน - - - - 

19. พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ประชุมสรุปงานและพัฒนาองค์กร - - - - 

จ้างบุคลากร 316,701.00   - - 316,701.00   

การไปราชการ 180,000.00 - - 180,000.00 

การฝึกอบรมบคุลากรทางการ
ลูกเสือข้ันความรู้ข้ันสูง 

17,500.00 - - 17,500.00 

20. พัฒนางานบริหาร
งบประมาณ 

งานธุรการและงานสารบรรณ 8,000.00 - - 8,000.00 

การเงินและพัสดุ - - - - 

ค่าไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 400,000.00 - - 400,000.00 

รวม 2,167,663.00 - - 2,167,663.00 
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ตารางแสดงรายละเอียดการจำแนกโครงการ/กิจกรรม งบบริหารทั่วไป จัดสรร 30 % 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ดำดับที่ โครงการ กิจกรรม 
 งบประมาณ  

เงินอุดหนุนฯ เงินเรียนฟรี เงินอื่น ๆ รวม 

1. คนดีศรีดงรัก 

อบรมการจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 8,400.00 - - 8,400.00 

พัฒนาระบบงานวินัยนักเรียน 22,232.00  - - 22,232.00  

พัฒนางานจราจรและความ
ปลอดภัยบนท้องถนน 

12,500.00 - - 12,500.00 

โรงเรียนปลอดบุหรี่ 3,200.00 - - 3,200.00 

ส่งเสริมประชาธิปไตยสู่โรงเรียน
ต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ 

4,500.00  - - 4,500.00  

2. 
พัฒนาอาคารสถานทีแ่ละ

สภาพ 
แวดล้อม 

ปรับปรุงสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 280,500.00  - - 280,500.00  

ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

150,000.00  - - 150,000.00  

งานบำรุงรักษายานพาหนะและรถตัดหญ้า 65,000.00 - - 65,000.00 

พัฒนาห้องสภานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 7,500.00 - - 7,500.00 

จัดบรรยากาศในห้องเรียนและห้องพิเศษ 30,000.00  - - 30,000.00  

การพัฒนางานบริการอาคารสถานที่
และประดับธงในวันสำคัญ 

10,000.00  - - 10,000.00  

พลังงานสีเขียว 1ล 5ป 5,000.00 - - 5,000.00 

โรงเรียนปลอดขยะ 3R (Reduce 
reuse recycle) 

25,000.00   - - 25,000.00   

บริษัทสร้างการดี 10,000.00 - - 10,000.00 

สุขา ผาสุก 50,000.00  - - 50,000.00  

น้ำมันเชื้อเพลิง 130,000.00  - - 130,000.00  

ปรับปรุงห้องเวรยาม 10,000.00 - - 10,000.00 

3. พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 
จัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือส่งเสริม
การจัดการศึกษาและกจิกรรมของ
โรงเรียน 

100,000.00 - - 100,000.00 

4. สัมพันธ์ชุมชนและภาคีเครือข่าย บวร. สัมพันธ์ 60,000.00 - - 60,000.00 

5. พัฒนางานบริหาร
งบประมาณ 

ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ทั่วไป 100,000.00 - - 100,000.00 

รวม 1,083,832.00 - - 1,083,832.00 
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ตารางแสดงรายละเอียดการจำแนกโครงการ/กิจกรรม งบเงินเรยีนฟรี 15 ปี 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ดำดับที่ โครงการ กิจกรรม 
 งบประมาณ  

เงินอุดหนุนฯ เงินเรียนฟรี เงินอื่น ๆ รวม 

1. 
ค่ายยกระดับฝีมือเพื่อ

เตรียมความพร้อมในการ
ออกฝึกงาน 

ค่ายยกระดับฝีมือเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการออกฝึกงาน 

