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ค าน า 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ซึ่งได้ใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) เล่มนี้  จัดท าข้ึนเพื่อด าเนินการใช้งบประมาณต่างๆให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษากับสภาพปัจจุบัน
ของท้องถิ่นและชุมชน  ตลอดจนด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการ
ใช้งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เน้นการปฏิรูประบบการศึกษา 

ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล  ส่งเสริม
สนับสนุนทุกๆด้านจนได้รับความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ  ป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มนี้จะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง   
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

1. ประวัติ/ความเป็นมาของโรงเรียน 
 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2480  เ ดิ ม อ ยู่ ใ น ท ้ อ ง ท ี่ ต้ ำ บ ล น ้ ำ ชุ น  

อ้ ำ เ ภ อ ห ล่ ม สั ก   จั ง ห วั ด เ พ ช ร บ ู ร ณ์   ป ั จ จุ บ ั น ตั ง อ ยู่ เ ล ข ท ี่   9 3  ห มู่ ท ี่  1  ต้ ำ บ ล ท ุ่ ง ส ม อ  อ้ ำ เ ภ อ เ ข ำ ค้ อ   จั ง ห วั ด

เ พ ช ร บ ู ร ณ์  โ ด ย มี  น ำ ย เ จิ ม  ตุ ล สุ ข  เ ป ็ น ค รู ใ ห ญ่   ก ำ ร จั ด ก ำ ร เ รี ย น ก ำ ร ส อ น ค รั ง แ ร ก ไ ด้ เ ป ิ ด ท ้ ำ ก ำ ร เ รี ย น ก ำ ร

ส อ น ชั น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ ป ี่ ท ี่  1 แ ล ะ  2 พ ร้ อ ม กั น    มี อ ำ ค ำ ร เ รี ย น ช่ั ว ค ร ำ ว  1 ห ลั ง มี พื น ท ี่ ท ั ง ห ม ด  10 ไ ร่ 2 ง ำ น    

มีอ ำ ค ำ รเ รี ย น   3  ห ลั ง  13  ห้ อ ง เ รี ยน อ ำ ค ำร เ อ น ก ป ร ะ ส ง ค์ 1 ห ลั ง  ส้ว ม   4  ห ลัง   10 ท ี่   หอ้ ง ป ร ะชุ ม พ ร้ อ ม

ท ี่ ป ร ะ ก อ บ อ ำ ห ำ ร  1  ห ลั ง   โ ร ง อ ำ ห ำ ร  1 ห ลั ง  (ส ร้ ำ ง เ อ ง) ร้ ำ น ค้ ำ ส ห ก ร ณ์   1 ห ลั ง  (ส ร้ ำ ง เ อ ง) อ ำ ค ำ ร พิ เ ศ ษ    

1 ห ลั ง(เ งิ น บ ริ จ ำ ค) มี ก ำ ร บ ริ ห ำ ร  พั ฒ น ำ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ อ ย่ ำ ง ต่ อ เ นื่ อ ง ใ น ร ะ ดั บ ชั น  ป . 1-6  แ ล ะ ใ น ป ี ก ำ ร ศึ ก ษ ำ 

2541 ขยำยชั นเรียนม.1-3 เป ็นโรงเรียนขยำยโ อกำสท ำงกำรศึกษ ำ จนถึงป ัจจุบ ัน  

 ตราสัญลักษณ์ 

                

 สีประจ าโรงเรียน  สีม่วง-ขาว 

 ธงประจ าโรงเรียน  

  

 

 อัต ลักษณ์ของสถานศึกษา 

   มารยาทงาม  มีน้ าใจ 

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

   ความเป็นไทย   

 คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 

   มีวินัย ใส่ใจรับผิดชอบ ประกอบกิจ จิตสาธารณะ 
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2. ที่ตั้ง พิกัดทางภูมิศาสตร์ ระยะทาง  แผนที่ภายในโรงเรียนแผนที่แสดงเขตบริการ  (ข้อมูลจาก DMC) 
โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ ตั้งอยู่เลขท่ี 93 หมู่ 1 ต าบล ทุ่งสมอ อ าเภอ เขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์  

ตั้งอยู่พิกัด ละติจูด 16.7059603 ลองติจูด 101.0404614 
ระยะทางอยู่ในการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอ 
ระยะทางจากโรงเรียน  ไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  45 กิโลเมตร 

ระยะทางจากโรงเรียน ไปโรงเรียนขยายโอกาสที่ใกล้ที่สุด โรงเรียนบ้านนายาว ระยะทาง  4  กิโลเมตร 

ข้อมูลอ่ืนๆ ระยะทางจากโรงเรียนไปที่ว่าการอ าเภอเขาค้อ  ระยะทาง  18  กิโลเมตร  
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รายละเอียดแผนผัง 

1  อาคารเรียน 

2  บ้านพักครู 

3  หอประชุม 

4  อาคารอเนกประสงค์ 

5  สนามกีฬา 

6  โรงอาหาร 

7  อาคารส านักงาน 

8  เสาธงชาติ 

9  ร้านค้าสหกรณ ์

10  ห้องดนตรี 

11  ธนาคารขยะลอยฟ้า 

12  โรงจอดรถ 

13  เรือนเพาะช า 

14  พระพุทธรูป 

15  ศาลพระภูม ิ

16  ห้องน้ า-ห้องส้วม 

17  โรงน้ า 

แผนที่ภายในโรงเรียน(อาคาร สถานที่  ส่ิงก่อสร้าง สนาม) 
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แผนท่ีแสดงเขตบริการของโรงเรียน 

 

            
        

 

 

 

 

 

            
            
      

            
            

            
            
            
            
            
     

 

 

 
 
 
 

หมู่ 1 บ้านทุ่งสมอ 

ชุมชนบ้านห้วยขอนหาด 

ไปบ้านบุ่งน า้เต้า และจังหวัดเพชรบูรณ ์
ไป อ.เขาค้อและจังหวัดเพชรบูรณ ์

 

 

ทีท่ าการ อบต.ทุ่งสมอ 

หมู่ 10 บ้านใหมพ่ัฒนา 
หมู่ 11 บ้านวงศปั์ญญา 

หมู่ 3 บ้านแก่งงอย 

 

สามแยกตลาดทุ่งสมอ 

ชุมชนบ้านทุง่สมอ 

ไปพษิณุโลก 
ไปหล่มสัก 

หมู่ 4 บ้านฝาย 

หมู่5บ้านโนน 

วัดทุง่สมอ 

วัดโคกแปก 
หมู่ 9 บ้านโคกแปก 

  รร.บ้านเหล่าหญ้า 
  รร.บ้านห้วยขอนหาด 

   รร.บ้านนายาว 
หมู่2บ้านนายาว 

ฟอเรสฮิลล2์ 

   โรงเรียนบ้านทุง่สมอ 

รพ.สต.นายาว 

7 -ELEVEn 

วัดบ้านนายาว 

วัดแคมป์สน 

 
21 

เขาค้อไฮแลนด ์

7 -ELEVEn 7 - ELEVEN 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://image.dek-d.com/24/2080662/105775217&imgrefurl=http://my.dek-d.com/moonoizap/blog/?blog_id=10113169&h=386&w=400&sz=40&tbnid=jOf0Txq0DlNtTM:&tbnh=90&tbnw=93&zoom=1&usg=__jPKwjHQCDnWpxKQlrIbpnbXfg_I=&docid=f3Awg3rGKTwdCM&sa=X&ei=NGVnUbvTFYizrAeB14GYAw&ved=0CDQQ9QEwAQ&dur=3750
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://image.dek-d.com/24/2080662/105775217&imgrefurl=http://my.dek-d.com/moonoizap/blog/?blog_id=10113169&h=386&w=400&sz=40&tbnid=jOf0Txq0DlNtTM:&tbnh=90&tbnw=93&zoom=1&usg=__jPKwjHQCDnWpxKQlrIbpnbXfg_I=&docid=f3Awg3rGKTwdCM&sa=X&ei=NGVnUbvTFYizrAeB14GYAw&ved=0CDQQ9QEwAQ&dur=3750
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://image.dek-d.com/24/2080662/105775217&imgrefurl=http://my.dek-d.com/moonoizap/blog/?blog_id=10113169&h=386&w=400&sz=40&tbnid=jOf0Txq0DlNtTM:&tbnh=90&tbnw=93&zoom=1&usg=__jPKwjHQCDnWpxKQlrIbpnbXfg_I=&docid=f3Awg3rGKTwdCM&sa=X&ei=NGVnUbvTFYizrAeB14GYAw&ved=0CDQQ9QEwAQ&dur=3750
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://image.dek-d.com/24/2080662/105775217&imgrefurl=http://my.dek-d.com/moonoizap/blog/?blog_id=10113169&h=386&w=400&sz=40&tbnid=jOf0Txq0DlNtTM:&tbnh=90&tbnw=93&zoom=1&usg=__jPKwjHQCDnWpxKQlrIbpnbXfg_I=&docid=f3Awg3rGKTwdCM&sa=X&ei=NGVnUbvTFYizrAeB14GYAw&ved=0CDQQ9QEwAQ&dur=3750
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://image.dek-d.com/24/2080662/105775217&imgrefurl=http://my.dek-d.com/moonoizap/blog/?blog_id=10113169&h=386&w=400&sz=40&tbnid=jOf0Txq0DlNtTM:&tbnh=90&tbnw=93&zoom=1&usg=__jPKwjHQCDnWpxKQlrIbpnbXfg_I=&docid=f3Awg3rGKTwdCM&sa=X&ei=NGVnUbvTFYizrAeB14GYAw&ved=0CDQQ9QEwAQ&dur=3750
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3. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
(สภาพชุมชน  ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ า อาชีพ  เศรษฐกิจ  การคมนาคม  ปัญหา/อุปสรรค  )  

