
แผนพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ด้านวิชาการสู่
มาตรฐานสากล เน้นคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ”  

พันธกิจ (Mission) 
1. ให้บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา อย่างเสมอภาคและทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้เป็นบุคลากรมืออาชีพ 
 4. พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกภาคส่วนระดมทรัพยากรและสรรพก าลังมีส่วนร่วมในการ 
บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ (Goal) 
 เพ่ือให้ผู้เรียนและชุมชน ได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม และด ารงชีวิตแบบไทยอยู่ในสังคมโลกได้ 
อย่างมีความสุข 
 

ยุทธศาสตร์ (strategy) 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. การพัฒนาคุณภาพนักเรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ของโรงเรียนหนองห้ิงพิทยา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ 



กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 .จุขเนงนการขนาเนินงานของโรงเรียน  
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563  ดังนี้ ี้ 
ส่วนที่   1 จุขเนงนขงานผูงเรียน 
 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพ่ือพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(Students’ Competencies) ดังต่อไปนี้        
  1.1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3    
  1.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
  1.1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสมรรถนะในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ   
  1.1.4 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
เหมาะสมตามช่วงวัย 
 1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
(Students’ Characteristics & Social Skills) ดังต่อไปนี้ 

 1.2.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
  1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างานและ
สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย    

     1.3 นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
(Students with Special Needs)       

  1.3.1 เด็กปกติได้รับการพัฒนาตามศักยภาพด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
1.3.2 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

  1.3.3 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 

  1.3.4 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ 

  1.3.5 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ องค์กร
เอกชน และสถานศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

  1.3.6 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  



จุขเนงนขงานครูและบุคลากรทางการศึกษา       
 2.1   ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (Continuous Professional Development)      
  2 .1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
  2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่ก าหนด และ
สามารถจัดการเรียนการสอน ที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ    
  2.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียนในการสื่อสาร อย่างน้อย 1 ภาษา        
  2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้  
 2.2 การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจ
และแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding System) 
  2.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
  2.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจได้รับการจูงใจในการพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ศักยภาพ 
  2.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอนอย่างมือ
อาชีพ เป็นเชิงประจักษ์ และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
 2.3 การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม (Professional Ethics) 
  2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
  2.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณ และอุดมการณ์ ที่มุ่งพัฒนาการศึกษาของ
ชาติ และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 
  2.3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
             

ส่วนที่ 3 จุขเนงนขงานการบรหิารจัขการ       
 3.1 โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและมีความ
รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน (Participation and Accountability) 
  3.1.1  โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไขแทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้ประสานงาน
หลัก เพ่ือให้โรงเรียนท าแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชนและองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3.1.2 โรงเรียนบริหารจัดการโดยมุ่งการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ใช้บริการและสังคม 
 3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล อย่างเข้มแข็ง 
โดยมุ่งการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม 



  3.1.4 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ด าเนินการ และติดตามประเมินการ
ด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง เพ่ือประโยชน์สูงสุดคือคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
นักเรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
 3.2 โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามระดับมาตรฐาน 
(Management with Quality and Standards) 
  3.2.1 โรงเรียน จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับ
ประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
  3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 

 

 

 


