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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนนางรองพิทยาคม อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย๑
วันที่ 28 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2563
เรื่อง การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี ( ปี. 2563-2565 ) โรงเรียนนางรอง
พิทยาคม
เรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคม
ตามคาสั่งที่ 319 /2562 โรงเรียนนางรองพิทยาคม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เรื่อง การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน .ระยะ 3 ปี ( ปี. 2563-2565 ) เพื่อเป็นการวาง
แผนการดาเนินงานประจาปี เป็นเครื่องมือชี้ทิศทางการปฏิบัติงาน การพัฒนาหนํวยงาน พัฒนาฝุายและกลุํม
สาระการเรียนรู๎ งานตํางๆ ให๎สัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายของโครงการและสนองนโยบายของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
บัดนี้ โรงเรียนนางรองพิทยาคมได๎จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี
( ปี. 2563-2565)
เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว จึงนาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให๎การรับรอง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และนาไปใช๎ในการปฏิบัติ
ลงชื่อ...........................................
(นายสุรธี เครือบคนโท)
ผู๎อานวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม
ความเห็นชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคมได๎ทาการพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี ( ปี. 2563-2565 ที่โรงเรียนจัดทาขึ้นแล๎ว เห็นวําเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ใช๎ในการปฏิบัติได๎
ลงชือ่ ...........................................
(นายสรายุทธ เสลารักษ๑)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข

คานา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ) ระยะ 3 ปี ( ปี. 2563-2565) ได๎จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการ
วางแผนการพัฒนาการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือชี้ทิศทางการปฏิบัติงาน การพัฒนาหนํวยงาน พัฒนาฝุายและ
กลุํมสาระการเรียนรู๎ งานตํางๆ ให๎สัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายของงาน โครงงานและสนองนโยบายของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
เพื่อให๎การบริหารงาน สถานศึกษาเป็นไปด๎วยความถูกต๎องเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี ( ปี. 2563-2565) เลํมนี้จะบังเกิดผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาโรงเรียนมากน๎อย
เพียงใดนั้น ยํอมขึ้นอยูํกับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ในการรับผิดชอบดาเนินการปฏิบัติงานตามงานและโครงการที่
กาหนดไว๎ในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางจริงจังและครบถ๎วน
หวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี ( ปี. 2563-2565) เลํมนี้
จะเป็นประโยชน๑ ตํอผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายในการปฏิบัติงานและขอขอบคุณทุกทํานที่มีสํวนชํวยในการจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ จนเสร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี

(นายสุรธี เครือบคนโท))
ผู๎อานวยการโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
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- คาสั่งโรงเรียนนางรองพิทยาคม ที่ 319 /2562 เรื่อง แตํงตั้ง คณะกรรมการ
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (ปี. 2563-2565)

บทที่ 1
บทนา
1 ข๎อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนนางรองพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาอาเภอแหํงที่ 2 ตั้งอยูํบ๎านเลขที่ 137 หมูํ 12
ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตาบลนางรอง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย๑ โรงเรียนนางรองพิทยาคมได๎รับ
การประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2528 โดยรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชวน หลีกภัย)
ทั้งนี้เนื่องจากอธิบดีกรมสามัญศึกษา (ดร.เอกวิทย๑ ณ ถลาง) ได๎มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย๑
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2527 และได๎มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนนางรองด๎วย ได๎ทราบวําโรงเรียนนางรอง
มีบริเวณแคบ เป็นการไมํสะดวกในการจัดการบริหารโรงเรียนให๎ได๎ผลดีเทําที่ควร จึงให๎ผู๎อานวยการโรงเรียน
นางรอง (นายพีรพันธ๑ ฉกรรฉ๑ศิลป์) ได๎ดาเนินการจัดหาสถานที่ในเขตตัวอาเภอนางรองที่มีขนาดกว๎างขวาง
พอที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นอีกแหํงหนึ่ง ผู๎อานวยการโรงเรียนนางรองได๎ดาเนินการติดตํอทางอาเภอ
นางรองและขอใช๎ที่สาธารณะประโยชน๑ “ทุํงดอนแต๎ว” ซึ่งมีเนื้อที่ 1,965 ไรํ แตํขอใช๎ 200 ไรํ ทางอาเภอ
และสภาตาบลนางรองไมํขัดข๎อง และได๎ดาเนินการตามขั้นตอนเรื่อยมา แตํปรากฏวําพื้ นที่ดินสาธารณะ
ประโยชน๑ แปลงนี้ถูกราษฎรบุกรุกเข๎าไปทาประโยชน๑แล๎ว จึงได๎ขอร๎องให๎ผู๎เข๎าไปใช๎ประโยชน๑ออกจากพื้นที่
ในชํวงแรกนี้ราษฎรยอมบริจาคพื้นที่เพียง 4 ราย เป็นเนื้อที่ 50 ไรํ ตํอมาเมื่อ พ.ศ. 2536 คณะครูอาจารย๑
โรงเรียนได๎บริจาคเงินจัดซื้อที่ดินด๎านหลังโรงเรียนเพิ่มอีกจานวน 3 ไรํ 250 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 53
ไรํ 250 ตารางวา
โรงเรียนนางรองพิทยาคมเปิดสอนครั้งแรกในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2528
โดยได๎รับความอนุเคราะห๑จากพระครูพิทักษ๑ ชินวงศ๑ เจ๎าอาวาสวัดกลางนางรอง อาเภอนางรอง ให๎ใช๎โรงเรียน
ปริยัติธรรมศาลารํวมใจและศาลาเพียวพงศ๑ เป็นสถานที่เรียน มีนายพีรพันธ๑ ฉกรรจ๑ศิลป์ ผู๎อานวยโรงเรียนนางรอง
เป็นผู๎รักษาการในตาแหนํงครูใหญํโรงเรียนนางรองพิทยาคม อีกตาแหนํงด๎วย การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
จึงดาเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย ครั้งแรกมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 2 ห๎องเรียน 80 คน
ตํ อ มากรมสามั ญ ได๎ แ ตํ ง ตั้ ง นายชอบ บาลโสง อาจารย๑ ใ หญํ โ รงเรี ย นโนนเจริ ญ พิ ท ยาคม
มารักษาการในตาแหนํงครูใหญํแทน นายพีรพันธ๑ ฉกรรจ๑ศิลป์ นายชอบ บาลโสง ได๎มาปฏิบัติหน๎าที่ ตั้งแตํ
วันที่ 5 มิถุนายน 2528 เมื่อสร๎างอาคารเรียนชั่วคราวและบ๎านพักครู เสร็จแล๎วจึงได๎ย๎ายมาใช๎สถานที่ใหมํตั้งแตํ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2529 หลังจากได๎สร๎างอาคารเรียนถาวรแบบ 208 ล แล๎ว ได๎เริ่มใช๎อาคารเรียนถาวรตั้งแตํ
วันที่ 7 มกราคม 2530 ตํอมา นายสุรศักดิ์ ศรีสวํางรัตน๑ อาจารย๑ใหญํโรงเรียนตูมใหญํวิทยา ได๎ย๎ายมาดารง
ตาแหนํงอาจารย๑ใหญํโรงเรียนนางรองพิทยาคม ตั้งแตํเดือนมิถุนายน 2532 เป็นอาจารย๑ใหญํโรงเรียนนางรอง
พิทยาคมคนที่ 3 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2535 นายวิฑูรย๑ เชาว๑ศิริ อาจารย๑ใหญํโรงเรียนบ๎ านบุวิทยาสรรค๑
ได๎ย๎ายมาดารงตาแหนํงผู๎อานวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นคนที่ 4 และในวันที่ 19 มกราคม 2540