 สภาพชุมชนบริเวณโดยรอบโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนขนาดกลาง ใช้ภาษาพูดเป็นภาษาไทยถิ่นและ
ภาษาไทยกลาง มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 1,418 ครัวเรือน จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งหมด 3,879 คน 
เพศชาย จ านวน 1,944 คน เพศหญิง 1,935 คน(ขอบคุณข้อมูลจาก พัฒนาชุมชน อ าเภอเขาค้อ 2560) สถานที่
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสมอโรงเรียนใช้น้ าประปาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสมอ และน้ าประปาของโรงเรียนของกรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 อาชีพหลักของชุมชน คือ  ท าการเกษตร เนื่องจาก ภูมิประเทศเป็นเนินเขาสลับกับที่ราบระหว่างเนิน
เขา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือประเพณีไหว้ศาลแม่ย่า
ซึ่งเป็นศาลที่ชาวบ้านในต าบลทุ่งสมอนับถือ 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ม.3 

 -ประกอบอาชีพ           - ท าการเกษตร  ร้อยละ  40    
 - รับจ้างทั่วไป  ร้อยละ  40  
 - ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ  20 

-นับถือศาสนา     พุทธร้อยละ           99        ศาสนาอื่นร้อยละ 1         
-ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี     8,000    บาท 

การคมนาคมโรงเรียนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนด้วยการเดินเท้า 
รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ ผู้ปกครองมาส่ง และโดยสารรถรับส่งนักเรียน 

4. โครงสร้างการบริหารงาน

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน

นายชัชวาล  บุตรอามาตย์

การบริหารวิชาการ

นายสิริกานต์  มีไทย

การบริหารงบประมาณ

นางมรกต  บูรณศาสตร์

การบริหารงานบุคคล

นายวุฒิชัย ทองจา

การบริหารทั่วไป

นายบุญชู  แก้วอินทร์

นักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการที่ปรึกษา
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5. ข้อมูลดา้นบุคลากร (ผู้บริหารข้าราชการครูพนักงานราชการ ครูพี่เลี้ยง/อัตราจ้าง ลูกจ้างประจ า  นักการ
ภารโรง) 
 

ที ่ ชื่อ  สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิสูงสุด วิชาเอก/ความสามารถพิเศษ 
1 นายชัชวาล บุตรอามาตย์ ผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา 

2  นายวุฒิชัย  ทองจา คร ู   ช านาญการพิเศษ ป.บัญฑิต บริหารการศึกษา 

3  นายสิริกานต์  มีไทย คร ู   ช านาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

4 นางอุบลรัตน์ รัตนชมภู คร ู   ช านาญการพิเศษ ศษ.ม. วิจัยและประเมินผล 

5  นางสาวกฤษณา มูลค า คร ู   ช านาญการพิเศษ กศ.ม ภาษาไทย 

6  นางก าไล  มีไทย คร ู   ช านาญการพิเศษ กศ.ม. จิตวิทยาแนะแนว 

7  นางมรกต บูรณศาสตร์ คร ู   ช านาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา 

8  นางวงเดือน  โตสังข์ คร ู   ช านาญการพิเศษ คบ. การประถมศึกษา 

9 นางสุนิภา  พงศธร คร ู   ช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย 

10  นายบุญชู  แก้วอินทร์ คร ู  ช านาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมฯ 

11 นายประชัน  จีกัน คร ู ช านาญการพิเศษ คบ. ปฐมวัย 

12  นายสุพัฒนพงศ์  พันธุ์สุภะ คร ู ช านาญการพิเศษ ศศ.บบ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

13  นายอัศวิน  ชุมภา คร ู -  คบ. คณิตศาสตร์ 

 นางสาววิธิดา  ปะนะสุนา ครผูู้ช่วย -  คบ. ปฐมวัย 

14 นางสาวศุภาพิชญ์  มาระวัง ครูธุรการ -   - บัญชี 

15 นางสาวรัตนา  ค าตุ้ม พี่เลี้ยงเด็กพิการ - วท.บ.. คณิตศาสตร์ 

      

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 
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6. ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที ่ ชื่อ  สกุล ตัวแทน ต าแหน่ง 
1 นายสุเทพ อวยพรชัยสกุล        ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการฯ 

2 พระครูปริยัติพัชรโกวิท                ผู้แทนภิกษุสงฆ์ กรรมการฯ 

3 นายอัครพล    แขมนก                ผู้แทน กรรมการฯ 

4 นายไวพจน์    แขมนก ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการฯ 

5 นายวิวัฒน์     วัฒนกูลโกศล          ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น กรรมการฯ 

6 นายประจิน   น้ าฉ่ า                     ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการฯ 

7 นายเชิง        รักหาญ                  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการฯ 

8 นางมรกต บูรณศาสตร์  ผู้แทนครู กรรมการฯ 

9 นายชัชวาล    บุตรอามาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ กรรมการและเลขานุการฯ 

ข้อมูล ณ วันที่ 10มิถุนายน 2563  
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7. ข้อมูลด้านอาคาร สถานที่  แหล่งเรียนรู้ 

ล าดับที่อาคาร แบบ จ านวน งบประมาณ 
สร้างเม่ือ 

พ.ศ. 
สภาพอาคาร 

ดี พอใช้ ช ารุด 

อาคารเรียน 
หลังที่ 1 

 
ป 1 ก 

 
4 ห้อง 

 
370,000 

 
พ.ศ.2523 

   
/ 

หลังที่ 2 สปช. 105/29 6 ห้อง 827,000 พ.ศ.2532 /   
หลังที่ 3 สปช. 103/26 3 ห้อง 729,000 พ.ศ.2538 /   
หลังที่ 4 สปช. 105/29 

(ปรับปรุง2ชั้น) 
4 ห้อง 3,483,100 พ.ศ.2558 /   

โรงอาหาร สร้างเอง 1 หลัง 60,000 พ.ศ.2530   / 
หอประชุม สร้างเอง 1 หลัง 500,000 พ.ศ.2556  /  

เอนกประสงค์ 
หลังที่ 1 

 
สปช.202/26 

 
1 หลัง 

 
230,000 

 
พ.ศ.2525 

 
/ 

  

ส้วม 
หลังที่ 1 
หลังที่ 2 
หลังที่ 3 
หลังที่ 4 

 
สปช.601/26 
สปช.601/26 
สปช. 
สปช.604/49 

 
2 ที ่
4 ที ่
4 ที ่
4 ที ่

 
30,000 
55,000 
270,000  
243,000 

 
พ.ศ.2529 
พ.ศ.2532
พ.ศ.2555
พ.ศ.2556 

  
/ 
/ 
/ 
/ 

 

สนามวอลเลย์บอล 
สนามบาสเกตบอล 

- 
- 

1 สนาม 
1 สนาม 

80,000 
175,000 

พ.ศ.2536 
พ.ศ.2542 

 /  
/ 

อาคารโรงน้ า อาคารชั้นเดียว
(รูปแบบ1)50ตร.ม. 