- 40,000.00 - 40,000.00 

2. พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ 

ค่ายคณิตศาสตร์ ม.1 - 15,000.00 - 15,000.00 

3. พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาภาษาต่างประเทศ 

ค่ายภาษาอังกฤษ - 15,000.00 - 15,000.00 

4. 
พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 20,000.00 - 20,000.00 

5. 
พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรม 

ค่ายยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา ชั้น ม.6 

- 4,400.00 - 4,400.00 

6. พัฒนาผู้เรียนเพิ่มทักษะ
ด้วยกิจกรรม 

เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ม.1-
ม.3 

- 95,000.00   - 95,000.00   

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1-ม.3 - 16,500.00 - 16,500.00 

อบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ม.1 

- 58,500.00 - 58,500.00 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวน
สนาม 

- 3,000.00 - 3,000.00 

7. ค่ายปรับพื้นฐาน ม.1 และ 
ม.4 

ค่ายปรับพ้ืนฐาน ม.1 และ ม.4 - 21,000.00 - 21,000.00 

8. คนดีศรีดงรัก 

ค่ายพัฒนาเยาวชนคนดีศรีดงรัก - 6,500.00 - 6,500.00 

เปิดโลกกว้างสร้างทัศนะ - 200,000.00 - 200,000.00 

ค่ายพุทธธรรมนำชีวิต - 100,000.00 - 100,000.00 

9. 
พัฒนาอาคารสถานทีแ่ละ

สภาพ 
แวดล้อม 

พัฒนาระบบ cctv - 250,000.00   - 250,000.00   

พัฒนา ict, Smart tv - 205,102.00 - 205,102.00 

ปรับปรุงระบบ Internet - 150,000.00 - 150,000.00 

รวม - 1,200,002.00 - 1,200,002.00 
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ตารางแสดงรายละเอียดการจำแนกโครงการ/กิจกรรม งบเงินอ่ืน ๆ 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ดำดับที่ โครงการ กิจกรรม 
 งบประมาณ  

เงินอุดหนุนฯ เงินเรียนฟรี เงินอื่น ๆ รวม 

1. 
พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรม 
พัฒนาสื่อสังคม - - 44,000.00 44,000.00 

2. คนดีศรีดงรัก ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง - - 2,300.00 2,300.00 

3. 
พัฒนาอาคารสถานทีแ่ละ

สภาพ 
แวดล้อม 

ระบบน้ำในโรงเรียน - - 40,000.00 40,000.00 

4. สัมพันธ์ชุมชนและภาคี
เครือข่าย 

สานสัมพันธ์ชุมชนและวันสำคัญ
แห่งชาติและชุมชนท้องถ่ิน 

- - 35,000.00 35,000.00 

ก่อต้ังสมาคมศิษย์เก่า - - 25,000.00 25,000.00 

5. พัฒนากองทุนกู้ยืมและผู้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

พัฒนาผู้กู้ยืมให้มีจิตอาสาและวินัย
ในการชำระหน้ี 

- - 7,000.00 7,000.00 

ซื้อวัสดุสำนักงานกองทนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา 

- - 5,000.00 5,000.00 

6. 
พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ส่งเสริมขวัญและกำลังใจ - - 40,500.00   40,500.00   

พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีวิทย
ฐานะที่สูงข้ึน 

- - 10,000.00 10,000.00 

รวม - - 208,800.00 208,800.00 
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ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบตัิ 
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ส่วนที่ 4 
 ________________________________________________________  

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 
 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กำหนดแนวทางในการกำกับ 
ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการไว้ดังนี้ 
1. การกำกับติดตาม 
 1.1 จัดทำรูปแบบการกำกับ ติดตาม 
 1.2 จัดผู้รับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม 
 1.3 กำหนดขอบข่ายการกำกับ ติดตาม ดังนี้ 

 
2. การประเมินผล  
 2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล  
 2.2 สร้างเครื่องมือวัด/ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับงาน/โครงการ  
 2.3 ดำเนินการประเมินผลก่อนดำเนินโครงการเพื่อดูความเป็นไปได้ ความพร้อมด้านต่าง ๆ ระหว่าง
ดำเนินโครงการเพื่อดูความก้าวหน้า และปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงาน และประเมินผลเมื่อส้ินสุดโครงการประเมิน
เพื่อดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานตามโครงการ  
 