นายระจวบ วงสีสา ผู๎อานวยการโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมได๎ย๎ายมาดารงตาแหนํงผู๎อานวยการโรงเรียน
นางรองพิทยาคมเป็นคนที่ 5 และในวันที่ 29 มกราคม 2543 นายไกรลาศ กุลวงศ๑ ผู๎อานวยการโรงเรียนเมืองแก
พิทยาคม ได๎ย๎ายมาดารงตาแหนํงผู๎อานวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นคนที่ 6 จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน
2546 นายพนม เพชรจาเริญสุข ผู๎อานวยการโรงเรียนพิมพ๑รัฐประชาสรรค๑ ได๎ย๎ายมาดารงตาแหนํง
ผู๎อานวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นคนที่ 7 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 ได๎เกษียณอายุราชการ และ
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2551 นายสรายุทธ เสลารักษ๑ ผู๎อานวยการโรงเรียนรํมเกล๎าบุรีรัมย๑ ได๎ย๎ายมาดารงตาแหนํง
ผู๎อานวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นคนที่ 8 และในวันที่ 13 กุมภาพันธ๑ 2554 นายสันติ สุยโพธิ์น๎อย
ผู๎อานวยการโรงเรียนปะคาพิทยาคม ได๎ย๎ายมาดารงตาแหนํงผู๎อานวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นคนที่
9 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ได๎เกษียณอายุราชการ และในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 นายเหมือน รักสนาม
ผู๎อานวยการโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได๎ย๎ายมาดารงตาแหนํงผู๎อานวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม
จนถึงป๓จจุบัน
รายนามผู๎บริหารโรงเรียนนางรองพิทยาคมตั้งแตํกํอตั้งจนถึงป๓จจุบัน
ที่
ชื่อ - สกุล
ตาแหนํง

ปีดารงตาแหนํง

1
2
3
4

นายพีระพันธ๑ ฉกรรจ๑ศิลป์
นายชอบ บาลโสง
นายสุรศักดิ์ ศรีสวํางรัตน๑
นายวิฑูรย๑ เชาวน๑ศิริ

ผู๎อานวยการ
ผู๎อานวยการ
ผู๎อานวยการ
ผู๎อานวยการ

รักษาการฯ - 2528

5

นายประจวบ วงสีสา

ผู๎อานวยการ

2540 - 2543

6
7
8

นายไกรลาศ กุลวงศ๑
นายพนม เพชรจาเริญสุข
นายสรายุทธ เสลารักษ๑

ผู๎อานวยการ
ผู๎อานวยการ
ผู๎อานวยการ

2543 - 2546
2546 - 2551
2551 - 2554

9
10
11

นายสันติ สุยโพธิ์น๎อย
นายเหมือน รักสนาม
นายสุรธี เครือบคนโท

ผู๎อานวยการ
ผู๎อานวยการ
ผู๎อานวยการ

2554 – 2558
2558 - 2561
2561- ป๓จจุบัน

2528 --- 2532
2532 - 2535
2535 - 2540

สีประจาโรงเรียน
“ ขาว – ฟ้า ”
สีขาว เป็นสีซึ่งเป็นสัญลักษณ๑ของศาสนาหมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์และยุติธรรม
สีฟา้ เป็นสัญลักษณ๑ของความสงบสุข ความรู๎แจ๎ง ความมีป๓ญญา เมื่อนาสีมารวมกัน
มีความหมายวํา สะอาด สงบ สว่าง

ตราประจาโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน
“คนดี มีวินัย”
คนดีเป็นคนที่มีคุณธรรม มีศีลธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความขยันหมั่นเพียร รู๎จัก
คุณคําของการประหยั ด มีความสุ จ ริ ต มีจิ ตใจเป็นประชาธิปไตย มีการยกยํองคุณธรรมความดีของบุคคล
มากกวําเงินตราและฐานันดรศักดิ์ มีความคิดรักชาติ ศาสนา กษัตริย๑ คนดี ยํอมคิดดี ทาดี คือ พูด คิด และทา
ในสิ่งที่ไมํทาให๎ตนเองและผู๎อื่นเดือดร๎อน ฉะนั้นคนดีต๎องปฏิบัติตามระเบียบข๎อบังคับ กฎและกติกาของสังคม
มีความรับผิดชอบ เคารพในเหตุผล มีความเชื่อฟ๓งบิดา มารดา ครู-อาจารย๑ มีความเกรงใจ มีความขยันหมั่นเพียร
พึ่งตนเอง ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ ประหยัด มีความเมตตา กรุณา มีความเสียสละและมีความกล๎าในทางที่
ถูกต๎องควรแสดงความเป็นผู๎มีวินัยนั่นเอง นักเรียนโรงเรียนนางรองพิทยาคม ทุกคนต๎องปฏิบัติตนให๎เป็นคนมี
วินัย ตามปรัชญาของโรงเรียน