 1,700,000 พ.ศ.2558 /   

อาคารธนาคารขยะ   120,000 พ.ศ.2560 /   
บ้านพักครู 
หลังที่ 1 
หลังที่ 2 
หลังที่ 3 
หลังที่ 4 
หลังที่ 5 
หลังที่ 6 

 
กรมสามัญ 
กรมสามัญ 
กรมสามัญ 
กรมสามัญ 
สปช.303/28
กรมสามัญ 
205/26 

 
2 ห้อง 
2 ห้อง 
2 ห้อง 
2 ห้อง 
6 ห้อง 
4 ห้อง  
 

 
45,000 
45,000 
45,000 
45,000 
80,000 
637,500 

 
พ.ศ.2514 
พ.ศ.2518 
พ.ศ.2520 
พ.ศ.2521 
พ.ศ.2533 
พ.ศ.2559 

 
 
 
 
 
 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 

 
 

หมายเหตุ   การส ารวจข้อมูล  ณ วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2562 
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8. ข้อมูลนักเรียน 
8.1. ตารางแสดงข้อมูลนักเรียน  ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

ระดับ/ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนพิการ นักเรียน
ต่างชาติ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ระดับก่อนประถมศึกษา 
อนุบาล 2 
อนุบาล 3 

 
7 
14 

 
9 
8 

 
16 
22 

    
- 
- 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 21 17 38    - 
ระดับประถมศึกษา 
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

 
8 
8 
16 
7 
14 
17 

 
9 
10 
7 
12 
13 
10 

 
17 
18 
23 
19 
27 
27 

    
- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวมระดับประถมศึกษา 70 61 131     
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดบัมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
12 
8 
10 

 
8 
11 
10 

 
20 
19 
20 

    

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 30 29 59     
รวมทั้งสิ้น 121 107 228     

หมายเหตุ  จ านวนนักเรียนทั้งหมด  รวมถึงนักเรียนพิการและนักเรียนติด G  ด้วย 
 

8.2. ข้อมูลการเข้าเรียนชั้น ป.1 

ประเภท 
จ านวน 

ชาย หญิง รวม 
1) เด็กท่ีมีชื่อใน ทร.14 ในเขตบริการเข้าเรียนในชั้น ป.1 โรงเรียนนี้ 
2) เด็กท่ีมีชื่อใน ทร.14 ในเขตบริการเข้าเรียนในชั้น ป.1 โรงเรียนอ่ืน 
3) เด็กท่ีไม่มีชื่อใน ทร.14 ในเขตบริการเข้าเรียนในชั้น ป.1 โรงเรียนนี้ 
4) เด็กท่ีไม่มีชื่อใน ทร.14 นอกเขตบริการเข้าเรียนในชั้น ป.1 โรงเรียนนี้ 
5) เด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์บังคับได้รับการยกเว้นกรณีต่างๆ 

9 
5 
9 
4 
- 

5 
7 
1 
2 
- 

14 
12 
10 
6 
- 

รวม 27 15 42 
รวมนักเรียนที่เข้าเรียนชั้น ป.1 20 7 27 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  หน้า 15 

8.3. ข้อมูลแสดงจ านวนนักเรียนขาดแคลนปีการศึกษา 2563จ าแนกรายช้ัน  
 

ชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

รายการขาดแคลน 
เครื่องเขียน แบบเรียน อาหารกลางวัน เครื่องแบบนักเรียน 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

อนุบาล 2 16 16 100 16 100 16 100 16 100 
อนุบาล 3 22 22 100 22 100 22 100 22 100 

รวม 38 38 100 38 100 38 100 38 100 
ประถมศึกษาปีที่ 1 17 17 100 17 100 17 100 17 100 
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 18 100 18 100 18 100 18 100 

ประถมศึกษาปีที่ 3 23 23 100 23 100 23 100 23 100 
ประถมศึกษาปีที่ 4 19 19 100 19 100 19 100 19 100 
ประถมศึกษาปีที่ 5 27 27 100 27 100 27 100 27 100 
ประถมศึกษาปีที่ 6 27 27 100 27 100 27 100 27 100 

รวม 169 169 100 169 100 169 100 169 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 20 20 100 20 100 20 100 20 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 19 100 19 100 19 100 27 100 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 20 20 100 20 100 20 100 20 100 

รวม 59 59 100 59 100 59 100 59 100 
รวมทั้งสิ้น 228 228 100 228 100 228 100 228 100 

หมายเหตุ ส ารวจข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  

 

8.4. ข้อมูลแสดงจ านวนนักเรียนยากจนปีการศึกษา 2563 จ าแนกรายช้ัน 
 

ชั้น 

จ านวนนักเรียนระบบคดักรองนักเรียนยากจนแบบ
ออนไลน์ (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT)  

จ านวนนักเรียนยากจนที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 17 17 
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 18 
ประถมศึกษาปีที่ 3 23 23 
 ประถมศึกษาปีที่ 4 19 19 
ประถมศึกษาปีที่ 5 27 27 
ประถมศึกษาปีที่ 6 27 27 

รวม 169 169 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 20 20 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 19 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 20 20 

รวม 59 59 
รวมทั้งสิ้น 223 223 
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9. ข้อมูลค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ NTนักเรียนชั้น ป.3 
ด้าน ปีการศึกษา 2561 ด้าน ปีการศึกษา 2562 

ด้านภาษา 54.72 ด้านภาไทย 52.32 
ด้านค านวณ 45.82 

ด้านคณิตศาสตร์ 54.47 
ด้านเหตุผล 45.60 

เฉลี่ย 48.71 เฉลี่ย 53.39 
 

10. ข้อมูลแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ผลการทดสอบ O-NET  
กลุ่มสาระฯ/ชั้น ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2562 
ป.6 ม.3 ม.3 ป.6 

ภาษาไทย 54.80 52.90 53.65 43.59 
คณิตศาสตร์ 37.92 22.60 26.40 27.75 
วิทยาศาสตร์ 35.48 30.90 29.68 26.25 
ภาษาอังกฤษ 31.35 26.30 29.10 24.50 

เฉลี่ย 39.88 33.17 34.70 30.52 
 

11. ผลการประเมินการอ่าน การเขียน ชั้น ป.1-ป.6 และการอ่านรู้เรื่อง(PISA) ชั้น ม.1–ม. 3  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562ครั้งที่ 2(ณ วันที่ 1  ตุลาคม  2562) ที่ต่ ากว่าระดับดี  
(ข้อมูลจากระบบ E-Mes) 
 

ชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

การอ่านออก
เสียง 

การอ่านรู้เรื่อง การเขียนค า 
การเขียนเรื่อง 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ป.1 16 1 6.25   1 6.25   
ป.2 22       9 40.90 
ป.3 15         

 

ชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

การอ่านตาม
หลักการใช้ภาษา 

การอ่านรู้
เรื่อง 

การเขียนสรุป
ใจความส าคญั 

การเขียน 
ย่อความ 

การเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการ 

การเขียน
เรียงความ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ป.4 19             
ป.5 27             
ป.6 27             

ชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
การอ่านรู้เรื่อง (PISA) 

คน ร้อยละ 
ม.1 21 19 90.47 
ม.2 17 16 94.11 
ม.3 19 15 78.94 
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12. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ผ่านมา (ปี 2563)  
ในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้ด าเนินงานตามโครงการที่ได้ก าหนดไว้ 

ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 
ด าเนินโครงการได้ตามที่วางแผนไว้ 
 1.โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2.โครงการพัฒนาทักษะศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ 
 3.โครงการลูกเสือ-เนตรนารีท าดีเพ่ือสังคม 
 4. กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด 
 5. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียน 
 6.  โครงการพฒันาศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 
 7.โครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
 8. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 9.  โครงการสวนพฤษศาสตร์ ในโรงเรียน 
 10. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 11. สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 12. โครงการพัฒนางานข้อมูลนักเรียน 
 13. โครงการพัฒนาศักยภาพครู 
 14.  โครงการนิเทศภายใน 
 15. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
 16.โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล 
 17. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
 18. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 19. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งกับชุมชน 
 20. โครงการระบบการดูและช่วยเหลือนักเรียน 
 21. โครงการสร้างเสริมประชาธิปไตยใน 
 22. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
  23. โครงการโรงเรียนดีวิถีพุทธ 
 24. โครงการวันส าคัญ 
 
13. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ สิ้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งบประมาณ คงเหลือ 
ก่อนประถม 85,773.78 
ประถมศึกษา 227,313 
มัธยมศึกษา 316,802.65 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 28,393 
อ่ืนๆ (รวมงบสื่อ อบจ.พช.) 2,301,057.12 
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14. สรุปรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 3 ดี 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี ทั้งนี้ 
เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา  อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ 
4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดี 