3. การตรวจสอบ/ควบคุม  
 เป็นการประเมินความก้าวหน้าของดำเนินงาน / โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงาน/
โครงการนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด การตรวจสอบจึงเป็นกระบวนการท่ี
บ่งช้ีคุณภาพของงาน/โครงการของโรงเรียนว่าประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายหรือไม่เพียงใด จึงวาง
ระบบ การตรวจสอบ/ควบคุม เป็น 2 ส่วน ดังนี้  
 1. การตรวจสอบ/ควบคุมคุณภาพภายใน หรือการประเมินตนเองในโรงเรียน  
 เป็นงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร และผู้จัดการโครงการท่ีได้รับมอบหมายโดยตรง เป็น
กระบวนการท่ีกระทำโดยผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน/โครงการ ก่อให้เกิดสารสนเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของ
งาน/โครงการและต้องกระทำ ทุกขั้นตอนของ การทำงาน ซึ่งการตรวจสอบนี้อาจกระทำเป็น 3 ระยะ คือ ระยะ
ก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และเมื่อส้ินสุดงาน/โครงการ ซึง่ควบคุมในเรื่องต่อไปนี้  
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  1.1. ควบคุมปัจจัยการทำงาน หรือทรัพยากรต่างๆ (Inputs Control) ได้แก่ บุคลากร 
งบประมาณ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
  1.2. ควบคุมกระบวนการทำงาน (Process Control) ได้แก่ ขั้นตอนและกฎเกณฑ์ เวลา 
ค่าใช้จ่าย พฤติกรรมในการทำงาน เพื่อสร้างผลงาน  
  1.3. การควบคุมผลงาน (Outputs Control) หรือผลผลิตของโครงการอันเป็นผลงานสุดท้ายท่ี
ดำเนินการแล้วเสร็จ ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
 2. การตรวจสอบ/ควบคุมคุณภาพภายนอก  
 เป็นกระบวนการท่ีกระทำโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลท่ีไม่ได้ร่วมงาน/โครงการ ซึ่งทางโรงเรียนแต่งต้ังขึ้น 
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้แก ่ผู้ปกครอง ชุมชน โดยเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ 
เพื่อตรวจสอบว่างาน/โครงการ ประสบผลสำเร็จเพียงใด โดยพิจารณาท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ ของผลผลิต 
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการท่ีกำหนดไว้ ผลการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจใน
การปรับปรุงและพัฒนางาน/โครงการต่อไป จึงตรวจสอบ/ควบคุมในเรื่องต่อไปนี้  
  2.1 การควบคุมผลลัพธ์ (Outcomes Control) ได้แก ่ผลการนำเอาผลงานหรือผลผลิตท่ีได้จาก
โครงการไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
  2.2 การควบคุมผลกระทบ (Impacts Control) ได้แก่ ผลข้างเคียงด้านต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นตามมา
ภายหลัง จากการมีโครงการท้ังท่ีเป็นผลประโยชน์ด้านบวก และด้านลบ  
  2.3 การควบคุมสภาพแวดล้อม (Environmental Control) ได้แก่ ผลท่ีจะเกิดขึ้นต่อการ
เปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ในบริบทของโครงการในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม การบริหาร 
 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ได้กำหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของงาน/โครงการ ดังนี้ 
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4. การรายงานผล  
 เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงาน/โครงการ ซึง่เป็นภาระหน้าท่ีท่ีสำคัญของโรงเรียนท่ีจะต้องรายงานผล
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับรู้ความสำเร็จ และ
ปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงาน/โครงการของโรงเรียนให้
ประสบผลสำเร็จในปีต่อไป 
 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ได้กำหนดแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ดังนี้ 
1. รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
ผู้รายงานจะต้องกรอกแบบคำนวณต้นทุนผลผลิตแนบมาด้วย เพื่อเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลว่าโครงการหรือกิจกรรม
นั้น ๆ คุ้มค่ากับการลงทุนหรือเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน  โรงเรียน และผู้เกี ่ยวข้องหรือไม่ สมควร ให้
ดำเนินการต่อในปีการศึกษาต่อไปหรือไม่  
2. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ เป็น 3 ระยะ คือ รายเดือน ราย 3 เดือน และรายป ีคือ  
 ระยะท่ี 1 ทุกส้ินเดือน  
 ระยะท่ี 2 ราย 3 เดือน คือ ส้ินเดือนธันวาคม ส้ินเดือนมีนาคม ส้ินเดือนมิถุนายน ส้ินเดือนกันยายน  
 ระยะท่ี 3 สรุปรวมรายปี ส้ินเดือนกันยาน 2561  
3. ทุกส้ินปีการศึกษา โรงเรียนจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (SAR) เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชน หน่วยงาน ต้นสังกัดได้
ทราบต่อไป ซึ่งมีสาระของเรื่องท่ีจะรายงาน ดังนี้  
 1. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี  
 2. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี  
 3. ผลสำเร็จท่ีเป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา หน้า | 73  