คาขวัญของโรงเรียน

“ประพฤติดี มีวิชา รักษาวินัย น้าใจงาม”
นักเรียนที่ประพฤติดี มีมารยาท รู๎จักปฏิบัติให๎ถูกต๎องตามกาลเทศะ นอกจากจะเป็นศรีสงําตํอตนเอง
แล๎ว ยังสร๎างความศรัทธาให๎แกํคนที่พบเห็นอีกด๎วย
นักเรียนที่ตั้งใจเรียนดีมีความวิริยะอุตสาหะ ศึกษาหาความรู๎อยูํเป็นนิจ จะเป็นผู๎มีวิชา มีความรอบรู๎
และสามารถใช๎ความรู๎ที่ตนได๎ศึกษามาเป็นเครื่องนาทางให๎ตนเองประสบความสาเร็จในการศึกษา และการ
ประกอบอาชีพอยํางแท๎จริง การรักษาวินัยสังเกตได๎จากการแตํงกายถู กต๎องตามระเบียบ การประพฤติตาม
กฎเกณฑ๑ ระเบียบข๎อบังคับและการเคารพเชื่อฟ๓ง ครู-อาจารย๑ บิดา มารดา ผู๎ที่ได๎รับการอบรมบํมนิสัยมาดีจะ
มีการรักษาวินัยในตนเอง ยํอมเป็นผู๎เจริญ มีความรับผิดชอบและสามารถชํวยสังคมที่เขาเป็นสมาชิกอยูํได๎
เจริญก๎าวหน๎ายิ่งขึ้นด๎วย น้าใจอาจวัดได๎ที่การกระทา เชํน การเสียสละ ความมีเมตตากรุณาตํอเพื่อนมนุษย๑
การไมํนิ่งดูดายในสิ่งที่ตนจะเอื้อประโยชน๑ได๎ ความโอบอ๎อมอารี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ การให๎ความรํวมมือแกํ
สถาบันที่มีเกียรติมีชื่อเสียง

คติธรรมของโรงเรียน
“ธมฺมจารี สุข เสติ ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข”
คนเราเกิดมาเรายํอมมีกรรมเป็นมรดกด๎วยกันทุกคน และทุกคนต๎องอยูํในกฎแหํงกรรมคือทาดีได๎ดีทา
ชั่วได๎ชั่วจึงมีสุขบ๎างทุกข๑บ๎างคละปนกันไปแตํสุขหรือทุกข๑ที่เราเป็นผู๎ทาไว๎นั่นเอง จึงไมํต๎องโทษใครเราเป็นผู๎ทา
เราควรเป็นผู๎รับ
ในชีวิตของคนเราต๎องการความสุขด๎วยกันทั้งนั้น และทางที่จะให๎ชีวิตเราพบสุขมากกวําทุกข๑นั้นมีจริง
คือ การประพฤติธรรม การปฏิบัติธรรม การปฏิบัติชอบและปฏิบัติตรงโดยการสารวมกาย สารวมวาจา
และส ารวมใจ ให๎ ป ระพฤติแ ตํในทางที่ดีที่ช อบไมํประพฤติในสิ่ งที่ท าให๎ ตนเองและผู๎ อื่ นเดือดร๎ อนก็จะน า
ความสุขมาสูํตนเองและผู๎อื่น
ตรงกลางเป็นอักษรยํอชื่อโรงเรียน “น.ร.พ.” ทรงพุทธคธา มีดอกบัวรองรับ ใต๎ดอกบัว มีคติธรรมประจา
โรงเรียน “ธมฺมจารี สุข เสติ” แปลวํา ผู๎ประพฤติธรรมยํอมเป็นสุข เหนือสุดเป็นรูปรัศมีครอบด๎านลํางเป็นปูาย
ชื่อโรงเรียนนางรองพิทยาคม หมายความวํา“ความเป็นผู๎มีคุณธรรมนาไปสูํความเจริญก๎าวหน๎าและความมี
ป๓ญญา (สะอาด สงบ สวําง)”

วิสัยทัศน์
โรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถ
ใช๎เทคโนโลยี และภาษาเพื่อการเรียนรู๎สูํสากล น๎อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทาง
ในการดารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุข โดยยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข

อัตลักษณ์
เอกลักษณ์

อัตลักษณ๑ของโรงเรียน “มีวินัย น้าใจงาม”
เอกลักษณ๑ของโรงเรียน “บรรยากาศดี มีสุนทรียภาพ”

พันธกิจ (Mission)
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ตามเกณฑ๑มาตรฐานการศึกษา
2. สร๎างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎
3. สร๎างเสริมคุณธรรมจริยธรรม พร๎อมนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให๎สามารถดารงชีวิตสูํประชาคมอาเซียนได๎อยํางมีความสุข
4. สํงเสริมพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค๑กรให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถ มีคุณธรรม มีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
2. โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมและการบริการที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎
3. ผูเ๎ รียนยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักถิ่นฐาน รํวมสืบสานและอนุรักษ๑วัฒนธรรมท๎องถิ่น
4. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานได๎รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.
5. บุคลากรมีความรู๎ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู มุํงเน๎นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยยึดผู๎เรียนเป็นสาคัญ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ผู๎บริหารมีความรู๎ความสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจ

นโยบายโรงเรียนนางรองพิทยาคม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ปฏิรูปการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระวิชา
พัฒนาระบบการบริการภายในภายนอกให๎มีประสิทธิภาพ พร๎อมให๎เป็นที่พึ่งของชุมชน
พัฒนาสิ่งแวดล๎อมให๎นําอยูํอาศัยภายใต๎ทรัพยากรที่มีอยูํ
สํงเสริมภูมิทัศน๑ พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎มากพอและมีประสิทธิภาพสูง
ยกผลสัมฤทธิ์ให๎ทุกกลุํมสาระ
พัฒนาครูและบุคลากรทุกคนให๎มีคุณภาพเป็นสากล

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุํมสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอยํางน๎อยร๎อยละ 5
2. โรงเรียนสํงเสริมให๎มีระบบชํวยเหลือนักเรียนได๎ร๎อยละ 100
3. นักเรียนมีศักยภาพในด๎านคุณธรรม ด๎านภาษา ด๎านคณิตศาสตร๑ ด๎านวิทยาศาสตร๑ ด๎านกีฬา ด๎าน
ศิลปะและด๎านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
4. นักเรียนทุกคนมีความสานึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย๑
5. สํงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผลสถานศึกษา
พอเพียงต๎นแบบ
6. นักเรียน ครูและโรงเรียนได๎รับการพัฒนาเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน
7. โรงเรียนจัดการศึกษา มุํงสูํโรงเรียนมาตรฐานสากล
8. โรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ตามโครงการโรงเรียนในฝ๓น
9. โรงเรียนผํานการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็งและผํานการ
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก

แผนผังโรงเรียนนางรองพิทยาคม

2. ข้อมูลผู้บริหาร
1) ผู๎อานวยการโรงเรียน นายสุรธี เครือบคนโท วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม.)
สาขา บริหารการศึกษา ดารงตาแหนํงที่โรงเรียนนี้ ตั้งแตํ พ.ศ. 2561 จนถึงป๓จจุบัน
2) รองผู๎อานวยการโรงเรียน 3 คน คือ
- นายอายุปขําน สยามประโคน วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ( ค.ม. )
สาขาการบริหารการศึกษา ดารงตาแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ พ.ศ. 2555 จนถึงป๓จจุบัน
- นางอรพิน ขุนเพ็ง วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ( กศ.ม.)
ดารงตาแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ พ.ศ. 2560 จนถึงป๓จจุบัน
- นายภาคิน ยิ่งเจริญกิจ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ( ค.ม. )
สาขาการบริหารการศึกษา ดารงตาแหนํงที่โรงเรียนนี้ตั้งแตํ พ.ศ. 2562 จนถึงป๓จจุบัน
3. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนนางรองพิทยาคม แบํงโครงสร๎างการบริหารงานเป็น 4 กลุํมงาน ได๎แกํ
กลุํมงานบริหารวิชาการ กลุํมงานบริหารบุคคล กลุํมงานบริหารงบประมาณ และกลุํมงานบริหารทั่วไป
ผู๎บริหาร ยึดหลักการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เทคนิคการบริหารแบบการมีสํวนรํวม
บนหลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) และพัฒนาขับเคลื่อนการดาเนินงานตามกระบวนการเชิงระบบ
(PDCA) โดยแบํงสายงานตามแผนภูมิบริหารงาน ดังนี้ (ดังแผนภูมิ)
โรงเรียนนางรองพิทยาคมมีระบบบริหารงานเป็น 4 ฝุาย ได๎แกํ ฝุายบริหารวิชาการ ฝุายบริหาร
งบประมาณ ฝุายบริหารงานบุคคล และฝุายบริหารทั่วไป
นายสุรธี เครือบคนโท
ผู๎อานวยการสถานศึกษา
นายอายุปขําน สยามประโคน
รองผู๎อานวยการฝุายบริหารวิชาการ
นางอรพิน ขุนเพ็ง
รองผู๎อานวยการฝุายบริหารงานบุคคลและ
นายภาคิน ยํงิ ภัทรกิจ
ผู๎ชํวยอานวยการฝุายงบประมาณ
นายปรารภ แกกูล
ผูช๎ ํวยผู๎อานวยการฝุายบริหารทั่วไป

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนนางรองพิทยาคม
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้ช่วยรอง
ผู้อานวยการ
งานแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

ผู้ช่วยรอง
ผู้อานวยการ
งานวิชาการ

ผู้ช่วยรอง
ผู้อานวยการงาน
กิจการนักเรียน

ผู้ช่วยรอง
ผู้อานวยการ
งานบุคคล

ผู้ช่วยรอง
ผู้อานวยการ
งานชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย

ผู้ช่วยรอง
ผู้อานวยการ
งานการเงิน
และพัสดุ

ผู้ช่วยรอง
ผู้อานวยการ
งานธุรการ

ผู้ช่วยรองผู้อานวยการ
งานบริการอาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดล้อม

1. การวาง
แผนพัฒนา
โรงเรียน
2. การจัด
องค๑กร
3. การ
จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. การ
จัดระบบการ
ประกัน
คุณภาพภายใน
5. การคานวณ
ต๎นทุนผลผลิต
6. การควบคุม
ภายใน
7. การ
ประเมินผลการ
ดาเนินงาน
แผนงานและ
ประกัน
คุณภาพ

1. การวางแผน
งานวิชาการ
2. การบริหารงาน
วิชาการ
3. การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
4. การพัฒนาและ
สํงเสริมทางด๎าน
วิชาการ
5. การวัดผลและ
การประเมินผล
การเรียนและงาน
ทะเบียนนักเรียน
6. การแนะแนว
การศึกษา
7. การประเมินผล
การดาเนินงาน
วิชาการ

1. การวางแผน
กิจการนักเรียน
2. การบริหารงาน
กิจการนักเรียน
3. การสํงเสริม
พัฒนาให๎นกั เรียนมี
วินัย คุณธรรม
จริยธรรม
4. การดาเนินงาน
ระบบดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน
5. การดาเนินการ
สํงเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
6. การประเมินผล
การดาเนินงาน
กิจการนักเรียน

1. การบริหาร
งานบุคคล
2. การบริหารงาน
ทะเบียนและสถิติ
ข๎าราชการครู
ลูกจ๎าง และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
3. การประเมินผล
การดาเนินการงาน
บุคคล

1. การสร๎าง
ความสัมพันธ๑
ระหวํางโรงเรียน
กับชุมชนและภาคี
เครือขําย
2. การให๎บริการ
ชุมชน
3. การมีสํวนรํวม
ในการพัฒนา
ชุมชน
4. การได๎รับการ
สนับสนุนจาก
ชุมชน
5. การประเมินผล
การดาเนินงาน
ชุมชนและภาคี
เครือขําย

1. การบริหาร
งานการเงิน
2. การบริหาร
การเงินและ
บัญชี
3. การ
บริหารงานพัสดุ
และสินทรัพย๑
4. การ
ประเมินผลการ
ดาเนินงาน
การเงินและ
พัสดุ

1. การวางแผน
งานธุรการ
2. การบริหาร
งานธุรการ
3. การบริหาร
งานสารบัญ
4. การ
ประเมินผลการ
ดาเนินงาน
ธุรการ

1. การบริการอาคาร
สถานที่และ
สภาพแวดล๎อม
2. การบริการอาคารเรียน
3. การบริการห๎องเรียน
4. การบริการห๎องบริการ
5. การบริการห๎องพิเศษ
6. การบริการอาคาร
ประกอบ
7. การบริการน้าดืม่
8. การสํงเสริมสุขภาพ
อนามัย
9. การสือ่ สารและการ
ประชาสัมพันธ๑
10. การสร๎างและเผยแพรํ
เกียรติประวัตขิ องโรงเรียน
11. การประเมินผลการ
ดาเนินงานบริการอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล๎อม