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไป ตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาน ศึกษาและสภาพของขุมซนท้องถิ่น จน
มีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในระดับสถานศึกษาอยู่ในระดับดี     พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติ ในระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียน คือ ม.3 สูงขึ้น 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ นอกนั้นต่ ากว่าระดับประเทศ ส่วนในระดับ ป.6 ผลการสอบระดับชาติ
สูงขึ้น 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าระดับประเทศ   การ
จัดการศึกษาระดับสถานศึกษา ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาพรวมระดับสถานศึกษาลดลง และต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้   ถ้าแยกระดับ  ระดับประถมศึกษา ป.1-6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงจากปีท่ีผ่านมา -
0.85 แต่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3  ผลสัมฤทธิ์พัฒนาขึ้น+0.50 
แต่ ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 ทั้งนี้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและ เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน  

สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและด าเนินงานตาม แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผล
การประเมินและการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการ พัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบ
ผลการด าเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดี วิเคราะห์ ออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการ ของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้



แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ  หน้า 19 

สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผล
จาก สภาพจริงในทุกข้ันตอน สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน  จนเกิดคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี  โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เพ่ือเกิดความร่วมมือในการวางระบบ และด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มี
ส่วนเกี่ยว'ข้อง มีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับดี 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

- 

สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย      

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 

จ านวน จ านวน ร้อละ/     เทียบ   

นกัเรียน นักเรียน ระดับ ค่า คะแนน ระดับ ความ 

ระดับ ทั้งหมด ที่ได้ น้ าหนัก ที่ได้ คุณภาพ หมาย 

 3 ขึ้น
ไป 

            

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน       20.00 20.00 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย               

1.1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 43 48 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 43 43 100.00 1.50 1.50 5 ดีเยี่ยม 

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง 43 43 100.00 1.50 1.50 5 ดีเยี่ยม 
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคอุบัตเิหตภุัยและสิ่งเสพติด 43 43 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

สรุป มฐ.1       5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 
 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

              

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มคีวามรูส้ึกท่ีดีตอ่ตนเอง 43 43 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 43 43 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

2.3 ควบคุมอารมณต์นเองได้เหมาะสมกับวัย 43 43 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

2.4 ช่ืนชมศีลปะดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 43 43 100.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

สรุป มฐ.2       5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม               

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค าสัง่สอนของพ่อแม่ครูอาจารย ์ 43 43 100.00 2.00 2.00 5 ดีเยี่ยม 

3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 43 43 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่น 43 43 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

3.4 ประพฤตตินตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 43 43 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

สรุป มฐ.3       5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 
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มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา               

4.1 สนใจเรียนรูส้ิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ 43 43 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆท่ีเกิดจาก ประสบการณ์การเรียนรู้ 43 43 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

4.3 มีทักษะทางภาที่เหมาะสมกับวัย 43 43 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แลคณติศาสตร ์ 43 43 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

4.5 มีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ 43 43 100.00 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

สรุป มฐ.4       5.00 5.00 5 ดีเย่ียม 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา       65.00 58.60 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

               
และเกิดประสิทธิผล 
5.1 ครูเข้าใจปรัชญาหลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 2 2 100.00 2.00 2 5 ดีเยี่ยม 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

5.2 ครูจดัท าแผนการจัดประสบการณ์ทีส่อดคล้องกับหลักสตูร 
2 2 100.00 2.00 2 5 ดีเยี่ยม การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์เรยีนรู้ที่หลากหลาย 

สอดคล้องกับความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

5.3 ครูบริหารจดัการช้ันเรียนท่ีสรา้งวินัยเชิงบวก 2 2 100.00 2.00 2 5 ดีเยี่ยม 
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของ
เด็ก 

2 2 100.00 2.00 2 5 ดีเยี่ยม 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลาก 
2 2 100.00 2.00 2 5 ดีเยี่ยม 

หลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของ เด็กแก่ผู้ปกครอง 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผดิชอบ 
2 2 100.00 2.00 2 5 ดีเยี่ยม 

และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ ์

5.7 ครูจดัสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรยีนรู้ได้ตลอดเวลา 2 2 100.00 2.00 2 5 ดีเยี่ยม 

5.8 ครูมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 2 2 100.00 2.00 2 5 ดีเยี่ยม 

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 2 2 100.00 2.00 2 5 ดีเยี่ยม 
5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เด็ก 

2 2 100.00 2.00 2 5 ดีเยี่ยม 

สรุป มฐ.5       20.00 20.00 5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่               
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล               

6.1 ผู้บรหิารเข้าใจปรัชญา และหลักการจดัการศึกษาปฐมวัย     4 3.00 2.40 4 ดีมาก 

6.2 ผู้บรหิารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดรเิริ่มทีเ่น้น 
    5 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

การพัฒนาเด็กปฐมวยั 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและรู้จักใช้ข้อมูล การประเมิน     4 3.00 2.40 4 ดีมาก 
ผลหรือการวิจัยเป็นฐานการคิดทั้งด้านวิชาการและการจดัการ 

6.4 ผู้บรหิารสามารถบริหารจัดการการจดัการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
    4 3.00 2.40 4 ดีมาก 

ตามแผนพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 

6.5 ผู้บรหิารส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ     5 3.00 3.00 5 ดีเยี่ยม 

6.6 ผู้บรหิารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่ 
    4 3.00 2.40 4 ดีมาก 

การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
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- 
มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา               

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
    5.00 4.00 4.00 5 ดีเยี่ยม 

และน าสู่การปฏิบัตไิด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.2 มีระบบกลไกให้ผู้มสี่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนัก 
    4.00 4.00 3.20 4 ดีมาก 

และเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวยั 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู ้
    4.00 4.00 3.20 4 ดีมาก 

และความเข้าใจหลักการจดัการศกึษาปฐมวัย 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกบัผู้ปกครอง 
    4.00 4.00 3.20 4 ดีมาก 

ชุมชน และท้องถิ่น 

7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอยา่งรอบด้าน     4.00 4.00 3.20 4 ดีมาก 

สรุป มฐ.7       20.00 16.80 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน 
              

ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกระทรวง 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา     4 1.00 0.80 4 ดีมาก 

8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา     
4 1.00 0.80 4 ดีมาก 

ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ     4 1.00 0.80 4 ดีมาก 

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายใน 
  

  
4 0.50 0.40 4 ดีมาก 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

8.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
  

  
4 0.50 0.40 4 ดีมาก 

ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน     5 1.00 1.00 5 ดีเยี่ยม 

สรุป มฐ.8       5.00 4.20 4 ดีมาก 

ด้านที ่3 มาตรฐานดา้นการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้       5.00 4.50 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที ่9 สถานศึกษามีการสรา้งส่งเสริม 
              

สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแหง่การเรียนรู้ 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 
    4 2.50 2.00 4 ดีมาก 

และบุคลากรในสถานศึกษา 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา 
    5 2.50 2.50 5 ดีเยี่ยม 

ระหว่างสถานศึกษากบั ครอบครัว ชุมชนและองค์ที่เกี่ยวขอ้ง 

สรุป มฐ.9       5.00 4.50 5 ดีเยี่ยม 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

    5 2.00 2.00 
5 ดีเยี่ยม 

สรุป มฐ.6       20.00 17.60 4 ดีมาก 
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- 

ด้านที่ 4 มาตรฐานดา้นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา       5.00 4.00 4 ดีมาก 

มาตรฐานที ่10 การพัฒนาสถานศึกษา ใหบ้รรลุเป้าหมายตามปรชัญา 
              

วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

10.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก ให้บรรลุตามเป้าหมาย 
    4 3.00 2.40 4 ดีมาก 

ปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 

10.2  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย     4 2.00 1.60 4 ดีมาก 

สรุป มฐ.10       5.00 4.00 4 ดีมาก 

ด้านที ่5 มาตรฐานดา้นมาตรการสง่เสริม       5.00 4.00 4 ดีมาก 

มาตรฐานที ่11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย 
              

และแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

11.1 จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ตามนโยบาย 
    4 3.00 2.40 4 ดีมาก 

เกี่ยวกบัการจัดการศึกษาปฐมวยั 

11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย     4 2.00 1.6 4 ดีมาก 

สรุป มฐ.11       5.00 4.00 4 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม       
 

100.00  
91.10 

5 ดีเยี่ยม 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษาคะแนนที่ได้ 91.10 ระดับคุณภาพ 5 ดีเยี่ยม  
 
15. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก / ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจาก สมศ. 
     15.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

35.00 28.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

15.00 13.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
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ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธ
กิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
              เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