 

คำสั่งโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
ท่ี  ๒๖๖.๑ /๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
 เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการบริหาร การจัดการศึกษา การพัฒนาโรงเรียน อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๓๙(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึง
แต่งต้ังบุคลากรเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไป 
 
๑. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 

๑. นางจันทรา  สารกิจ  รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
๒. นางอนัญญา  สุขไกร  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
๓. นายเรืองยศ  สารกิจ  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ 
๔. นายไพฑูลย์  ทวีแสง   ครู     กรรมการ 
๕. นางสาวโกสุม ทิวคู่    ครู     กรรมการ 
๖. นายพิษณุ  คำภู    ครู     กรรมการ 
๗. นางอรอนงค์  มีสะอาด   ครู     กรรมการ 
๘. นางสุพิน สุมิตดี    ครู     กรรมการ 
๙. นางสาวนวลปรางค์  พองนวล  ครู     กรรมการ 
๑๐. นางสาวเกศินี ศิวพิทักษ์พงศ์  ครู     กรรมการ 
๑๑. นายปฏิวัติ  นรสาร   ครู     กรรมการ 
๑๒. นายชัยณรงค์ เอื้อนไธสง   ครู     กรรมการ 
๑๓. นางกัญยานญั ระววิรรณ์   ครู     กรรมการ 
๑๔. นางสาวทัศนีย์  ศรีทน   ครู     กรรมการ 
๑๕. นางสาวนิชกานต์  ใจกล้า   ครู     กรรมการ 
๑๖. นางสาวพัทธ์ธีรา ทูลดี   ครู     กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. นายสุทธิพงษ์  ปินะถา   ครู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าท่ี กำหนดนโยบายแนวทางของโรงเรียน พรอ้มท้ังกำกับ ติดตาม ดูแล และให้คำปรึกษา 

แกค่ณะทำงานในการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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 ให้ผู้ได้รับมอบหมายตามคำส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียน 
และทางราชการสืบไป 
 
 ส่ัง ณ วันท่ี  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

 
          
             (นางจันทรา  สารกิจ) 
           รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการ 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
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ความเห็นการพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา อำเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์ 

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

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  
 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน เพื่อขอความ
เห็นชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นการประชุม ครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 6 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพนมดงรกัวิทยา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  
  
 มติที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 
   
 
 
   ลงช่ือ  
                        (นายสนิท  พองนวล) 
   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
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ประกาศโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
เร่ือง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ปีงบประมาณ 2563 

 
 ด้วยโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นกรอบและทิศทางใน
การปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยเน้นการสอดรับหรือสนองกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ี
กำหนดไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2563 
  
 ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
  ประกาศ ณ วันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
     
 
                  (นางจันทรา  สารกิจ) 
           รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการ 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา 



 

 

 
 
 