4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนางรองพิทยาคม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คณะกรรมการ
นายสรายุทธ เสลารักษ๑
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
พระครูพิทักษ๑ ชินวงศ๑
ผู๎แทนศาสนา
พระครูศรีปริยัติวิบูลย๑
ผู๎แทนศาสนา
นางสาวชานอง แซํเอ็ง
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
นายณัฐวุฒิ เข็มทิศ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
วําที่ร๎อยโทนายแพทย๑สมควร ฉ่าพึ่ง ผู๎ทรงคุณวุฒิ
นายเหมือน รักสนาม
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
นายธวัชชัย ดีสระวินิจ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
นางกนกวลี กรเกศกมล
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
นางวรรณา อู๐ไพจิตร
ผู๎แทนครู
นายชัยชนะ เริ่มปลูก
ผู๎แทนศิษย๑เกํา
นางสาวภาวิณี ขุดกระโทก
ผู๎แทนผู๎ปกครอง
นางสารอง เกิดในหล๎า
ผู๎แทนองค๑กรปกครองท๎องถิ่น
นางวันดี วิภาตนาวิน
ผู๎แทนองค๑กรชุมชน
นายสุรธี เครือบคนโท
ผู๎อานวยการโรงเรียน

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

แผนภูมิคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
นายสรายุทธ เสลารักษ์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พระครู พทิ ักษ์ ชินวงศ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

พระครู ศรีปริยัติวิบูลย์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

นางสาวชานอง แซ่เอ็ง

นายณัฐวุฒิ เข็มทิศ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ว่ าที่ร้อยโทนาแพทย์ สมควร ฉ่าพึง่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

นายเหมือน รักสนาม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

นายวธวัชชัย ดีสระวินิจ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

นางกนกวลี กรเกศกมล
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน

นางวรรณา อู๋ไพจิตร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

นายชัยชนะ เริ่มปลูก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

นางสาวภาวิณี ขุดกระโทก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

นางสารอง เกิดในหล้ า
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

นางวันดี วิภาตนาวิน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

นายสุ รธี เครื อบจนโท
กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. ข้อมูลจานวนนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนทั้งหมด 1,153 คน จาแนกตามระดับชั้น ได้ดังนี้
จานวนนักเรียน
ระดับชั้น
จานวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ม. 1
7
148
120
268
ม. 2
5
97
74
171
ม. 3
5
70
109
179
รวม ม. ต้น
17
315
303
618
ม. 4
4
40
109
149
ม. 5
4
45
121
145
ม. 6
4
37
93
130
รวม ม.ปลาย
12
122
384
424
รวมทั้งสิ้น
29
437
605
1,042
ข๎อมูล 10 มิถุนายน 2562
5.1) จานวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑ของกรมพลศึกษาหรือสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) คน คิดเป็นร๎อยละ
5.2) จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักสํวนสูงตามเกณฑ๑ของกรมอนามัย 1,042 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100
5.3) จานวนนักเรียนที่มีความบกพรํองเรียนรํวม - คน คิดเป็นร๎อยละ 0.00
5.4) จานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - คน คิดเป็นร๎อยละ 0.00
5.5) จานวนนักเรียนป๓ญญาเลิศ - คน คิดเป็นร๎อยละ 0.00
5.6) จานวนนักเรียนต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ - คน คิดเป็นร๎อยละ 0.00
5.7) จานวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ป๓จจุบัน) - คน คิดเป็นร๎อยละ 0.00
5.8) สถิติการขาดเรียน - คน คิดเป็นร๎อยละ 0.00
5.9) จานวนนักเรียนที่เรียนซ้าชั้น - คน คิดเป็นร๎อยละ 0.00
5.10) จานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ม.3 จานวน 618 คน คิดเป็นร๎อยละ 100
ม.6 จานวน 424 คน คิดเป็นร๎อยละ 100
5.11) อัตราสํวนครู : นักเรียน = 1 : 18
5.12) จานวนนักเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 1,042
คน คิดเป็นร๎อยละ 100

5.13) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพํอ แมํ ผู๎ปกครอง 1,042 คน คิดเป็นร๎อยละ 100
5.14) จานวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 1,042 คน คิดเป็น ร๎อยละ 100
5.15) จานวนนักเรียนที่ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน๑ตํอสังคมทั้งในและนอกประเทศ
คน คิดเป็นร๎อยละ 100
5.16) จานวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู๎จากการอํานและการสืบค๎นจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอยํางสม่าเสมอ 1,042 คน คิดเป็นร๎อยละ 100
5.17) จานวนนักเรียนที่ผํานการประเมินความสามารถด๎านการคิดตามที่กาหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา 1,042 คน คิดเป็นร๎อยละ 100
5.18) จานวนนักเรียนที่ผํานเกณฑ๑การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข๎ากับสังคมตามที่กาหนด
ในหลักสูตรสถานศึกษา 1,042 คน คิดเป็นร๎อยละ 100
6. ข้อมูลครูและบุคลากร
ป๓จจุบันโรงเรียนนางรองพิทยาคม มีบุคลากร จานวน 67 คน จากจานวนบุคลากรทั้งหมด สามารถแจก
แจงตามคุณลักษณะของบุคลากร โดยจาแนกตามตาแหนํง เพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ และกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ ได๎ดังนี้
จานวนครูอาจารย์จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ตารางข้อมูลครูและบุคลากร ( ปีการศึกษา 2563 )
เพศ
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประเภทบุคคล

ป.ตรี

ป. โท

ป. เอก

รวม

-

-

1

-

1

1

-

-

2

-

2

17

34

-

28

22

1

51

พนักงานราชการ

1

-

-

1

-

-

1

เจ๎าหน๎าที่ธุรการ

-

1

-

1

-

-

1

ครูอัตราจ๎าง

2

1

-

3

-

-

3

ลูกจ๎างชั่วคราว

3

2

5

-

-

-

5

ครูตํางชาติ

3

-

-

3

-

-

3

28

39

5

36

25

1

67

ชาย

หญิง

ผู๎อานวยการ

1

-

รองผู๎อานวยการ

1

ข๎าราชการครู

รวม

ต่ากวํา
ป.ตรี

ตารางบุคลากรโรงเรียนนางรองพิทยาคม จาแนกตามตาแหนํงและเพศ
ที่

ตาแหนํง

ชาย

หญิง

รวม

1

ผู๎อานวยการ

1

-

1

2

รองผู๎อานวยการ

1

1

2

3

ครู คศ.3

12

19

31

4

ครู คศ.2

3

7

10

5

ครู คศ.1

1

6

7

6

ครูผู๎ชํวย

1

2

3

7

พนักงานราชการ

2

2

2

8

ครูอัตราจ๎าง

2

1

3

9

ลูกจ๎างประจา

-

-

-

10

เจ๎าหน๎าที่ธุรการ

-

1

1

11

ลูกจ๎างชัว่ คราว

3

2

5

รวมทั้งหมด

37

48

120

หมายเหตุ

จาแนกตามวิทยฐานะ
ที่

วิทยฐานะ

ชาย

หญิง

รวม

1

ชานาญการพิเศษ

5

18

25

2

ชานาญการ

9

10

19

3

ไมํมีวิทยฐานะ

3

6

9

รวมทั้งหวด

17

34

53

ตาราง บุคลากรโรงเรียนนางรองพิทยาคมจาแนกตามกลุํมสาระการเรียนรู๎ ประจาปีการศึกษา 2563
สายงาน