2.50 2.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
              สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 86.28 ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ประเภทโรงเรียน 
ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  86.28  คะแนน 
มีคุณภาพระดับ  ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้ง ๘๐ คะแนนขึ้นไป   ใช่    ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่   ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่    ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ประถมศึกษา) น้ าหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.38 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.18 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.90 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.23 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 12.24 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.80 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

5.00 4.89 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
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ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธ
กิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
              เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

5.00 4.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
              สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 83.62 ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 
 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้ง ๘๐ คะแนนขึ้นไป   ใช่    ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้  ใช่   ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่    ไม่ใช่ 

 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 15.2 สรุปข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (22-26 ก.ค.2554) 

จุดเด่น 

 ด้านผลการจัดการศึกษาผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน คิดเป็นท าเป็น ซึ่งสถานศึกษาจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ หลายโครงการ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพกายแลสุขภาพจิตที่ดี มีร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยจากยาเสพติด มีระเบียบวินัย เป็นลูก
ที่ดีของพ่อแม่เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผลการจัดการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ  

O –Net ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

2. ด้านการบริหารจัดการ 
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สถานศึกษายังขาดครูวิชาเอกตามภารกิจและขาดงบประมาณในการจัดซื้อ 
อุปกรณ์กีฬาและสนามเด็กเล่น 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1 สถานศึกษาขาดการน าผลประเมินจาก ข้อ 1 – 4  ไปพัฒนาครูแต่ละคน 

 
16. ผลการประเมินคุณภาพ (อ่ืนๆ) (ปี 2562-2563) 

 
 
 
 
 
 
17. จุดเด่น/รางวัล/ผลงาน/นวัตกรรมที่ประสบผลส าเร็จ/การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 
ระดับสถานศึกษา 
 1. โรงเรียนต้นแบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแบบบูรณาการ (โรคอาหารเป็นพิษ โรคมือเท้าปาก 
โรคไข้เลือดออก  บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) 
 2. โรงเรียนแกนน าปลอดขยะ (Zero Waste School) 
ผู้บริหาร 
 นายชัชวาล  บุตรอามาตย์ รางวัล  ครูดีศรีเขาค้อ 
ครู 
 1. นายสิริกานต์   มีไทย     รางวัล  ครูดีศรีเขาค้อ 
 2. นางก าไล  มีไทย           รางวัล  ครูดีศรีเขาค้อ 
 3. นางอุบลรัตน์  รัตนชมภู ครูดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วืทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาเนื่องในวันครูประจ าปี 2562 
  
นักเรียน 
 เด็กหญิงนทวรรณ มั่นหมาย รางวัล การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3               
เหรียญทอง ระดับชาติ ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 69 จังหวัด
สุโขทัย 
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18. จุดด้อย/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจ ากัด ในการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา (ปี 2562) 
 

1. การท างาน ตามระบบงานที่ตั้งไว้ ไม่ต่อเนื่อง ท าให้เกิดอุสรรคต่อการท างาน 
2. การด าเนินงาน โครงการ ล่าช้า ไม่ตรงตามห้วงเวลา 

 
19. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis 

 

 

ปัจจัยภายใน 

 

 

จุดแข็ง 

- บุคลากรมีความตั้งใจ 
- นักเรยีนมีจิตอาสา 
- มีงบประมาณเพียงพอ 
- มีครูครบตามเกณฑ์ 
- มีอาคารสถานที่เพียงพอ 
- ครูสอนตามเอก/ความถนัด 
- บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

จุดอ่อน 

- เปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย 
- บุคลากรขาดความเข้าใจ 
- ขาดความเป็นเอกภาพในการ

ท างาน 
- กระบวนการก ากับติดตามอ่อนแอ

ขาดความเป็นเอกภาพและความ
ต่อเนื่อง 

- นโยบายที่มากเกินภาระกิจหลัก
ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย 

 

ปัจจัยภายนอก 

โอกาส 

- มีหน่วยงานหลักสนับสนุน 
- มีแหล่งศึกษา สืบค้นทางวิชาการ 

อย่างหลากหลาย 
- มีการบูรณาการการเรียนรู้แก่นักเรียน 
- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

โครงการจากหน่วยงานภายนอก 
- มีการก ากับติดตามผลจากหน่วยงาน

ต้นสังกัดเป็นระยะ 

อุปสรรค 

- เปลี่ยนแปลงนโยบาย 
- ผู้ปกครองยากจน ชุมชนแออัด 
- เป็นสังคมกึ่งเมืองอ่อนไหวต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
- ภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อการให้

ความร่วมมือกับโรงเรียน 
- หน่วยงานต่างๆมุ่งให้โรงเรียน/

นักเรียนเป็นเครื่องมือในการ
ท างานแต่ขาดความยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561– 2580)เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
โดยมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือรับผิดชอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติ
ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าวเพ่ือความสุขของคนไทยทุกคนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ
อันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยการด ารงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถใน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

1. ความม่ันคงหมายถึงการมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศสังคมชุมชนครัวเรือนและปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคง 
ในทุกมิติทั้งมิติทางการทหารเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการเมืองเช่นประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนมีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลสังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข้มแข็งครอบครัวมีความอบอุ่นประชาชนมีความ
มั่นคงในชีวิตมีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีการออมส าหรับวัยเกษียณความมั่นคงของอาหาร
พลังงานและน้ามีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

2. ความม่ังคั่งหมายถึงประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลงประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นและมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็งขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับ
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บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปและประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลกและมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่งการผลิตการค้าการลงทุนและการท าธุรกิจเพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนานอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่
จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญาทุนทางการเงินทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักรทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ความยั่งยืนหมายถึงการพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้นคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทรเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมรัฐบาลมีนโยบายที่
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพสร้างโอกาสและความเสมอ 

ภาคทางสังคมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

2) ขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 

3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

5) ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคงมีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญคือประเทศชาติมั่นคงประชาชน 
มีความสุขเน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยเอกราชอธิปไตยและ 
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติสังคมชุมชนมุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่องมือเทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความ
รุนแรงควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใช้
กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการภาคเอกชนประชาสังคมและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐรวมถึง
ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเอ้ืออานวยประโยชน์ต่อการดา
เนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น 
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต”  
โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลายรวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆน ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆทั้งโครงข่ายระบบ
คมนาคมและขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัลและการปรับสภาพแวดล้อมให้ 

เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของ
ผู้ประกอบการพัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผสมผสานกับ
ยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบันพร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน
เวที โลกควบคู่ ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ ดี รวมถึ งการเ พ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและ  
ลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพโดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกายใจ
สติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน
มัธยัสถ์อดออมโอบอ้อมอารีมีวินัยรักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้องมีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นมีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกรนักคิดผู้ ประกอบการเกษตรกรยุค
ใหม่และอ่ืนๆโดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้
ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆทั้งภาคเอกชนประชาสังคมชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อนโดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทาเพ่ือส่วนรวมการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ
ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองและ
การเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มี
คุณภาพสามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัวชุมชนและสังคมให้นานที่สุดโดยรัฐให้หลักประกันการ
เข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม
ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  
ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดาเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3ด้านอันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือ
คนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
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 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูงยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการ
ท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลรวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกัน
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และโปร่งใสโดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึก
ในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิงนอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจนมีเพียงเท่าที่
จ าเป็นมีความทันสมัยมีความเป็นสากลมีประสิทธิภาพและน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนาโดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลัก
นิติธรรม 

 
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579 ขึ้นเพื่อวางกรอบ
เป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศโดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 

3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีและร่วมมือผนึก
ก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ
ลดลง 
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ยุทธศาสตร์ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

เป้าหมาย 

1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่งชายฝั่งทะเลทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มชน-ชายขอบและ
แรงงานต่างด้าว) 

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่อาทิ
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆยาเสพติดภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอร์เป็นต้น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมาย 

1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
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แนวทางการพัฒนา 

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที ่21 

2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

4. แหล่งเรียนรู้สื่อต าราเรียนนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

5. ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

6. ระบบการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 

7. ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
เหมาะสมเต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 

2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อตาราเรียนและสื่อการเรียนรู้ต่างๆให้มีคุณภาพมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัยจิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาคลังข้อมูลสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

7. พัฒนาคุณภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 

3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบันเพ่ือการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษาการติดตามประเมินและรายงานผล 

แนวทางการพัฒนา 

1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 

3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 

1. คนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมและนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

2. หลักสูตรแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณธรรม
จริยธรรมและการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม__ 

แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมและนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต 

2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. พัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 

1. โครงสร้างบทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจนและสามารถตรวจสอบ
ได้ 

2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียนสถานศึกษาและความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 

5. ระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้างขวัญก าลังใจ
และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 

5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
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3.ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศน์ 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค เป็นก าลังคนที่มี
ทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 
 

พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล 

2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

3. ผลิต พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคน 

4. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 

2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 

3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 

1.คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น 

2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

3. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 

4. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพ้ืนที่และประเทศ 

5. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

6. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการกระจายอ านาจ
สู่ภูมิภาค 
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  4. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

วิสัยทัศน์ 

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

3.  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

4.  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 

5.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

เป้าหมาย 

1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครูเป็นผู้เรียนรู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีความแม่นย าทางวิชาการและมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคลคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีภาวะผู้น าทางวิชาการมี
ส านึกความรับผิดชอบ (Accountability)และการบริหารแบบร่วมมือ 
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5. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ร่วมมือกับชุมชนภาคเอกชนและ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติเป็น
โรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการเป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพก ากับติดตามประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 

7. ส านักงานส่วนกลางปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานโดยกระจายอ านาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษาบริหารเชิงบูรณาการมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพก ากับติดตาม
ประเมินผลและการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ประเด็นกลยุทธ์ 1.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

ประเด็นกลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อย
โอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่ง
ทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ 
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประเดน็กลยุทธ์ 2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนา

สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การ
จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education) 

ประเด็นกลยุทธ์ 2.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ี
ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

ประเด็นกลยุทธ์ 2.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็น
เลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นกลยุทธ์ 2.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ประเด็นกลยุทธ์ 2.5 การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นกลยุทธ์ 2.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
ประเด็นกลยุทธ์ 2.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด 
สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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นโยบายที่ 3พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ 3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและ

พัฒนาครูให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นกลยุทธ์ 3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ประเด็นกลยุทธ์ 3.3 น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทาง
การศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ 4.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

ประเด็นกลยุทธ์ 4.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐาน 
ตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  

ประเด็นกลยุทธ์ 4.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

ประเด็นกลยุทธ์ 4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
ประเด็นกลยุทธ์ 4.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital 

Technology  มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ประเด็นกลยุทธ์ 5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ 5.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ 5.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 
4 ด้าน  ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 

ประเด็นกลยุทธ์ 5.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ 

ประเด็นกลยุทธ์ 5.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital 
Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่
การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน 

ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมา 
วิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด 
และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 
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  5. นโยบาย ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

วิสัยทัศน์ : ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 

“จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างสรรค์
มูลค่าเพ่ิมพร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างมั่นคงของสังคมรวมทั้งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนเพ่ือให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน”  

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

1. เกษตร: การพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเกษตรมูลค่าสูง 
2. ท่องเที่ยว: ท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
3. การค้าการลงทุน: ศูนย์กลางเชื่อมโยงผ่านแนว EWEC และ LIMEC  
4. อุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมสีเชียว 
5.  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1: การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2: ส่งเสริมพัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทุกมิติเพ่ือสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3: ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่5 : ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 

 6. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

วิสัยทัศน์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 “ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ในศตวรรษท่ี 21” 

พันธกิจ 

1. สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 
3. สร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่คุณลักษณะ 

ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบและการบูรณาการในจังหวัด 
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เป้าประสงค์รวม 

1.   หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่งร่วมสืบสานสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ของในหลวงรัชการที่ 9 และพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่ 10 

2.   ผู้เรียนมีทักษะชีวิตทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นคนดีและมีคุณธรรม 

3.   ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันและการประกอบอาชีพ 

4.   เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 

5.   ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 

6.   ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 

7.   ผู้เรียนอ่าน-เขียนหนังสือได้ตามมาตรฐานและอ่านแตกตามล าดับ 

8.   ผู้เรียนมีเอกลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ “ลูกพ่อขุนผาเมืองเสียสละกล้าหาญชาญฉลาด” 

9.   คุณภาพการศึกษาของจังหวัดทุกระดับทุกประเภทเพ่ิมขึ้น 

10.  ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

11.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองตามสมรรถนะที่จ าเป็นของสายงาน 

12.  ระบบการบริหารจัดการศึกษาการบริหารงานบุคคลเป็นเอกภาพเชื่อมโยงการทุกภาคส่วน 
แบบบูรณาการ 

จุดเน้นการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

1.การขยายผลศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิต 
รัชกาลที ่9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร 
เทพยวรางกูรรัชกาลที่ 10 ในหน่วยงานและสถานศึกษา 

2.การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทายกระดับความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด 

3. พัฒนาครูและส่งเสริมการจัดการศึกษาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตอบสนองความต้องการ
ของจังหวัด 

4. ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้อ่านหนังสือแตกตามมาตรฐานแต่ละชั้นเรียนและศักยภาพผู้เรียน 

5.ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของจังหวัดและตามหลักสูตรที่ก าหนดและการบูรณาการ 
เสริมสร้างเอกลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนต้นแบบกศจ.เพชรบูรณ์ 

6. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการทดสอบระดับชาติ( O-NET,V-NET,N-NET) 

7. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท 
ของจังหวัด 
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8. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

9. พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับพ้ืนที่บริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต 

กลยุทธ์/แนวทาง 

1. การขยายผลศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและ พระราโชบายด้านการศึกษา 

2. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง 

การพัฒนาจังหวัด 

กลยุทธ์/แนวทาง 

1. ส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถการพัฒนาจังหวัด 

2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการศึกษาสนองความต้องการของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 

กลยุทธ์/แนวทาง 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณลักษณะผู้เรียน 

2. ส่งเสริมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

กลยุทธ์/แนวทาง 

1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. การบริหารและการบูรณาการจัดศึกษาจังหวัด 
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7. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 

วิสัยทัศน์ 

 “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศและเป็นสุข” 

พันธกิจ 

1.ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา ส าหรับประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและ มีคุณภาพ 

2.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบูรณาการการจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบ 

4.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา บุคคล สถาบัน และองค์กรอ่ืน จัดการศึกษาทุกรูปแบบ  

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร มีทักษะด้านภาษาในการสื่อสาร คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ การก ากับติดตามนิเทศและ
ประเมินผล โดยใช้ระบบ Digital Technology และการบูรณาการกับทุกภาคส่วนตามแนวประชารัฐ
อย่างมีประสิทธิผล 

4. สถานศึกษา บุคคล สถาบัน และองค์กรอ่ืน จัดการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ /ประเด็นกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ์ 1.1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ประเด็นกลยุทธ์ 1.1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา หรือ  “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน 

ประเด็นกลยุทธ์ 1.1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
ทุจริ ตคอรัปชั่นและยึดมั่ น ในการปกครองระบอบประชาธิป ไ ตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ประเด็นกลยุทธ์ 1.1.3 เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน ศาสนา พระมหากษัตริย์ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

กลยุทธ์ 1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกลยุทธ์1.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

ประเด็นกลยุทธ์1.2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม 
และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  
ภัยจากโรค อุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ 2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

ประเด็นกลยุทธ์ 2.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม 

ประเด็นกลยุทธ์ 2.1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

ประเด็นกลยุทธ์ 2.1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
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กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

ประเด็นกลยุทธ์ 2.2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ

สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีหลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาในกาจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

ประเด็นกลยุทธ์ 2.2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual 
Education) หลักสูตรระยะสั้น 

ประเด็นกลยุทธ์ 2.2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ี
เหมาะสม 

กลยุทธ์ 2.3 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 

International Student Assessment) 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 

Technology Engineering and Mathematics Education : STEM 
Education)  

กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการท า และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ 2.4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผลโดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
กลยุทธ์ 2.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ 2.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้(Knowledge-
Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ
ที่หลากหลาย 

 
ประเด็นกลยุทธ์ 3.1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้ง

ระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น  TEPE 
Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based 
on Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้  ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ   

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประเด็นกลยุทธ์ 3.2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการก าหนด การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง 
การประเมินและการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

ประเด็นกลยุทธ์ 3.2.2  หน่วยงานมีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ 
ประเด็นกลยุทธ์ 3.2.3  การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมการเข้าถึงบริการการศึกษา 

กลยุทธ์ 4.1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ประเด็นกลยุทธ์ 4.1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา

อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
ประเด็นกลยุทธ์ 4.1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ

ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
กลยุทธ์4.2 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ 4.2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กด้อย
โอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว 
เด็กไทยที่ไม่เลขประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 

ประเด็นกลยุทธ์ 4.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่าง
ทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ฯลฯ 

กลยุทธ์ 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษา 
กลยุทธ์ 4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ 5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นกลยุทธ์ 5.1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับติดตามตรวจสอบ

และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล       
ประเด็นกลยุทธ์ 5.1.2 พัฒนาระบบ ICT เพ่ือการจัดศึกษาที่มีมาตรฐาน 
ประเด็นกลยุทธ์ 5.1.3 สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่และยก

ย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
ประเด็นกลยุทธ์ 5.1.4 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

กลยุทธ์ 5.2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ประเด็นกลยุทธ์ 5.2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนในเขตพ้ืนที่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดย

ประสานงานจัดท าแผนบูรณาการร่วมกับศึกษาธิการจังหวัด 
ประเด็นกลยุทธ์ 5.2.2 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

ด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นกลยุทธ์ 5.3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล 
ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นกลยุทธ์ 5.3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

กลยุทธ์ 5.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการศึกษา 
กลยุทธ์ 6.1 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  

ประเด็นกลยุทธ์ 6.1.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และสร้างเครือข่าย ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 6.2 จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. 
ประเด็นกลยุทธ์ 6.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายและจุดเน้นลงสู่การปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วน 
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จุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 

1. การอ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ผ่านเกณฑ์การประเมินของ 
ระบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย โครงการ และกิจกรรมของ สพฐ.(e-MES) 
ระดับดีข้ึนไป  

2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป และร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนบนของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

3. สถานศึกษามีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ระดับดีขึ้นไป 

4. สถานศึกษามีผลการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีขึ้นไป 

5. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา(สิ่งแวดล้อม ขยะ) ระดับดีข้ึนไป 

6. สถานศึกษาได้รับรางวัล หรือกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับ 

- ระดับระดับชาติ 

- ระดับภูมิภาค/เขตตรวจราชการ 

- ระดับ สพป./สพม./จังหวัด/ศธจ. 

- ระดับอ าเภอ / ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- อ่ืน ๆ  

7. สถานศึกษามีผลงานวิจัย อย่างน้อย 1 ชิ้น 
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8. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอมุ่งส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา  พัฒนานักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  น าความรู้  
เชิดชูความเป็นไทย  รู้จักใช้เทคโนโลยี  ตามวิถีความพอเพียง 

พันธกิจ (MISSION) 

1. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้น 

ของพระพุทธศาสนา 

3. ส่งเสริมด้านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษา 

4. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  มุ่งเน้นการอนุรักษ์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 
6. ส่งเสริมให้นักเรียนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 

เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นขอพระพุทธศาสนา 
3. นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้  และแสวงหาความรู้อย่างหลากหลาย 
4. นักเรียนมีจิตส านึกรัก  ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
5. นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 
6. นักเรียนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตและอยู่ในสังคม 

อย่างมีความสุข 

ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการศึกษา 
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กลยุทธ์ 

 

ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ /ประเด็นกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ 1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
กลยุทธ์ 1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และ

กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ 2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม 

 
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ 2.3 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการท า และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ 2.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ 2.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้(Knowledge-
Based Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ
ที่หลากหลาย 

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมการเข้าถึงบริการการศึกษา 

กลยุทธ์ 4.1 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 4.2 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษา 
กลยุทธ์ 4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ 5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 5.2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ 5.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

เพียงพอ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการศึกษา 

กลยุทธ์ 6.1 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  
กลยุทธ์ 6.2 จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ความสอดคล้อง 

1.  เสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลัก ด้วย
การน้อมน าแนวพระราชด าริ “ศาสตร์
พระราชา”มาจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ร้อยละ80 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

2.  ปลูกฝังและเสริมสร้างวิธีประชาธิปไตย
และต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ 

ร้อยละ 90 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 

3.  ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ร้อยละ95 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 

4.  ผู้เรียนมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร
การวัดประเมินผลที่เหมาะสม 

ร้อยละ 80 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

5.  โรงเรียนจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรและมี
ระบบการวัดและประมินผลที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

ร้อยละ 90 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 

6.  ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้มีความพร้อมเขาสู่ระดับการ
เรียนที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 90 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

7.  นักเรียนชั้นป.1-ม.3 อ่านออกเขียนได้ตาม
ช่วงวัย 

ร้อยละ 90 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

8.  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ร้อยละ 85 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

9.  ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) ผ่านทักษะการคิด 

ร้อยละ 80 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ความสอดคล้อง 

คิดวิเคราะห็ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

10.ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที21 ร้อยละ 80 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

11. ผู้ เรียนได้รับสื่อและสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

 

ร้อยละ 80 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

12. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่ความ
เป็ น เลิ ศและยกระดับผลการประเมิน
ระดับชาติและนานาชาติ(PISA) 

ร้อยละ 80 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

13.  ผู้ เ รี ยนมีทักษะชีวิต  มีสุ ขภาวะที่ดี
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมความสุข 

ร้อยละ 80 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

14. สถานศึกษาน าDigital Technologyมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ร้อยละ 80 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 

15. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้สามารถจัดการเรียนรู้ ได้อย่าง
คุณภาพ 

ร้อยละ80 ตัวบ่งชี้ 2.4 

16. ผู้เรียนมีโอกาส ความเสมอภาคและเท่า
เทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

ร้อยละ 80 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 

17. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

ร้อยละ 80 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

18. โรงเรียนมีจัดการศึกษาตามนโยบายและ
จุดเน้นการศึกษา 

ร้อยละ 80 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
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ส่วนที่ 3 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ประมาณการรายรับ 
แหล่ง/ที่มางบประมาณ ยอดยกมา  

ปี 2562 
ปี 2563 

1. งบเงินอุดหนุน โครงการเรียนฟรี   
1) เงินรายหัว (ค่าจัดการเรียนการสอน)** 591,889.53 494,100 
2) ค่าหนังสือเรียน 2,000 115,152 
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 23,583 68,424 
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,694 58,410 
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ** 4,810 107,673 
6) เงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจน 34,690         108,000 
7) ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน -  

2. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป   
   1) โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหาร
กลางวัน** 

17,042.25//2ว 17,060.55 

   2) อ่ืนๆ  (ระบชุื่อตามบัญชีเงนิฝาก)   
3. โครงการอาหารกลางวัน (งบท้องถิ่น)      204,033.74 164,000 
งบสื่อ อบจ.     2,074,100  
4. เงินนอกงบประมาณ**   

1) เงินบ ารุงการศึกษา 240.83 237.84 
2) เงินบริจาค   
3) เงินรายไดส้ถานศึกษา   
4) เงินลูกเสือ   
5) เงินเนตรนาร ี   
6) เงินยุวกาชาด   
7) เงินประกันสัญญา             77,300 
8) อ่ืนๆ (ระบชุื่อตามบัญชีเงินฝาก) 5,256.20  

5. เงินรายได้แผน่ดิน          3,189.22 
  รวม 2,959,339.55 1,213,546.61  
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2. ประมาณการรายจ่ายเงินรายหัว (ค่าจัดการเรียนการสอน), ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(การแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04006/643  ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547) 
รายละเอียดงบประมาณ 

  ที่ รายการ งบประมาณ      หมายเหตุ 
  1 งบประมาณท้ังหมด 100 % 820,000.00  
  2 งบที่ใช้ด าเนินโครงการ 60% 492,000.00  
  3 งบค่าสาธารณูปโภค/อ่ืนๆ  30% 246,000.00  
  4 งบใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ 10% 82,000.00  

 รวม 100% 820,000.00  

 

ค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

งบประมาณ 
ก่อน

ประถม 
ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

 
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. ด้านวิชาการ (60) 35,700 125,600 170,700 332,000 67.48 
2. ด้านบริหารงานบุคคล(15) 6,000 24,155 35,845 66,000 13.41  
3. ด้านการบริหารทั่วไป (20) 9,900 30,200 40,900 81,000 16.46 
4. ด้านงบประมาณ(5) 2,075 4,200 6,725 13,000 2.64  

รวม 53,675 184,155 254,170 492,000  
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3. สรุปโครงการจ าแนกตามงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ หมายเหตุ 