ผู๎บริหารโรงเรียน

กลุํมสาระฯ
วิทยาศาสตร๑

ชื่อ-สกุล

นายสุรธี เครือบคนโท

ตาแหน่ง

รวม

ผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ

3

นายอายุปขําน สยามประโคน

รองผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ

นางอรพิน ขุนเพ็ง

รองผู๎อานวยการชานาญการพิเศษ

นายสันติ อาภรณ๑พงษ๑

ครูชานาญการพิเศษ

นางสาวอริสรา แสงเทียน

ครูชานาญการพิเศษ

นางวรรณา อู๐ไพจิตร

ครูชานาญการพิเศษ

นางวรินราไพ แถวกระโทก

ครูชานาญการพิเศษ

นางรุํงรัตน๑ จาปาโพธิ์

ครูชานาญการพิเศษ

นายชัยยุทธ พันธ๑สมบัติ

ครูชานาญการพิเศษ

น.ส.สราวลี มาประจวบ

ครูชานาญการพิเศษ

นายสุมิตร อันทามา

ครูชานาญการพิเศษ

นางนวลฉวี วีราพันธ๑

ครู คศ2

นางสาวฐิติยา ค้าชู

ครู

กลุํมสาระฯ

นายสมพุด เกตขจร

ครูชานาญการพิเศษ

คณิตศาสตร๑

นางกัญญจิณณ๑ วิทยาไกรเลิศ

ครูชานาญการพิเศษ

นางนิธิกาญจน๑ ฉันทะวัฒนรักษ๑

ครูชานาญการ

น.ส.กรรณิการ๑ หรบรรพ๑

ครูชานาญการพิเศษ

นางสาริศา ดวงจันทา

ครูชานาญการพิเศษ

นายจีระศักดิ์ โพธิ์พุํม

ครูชานาญการพิเศษ

นายวิชรุทย๑ อนุศิริ

ครู คศ 2

10

8

นายมนตรี

ครูผูชํวย

กลุํมสาระฯ

นางพิมพ๑ภัฏชฎา พิกุลทอง

ครูชานาญการ

ภาษาไทย

น.ส.ประเทือง จันทร๑สวําง

ครูชานาญการพิเศษ

นางจุรีรัตน๑ พันธุ๑สวําง

ครูชานาญการพิเศษ

นายธนากร วิทย๑ศลาพงษ๑

ครูชานาญการพิเศษ

นางจารุวรรณ พังพงษ๑ประพันธ๑
นางสาวพัชรา เการัมย๑

6

ครูชานาญการ
ครู

ตาราง บุคลากรโรงเรียนนางรองพิทยาคม ประจาปีการศึกษา 2563
สายงาน

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

รวม
9

กลุํมสาระฯ

นางวารุณี หัสนิสสัย

ครูชานาญการพิเศษ

สังคมศึกษาฯ

น.ส.มณฑกาญจน๑ ฉกรรจ๑ศิลป์

ครูชานาญการพิเศษ

นางวิไลลักษณ๑ เหลําธรรมยิ่งยง

ครูชานาญการพิเศษ

นายอโณทัย เวชชศาสตร๑
นางอริยาพร ขาวงค๑

ครูชานาญการพิเศษ

นางรุํงฤดี อุทุม

ครูชานาญการพิเศษ

น.ส.ปวีณา โสภา

ครู คศ.2

น.ส.ยุพารัตน๑ อุทัย

ครู

นายขวัญชัย ปานกลาง
กลุํมสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ

ครูชานาญการ

พนักงานราชการ

นางสมบัติ สยามประโคน

ครูชานาญการพิเศษ

นางจรูญลักษณ๑ วิเศษสกุลวงค๑

ครูชานาญการพิเศษ

นางสาวเขมสรณ๑ ดวงมาลี

ครูชานาญการพิเศษ

9

กลุํมสาระฯ

นางสุภารัตน๑ คนชุม

ครูชานาญการ

นายประถม ภักดี

ครูชานาญการพิเศษ

นายชัยเวียง โคตรดก

ครูชานาญการพิเศษ

นางณัฏฐพิชา โคตรดก

ครูชานาญการพิเศษ

นางสาวแสงเดือน มะลิลา

ครู

นางสาวอารีย๑ ครุฑประโคน

อัตราจ๎าง

นายภาคิน ยิ่งภัทรกิจ

การงานพื้นฐานอาชีพ นายกษิดิศ ศิริเมฆา
และเทคโนโลยี
นางอัมพวัน เวชชศาสตร๑
นายพานุวัฒน๑ ปูองเคน

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครูชานาญพเศษ

นางปรียาลักษณ๑ เฮงวาณิชย๑

ครูชานาญการพิเศษ

นางปรียาลักษณ๑ เฮงวาณิชย๑

ครูชานาญการพิเศษ

นางสาวรพีพรรณสาลีรัมย๑

ครูชานาญการพิเศษ

นางสาวพิณภรณ๑ วิทย๑ศลาพงษ๑

ครูชานาญการพิเศษ

กลุํมสาระฯ

นางสาวกาไลทอง

ครูชานาญการพิเศษ

สุขศึกษาและพละ
ศึกษา

นายทวี กมลชิตร

ครูชานาญการพิเศษ

นายปรารภ แกกูล

ครูชานาญการพิเศษ

นางสาวสมถวิล บุญทวี

ครู

นางสาวเกตุมณี ประถมชัย

ครู

นายประทวน จงกลาง

8

พนักงานราชการ

4

ตาราง บุคลากรโรงเรียนนางรองพิทยาคม ประจาปีการศึกษา 2563
สายงาน

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

รวม
4

กลุํมสาระฯ

นางนภัสสร ผลวิเศษสิทธิ์

ครูชานาญการพิเศษ

ศิลปะ

นายกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธิ์

ครูชานาญการ

น.ส. พันธนันท๑ สิงหภิวฒ
ั น๑

ครูชานาญการพิเศษ

นายวิริยะ ทองดี

ครูชานาญการพิเศษ

แนะแนว
ธุรการ
ห้องสมุด
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวศุภรักษ๑ สิริโสม