เงินอุดหนุนรายหัว     
1. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 2,000  
2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 6,000  
3. โครงการโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต 3,000  
4. โครงการสร้างเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 4,000  
5. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 21,000  
6. โครงการพัฒนาวินัยนักเรียนล้อมโรงเรียนด้วยวินัยพาเด็กไทยพัฒนา 10,000  
7. โครงการพัฒนาหลักสูตร 49,000  
8. โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 31,000  
9. โครงการโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 47,500  
10. โครงการพัฒนาทักษะศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 29,000  
11. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียน 14,000  
12. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 5,000  
13. โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 29,000  
14. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21และ Thailand 4.0 69,500  
15. โครงการโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม 2,000  
16. โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม 3,000  
17. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 4,000  
18. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 3,000  
19. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 62,000  
20. โครงการนิเทศภายใน 2,000  
21. โครงการสารสัมพันธ์ชุมชน 2,000  
22. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) 2,000  
23. โครงการวันส าคัญ 37,000  
24. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 17,000  

25. โครงการพฒันาข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน 4,000  

26. โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 21,000  

27. โครงการระบบควบคุมภายใน 2,000  

28. โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ 6,000  

29. โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน 5,000  
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ตั้งไว้ หมายเหตุ 

รวม 492,000  

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

1. กิจกรรมค่ายคุณธรรม 10,000  

2. โครงการลูกเสือ – เนตรนารีท าดีเพ่ือสังคม 15,000  

3. โครงการกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด 10,000  

4. กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 50,900  

รวม 85,900  

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา เงินบริจาค อ่ืนๆ)   

1. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งกับชุมชน 
กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา 

11,100  

2. โครงการอาหารกลางวัน 338,000  

3. โครงการเงินทุนหมุนเวียน่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน 17,060.55  

4. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและ
โรงเรียนพ้ืนที่เกาะ 

30,000  
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4. งบหน้าการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบด าเนินงาน 

รวม แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 /กลยุทธ์ที่ 1 (1.1)      
       1. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน - - 2,000 2000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

2. โครงการสถานศึกษาพอเพียง - - 23,042.25 23,042.25 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 
เงินดอกผลโครงการอาหารกลางวัน 

3. โครงการโรงเรียนต้นแบบโรงเรยีนสุจรติ - - 3,000 3,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

รวม - - 28,042.25 28,042.25  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 /กลยุทธ์ที่ 2 (1.2)      

4. โครงการสร้างเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน - - 4,000 4,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

5. โครงการโรงเรียนคณุธรรม - 5,000 26,600 31,600 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

6. โครงการกีฬาภายในต้านภยัยาเสพติด - 15,000 - 15,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

รวม  20,000 30,600 50,600  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 /กลยุทธ์ที่ 3 (1.3)      

7. เสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ - 18,000 12,000 30,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

รวม - 18,000 12,000 30,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 /กลยุทธ์ที่ 4 (2.1)      

8. โครงการพัฒนาระบบงานหลักสูตร - - 49000 49000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบด าเนินงาน 

รวม แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

9. โครงการพัฒนาการวดัและประเมินผล - - 31,000 31,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

รวม - - 80,000 80,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 /กลยุทธ์ที่ 
5,6,7,9(2.2,2.3,2.4,2.6) 

     

10. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน - 15,000 32,500 47,500 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

11. โครงการพัฒนาทักษะศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์ - 2,000 27,000 29,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

12. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ - 7,000 7,000 14,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

13. โครงการส่งเสริมนสิัยรักการอา่น - - 5,000 5,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

14. โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ศตวรรษที่ 21 

- 77,900 2,000 79,900 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563, กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

15. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูสู้ศ่ตวรรษที่ 21 - 3,000 66,500 69,500 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563, กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

16. โครงการโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม - - 2,000 2,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

17. โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา - - 3,000 3,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

18. โครงการวันส าคญั -  37,000 37,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563, กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

19. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย - - - -  

รวม - 104,900 182,000 286,900  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 /กลยุทธ์ที่ 8 (2.5)      

20. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - - 17,000 17,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563, งบจาก อปท. 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบด าเนินงาน 

รวม แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

21. โครงการลูกเสือ – เนตรนารีท าดีเพื่อสังคม - 15,000 - 15,000 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 รวม  
 
 

- 15,000 17,000 32,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 /กลยทุธ์ที่ 10,11(3.1,3.2)      

22. โครงการพัฒนาศักยภาพคร ู - 62,000 - 62,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

23. โครงการนิเทศภายใน - - 2,000 2,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

รวม - 62,000 2,000 64,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 4,6 /กลยุทธ์ที่ 
12,13,14,15,20,21(4.1-4.4,6.1,6.2) 

     

24. โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน - - 4,000 4,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

25. โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน - 145,000 21,000 21,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/256362, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, งบจาก อปท. 

รวม - 145,000 25,000 170,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 /กลยุทธ์ที่ 16-19 (5.1-5.4)      

26. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา - - 4,000 4,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

27. โครงการโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล - - 3,000 3,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

28. โครงการสารสมัพันธ์ชุมชน - - 2,000 2,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

29. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็ง 11,000 - - 11,000 งบด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ (สพป.พช.2) 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบด าเนินงาน 

รวม แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กับชุมชนกิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา 

รวม 11,000 - 10,000 21,000  

รวมงบประมาณ 11,000 364,900 386,042.25 762,542.25  
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5. งบหน้าการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามการบริหารโรงเรียน 4 ด้าน + กิจการนักเรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบด าเนินงาน รวม แหล่ง-ที่มางบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ด้านวิชาการ       

1. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน - - 2,000 2,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง - - 23,042.25 23,042.25 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

เงินดอกผลโครงการอาหารกลางวัน 

3. โครงการโรงเรยีนสุจริต - - 3,000 3,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

4. โครงการโรงเรยีนคุณธรรม - 5,000 26,000 31,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

5. โครงการพัฒนาหลักสตูร - - 49,000 49,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

6. โครงการพัฒนาระบบการวดัและประเมินผล - - 31,000 31,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

7. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน - 15,000 32,500 47,500 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

8. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ - 7,000 7,000 14,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

9. โครงการส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน - - 5,000 5,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนสูศ่ตวรรษที่ 21 - 3,000 66,500 69,500 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563, กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบด าเนินงาน รวม แหล่ง-ที่มางบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

11. โครงการโรงเรยีนต้นแบบการจัดการเรยีนรวม - - 2,000 2,000 เงินอดุหนนุรายหวัปี 2562/2563 

12. โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา - - 3,000 3,000 เงินอดุหนนุรายหวัปี 2562/2563 

13. โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน - 145,000 21,000 166,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, งบจาก อปท. 

14. โครงการประกันคณุภาพการศึกษา - - 4,000 4,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

15. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย - - - -  

รวม  175,000 275,042.25 450,042,25  

ด้านบริหารทั่วไป      

16. โครงการสร้างเสรมิประชาธิปไตยในโรงเรียน - - 4,000 4,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

17. โครงการกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด - 10,000 - 10,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

18. เสรมิสร้างทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ - 18,000 12,000 30,000     งบโครงการพื้นท่ีสูง (สพป.พช.2) 

19. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สูศ่ตวรรษท่ี 21 - 3,000 66,500 69,500 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563, กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

20. โครงการวันส าคัญ - 10,000 27,000 37,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563, กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบด าเนินงาน รวม แหล่ง-ที่มางบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

21. โครงการโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพ - 17,000 17,000 34,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563, งบจาก อปท. 

22. โครงการพัฒนาข้อมลูสารสนเทศของนักเรียน - - 4,000 4,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

23. โครงการสารสัมพันธ์ชุมชน - - 2,000 2,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

24. โครงการเสรมิสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งกับ
ชุมชนกิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา 

11,000 - - 11,000 งบด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ (สพป.พช.2) 

25. โครงการลูกเสือ – เนตรนารีท าดีเพื่อสังคม - 15,000 - 15,000 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รวม 11,000 73,000 132,500 216,500  

ด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      

26. โครงการพัฒนาทักษะศลิปะ ดนตรี นาฏศิลป์ - 3,00 26,000 29,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

27. โครงการโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล - -   3,000   3,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

รวม - 3,000 29,000 32,000  

ด้านบริหารงานบุคคล      

28. โครงการพัฒนาศักยภาพคร ู - 62,000 - 62,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบด าเนินงาน รวม แหล่ง-ที่มางบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

29. โครงการนิเทศภายใน - - 2,000 2,000 เงินอุดหนุนรายหัวปี 2562/2563 

รวม - 62,000 2,000 64,000  

รวมทั้งสิ้น 11,000 313,000 438,542.25 762,542.25  

 