ครู

1

ธุรการ

1

อัตราจ๎าง

1

นางสาวทิพย๑รัตน๑ สุรีย๑ญากาญจน๑นาย

ลูกจ้างชั่วคราว

6

นายอิทธิวัตร ชุลบุตร

ลูกจ้างชั่วคราว

นายประดุงศักดิ์ เข็มบุปผา

ลูกจ้างชั่วคราว

นายประมิตร แขรัมย๑

ลูกจ้างชั่วคราว

นายมานะ น๎อยมะโน

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสุนัน ศรีลากูล

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวปราจิม ศรีชุมแสง
นายสราวุธ ฉิมกูล

7. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ประเภท
1. อาคารเรียน 108 ล (208)
2. อาคารเรียน 318 ล/38 พิเศษ
3. อาคารเรียนอเนกประสงค๑
4. อาคารฝึกงาน 102/27
5. หอประชุม 100/32
6. บ๎านพักครู
7. บ๎านพักนักการภารโรง
8. บ๎านพักนักเรียน
9. โรงอาหารขนาด 300 ที่นั่ง
10. ห๎องน้าห๎องส๎วมนอกอาคารเรียน
11. สนามวอลเลย๑บอลกลางแจ๎ง
12. สนามฟุตบอล – กรีฑา
13. ถังน้า ฝ 33 (3 ชุด)
14. หอถังสํงน้ามาตรฐาน
15. สระน้า
16. แปลงฝึกงานเกษตร
17. ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร๑
18. ศาลาแบบโดมอเนกประสงค๑
19. ศาลาไทย ตันเจริญ (บริจาคโดยคหบดีบรรยง ตันเจริญ)
20. ศาลาทรงไทยประยุกต๑หน๎าโรงเรียน จานวน
21. หอพระหน๎าโรงเรียน จานวน
22. ลานคอนกรีตอเนกประสงค๑ ขนาด 22 เมตร x 40 เมตร
23. อาคารชั่วคราวโรงเก็บคัดแยกขยะรีไซเคิล
24. สวนปุาธรรมชาติอนุรักษ๑ ขนาด 4 ไรํ
25. สวนปุาธรรมชาติ สวนดอนแต๎ว

จานวน
3 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
2 หลัง
1 หลัง
3 หลัง
2 หลัง
3 หลัง
1 หลัง
3 หลัง
1 สนาม
1 สนาม
9 ถัง
1 แหํง
3 สระ
10 ไรํ
2 ห๎องเรียน
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 ที่
1 สนาม
1 แหํง
1 แหํง
1 แหํง

ขนาด
1 ชั้น
3 ชั้น
4 ชั้น
1 ชั้น
1 ชั้น
2 ชั้น
1ชั้น
1 ชั้น
1 ชั้น
1 ชั้น
11 X 20 ม.
134 X 193 ม.
ความจุ 27 ลบ.ม.
ความจุ 6.36 ลบ.ม.

3. ผลงาน ปีการศึกษา 2561-2562
3.1 ผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2561
ลาดับ

กลุ่มสาระ/รายการแข่งขัน
รางวัล
กลุ่มสาระภาษาไทย
1 การแขํงขัน“พินิจวรรณคดี”ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น โครงการ
เหรียญทอง
ลาดับ 2
รักษ๑ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหํงชาติ
ปี 2561
2 การแขํงขัน“เรียงร๎อยถ๎อยความ”ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
เหรียญเงิน
โครงการรักษ๑ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหํงชาติ ปี 2561
3 การแขํงขัน“การยํอความ”ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น โครงการ
เหรียญทอง
รักษ๑ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหํงชาติ
ปี 2561
4 การแขํงขัน“คัดลายมือ”ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น โครงการ
เหรียญทอง
รักษ๑ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหํงชาติ
ปี 2561
5 การแขํงขัน“เรียงร๎อยถ๎อยความ”ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง
โครงการรักษ๑ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหํงชาติ ปี 2561
6 การแขํงขัน“การยํอความ”ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญทอง
รองชนะเลิศ ลาดับ 3
โครงการรักษ๑ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหํงชาติ ปี 2561
7 การแขํงขัน“คัดลายมือ”ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการ
เหรียญเงิน
รักษ๑ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหํงชาติ
ปี 2561
8 การแขํงขัน“ตอบคาถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ(ประเภท
อันดับที่ 4
ทีม) ครั้งที่ 24 ระดับจังหวัด
พร๎อมเงินรางวัล
ประจาปี พ.ศ. 2561
600 บาท
9 การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1–ม.3
เหรียญทองแดงอันดับ
งานมหกรรมความสามารถนักเรียน ของ สพม.32
ระหวําง
12
วันที่ 6-8 ตุลาคม 2561ณ โรงเรียนนางรอง
10 การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-6
เหรียญเงิน
งานมหกรรมความสามารถนักเรียน ของ สพม.32
ระหวําง
อันดับ 5
วันที่ 6-8 ตุลาคม 2561ณ โรงเรียนนางรอง
11 การแขํงขันวรรณกรรมพิจารณ๑ ม.4 – ม.6
เหรียญทอง อันดับ 4
12 การแขํงขันพินิจวรรณคดี ม.1–ม.3
เหรียญทองแดงอันดับ 7

ระดับ
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
ระดับจังหวัด
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32

ลาดับ กลุ่มสาระ/รายการแข่งขัน
13 แขํงขันพินิจวรรณคดี ม.4– ม.6
การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ(การเขียนเรียงความ)
14 ม.1–ม.3
15
16
17
18

19
20
21
22

23

24
25

รางวัล
เหรียญเงิน อันดับ 9
เหรียญทอง อันดับ
4

ระดับ
สพม.32
สพม.32

การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ(การเขียนเรียงความ)
เหรียญทอง
ม.4–ม.6
รองชนะเลิศอันดับ 1
การแขํงขันตํอคาศัพท๑ภาษาไทย(คาคมเดิม) ม.1–ม.3
เหรียญทอง ชนะเลิศ
การแขํงขันตํอคาศัพท๑ภาษาไทย(คาคมเดิม) ม.1–ม.3
เหรียญเงินอันดับ 50
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
การแขํงขันผลงานสร๎างสรรค๑คณิตศาสตร๑โดยใช๎โปรแกรม GSPม.1–ม.3 เหรียญทองแดง
งานมหกรรมความสามารถนักเรียน สพม.32 ระหวําง วันที่ 6-8 ตุลาคม
อันดับ 7
2561ณ โรงเรียนนางรอง
การแขํงขันผลงานสร๎างสรรค๑คณิตศาสตร๑โดยใช๎โปรแกรม GSPม.4–ม.6
เหรียญทอง
อันดับ 4
การแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.1–ม.3
เหรียญทองแดง
อันดับ 9
การแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.4–ม.6
เหรียญเงิน อันดับ 4
การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร๑(เอแม็ท) ม.1-ม.3
เหรียญทองแดง
อันดับ 11
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
การแขํงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร๑ ม.4– ม.6
เหรียญทอง
งานมหกรรมความสามารถนักเรียน สพม.32 ระหวําง วันที่ 6-8 ตุลาคม
อันดับ 4
2561ณ โรงเรียนนางรอง
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ๑ทางวิทยาศาสตร๑ม.4–ม.6
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ1
การแขํงขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ปลํอยอิสระ ม.1-ม.3
เหรียญทองแดง
อันดับ 9

สพม.32
สพม.32
ระดับชาติ
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
26
27

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1 – ม.3
งานมหกรรมความสามารถนักเรียนฯ สพม.32 ระหวําง วันที่ 6-8
ตุลาคม 2561ณ โรงเรียนนางรอง
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4 – ม.6

28
29
30
31
32

การประกวดภาพยนตร๑สั้น ม.1–ม.3
การประกวดเลํานิทานคุณธรรม ม.1–ม.3
การประกวดเลํานิทานคุณธรรม ม.4 – ม.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1–ม.3
การประกวดมารยาทไทย ม.4–ม.6

33
34

การประกวดละครประวัติศาสตร๑ ม.1–ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร๑ ม.1–ม.6

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2

สพม.32

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทองอันดับ 4
เหรียญทองอันดับ 6
เหรียญทองอันดับ 4
เหรียญทองอันดับ 7
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทองชนะเลิศ
เหรียญทองอันดับ6

สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
ระดับชาติ

กลุ่มสาระศิลปะ
35

36

37

การแขํงขัน "ศิลป์สร๎างสรรค๑" ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถนักเรียนฯ ของ สพม.32 ระหวําง วันที่ 6-8
ตุลาคม 2561ณ โรงเรียนนางรอง
การแขํงขัน "ศิลป์สร๎างสรรค๑" ม.4-ม.6

40

การแขํงขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแขํงขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

41

การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค๑ ม.1-ม.3

42
43
44
45
46

การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค๑ ม.4-ม.6
การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น(Drawing) ม.1-ม.3
การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น(Drawing) ม.4-ม.6
การแขํงขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแขํงขันเดี่ยวระนาดทุ๎ม ม.1-ม.3

47

การแขํงขันเดี่ยวระนาดทุ๎ม ม.4-ม.6

48

การแขํงขันเดี่ยวฆ๎องวงใหญํ ม.1-ม.3

49

การแขํงขันเดี่ยวฆ๎องวงใหญํ ม.4-ม.6

50

การแขํงขันเดี่ยวซอด๎วง ม.4-ม.6

51

การแขํงขันเดี่ยวซอด๎วง ม.4-ม.6

52
53
54
55

การแขํงขันเดี่ยวจะเข๎ ม.4-ม.6
การแขํงขันเดี่ยวขิม 7 หยํอง ม.1-ม.3
การแขํงขันเดี่ยวขิม 7 หยํอง ม.4-ม.6
การแขํงขันการขับร๎องเพลงไทย ม.4-ม.6

56

การแขํงขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6

38
39

เหรียญทองชนะเลิศ

สพม.32

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงินอันดับ 7
เหรียญเงินอันดับ 4
เหรียญทองชนะเลิศ
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทองชนะเลิศ
เหรียญทองชนะเลิศ
เหรียญทองชนะเลิศ
เหรียญทองชนะเลิศ
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทองชนะเลิศ
เหรียญทองชนะเลิศ
เหรียญทองชนะเลิศ
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1

สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32

ลาดับ
กลุ่มสาระ/รายการแข่งขัน
57 การแขํงขันวงปี่พาทย๑ไม๎นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76

ม.1-ม.6
การแขํงขันวงปี่พาทย๑ไม๎แข็งเครื่องคูํ ม.1-ม.6
การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทชาย
ม.4-ม.6
การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทหญิง
ม.1-ม3
การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทหญิง
ม.4-ม.6
การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุงประเภทหญิง
ม.1-ม.3
การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง
ม.4-ม.6
การแขํงขันขับร๎องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑ประเภทหญิง
ม.4-ม.6
การแขํงขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
การแขํงขัน "ศิลป์สร๎างสรรค๑" ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถนักเรียนฯ ของ สพฐ.32 ระหวําง วันที่ 6-8
ตุลาคม 2561
ณ โรงเรียนพระครูพิทยาคม
การแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค๑ ม.4-ม.6
การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น(Drawing) ม.1-ม.3
การแขํงขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแขํงขันเดี่ยวจะเข๎ ม.4-ม.6
การแขํงขันเดี่ยวขิม 7 หยํอง ม.1-ม.3
การแขํงขันเดี่ยวขิม 7 หยํอง ม.4-ม.6
การแขํงขันวงปี่พาทย๑ไม๎นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
ม.1-ม.6
การแขํงขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

รางวัล
เหรียญทองชนะเลิศ

ระดับ
สพม.32

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทองอันดับ 5

สพม.32

เหรียญทองอันดับ 4

สพม.32

เหรียญทองอันดับ 8

สพม.32

เหรียญทองอันดับ 4

สพม.32

เหรียญทองอันดับ 5

สพม.32

เหรียญทองอันดับ 7
เหรียญทองอันดับ 7

สพม.32
สพม.32

เหรียญทอง
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
อันดับ 21

สพม.32

เหรียญทองอันดับ 32
เหรียญเงินอันดับ 4
เหรียญเงินอันดับ 29
เหรียญทองอันดับ 7
เหรียญทองแดงอันดับ
20

สพม.32

ระดับชาติ

ระดับชาติ
ระดับชาติ
ระดับชาติ
ระดับชาติ
ระดับชาติ

เหรียญทองอันดับ 13 ระดับชาติ
เหรียญเงินอันดับ 14 ระดับชาติ
เหรียญทองอันดับ 11 ระดับชาติ
เหรียญทองอันดับ 27 ระดับชาติ

ลาดับ

81
82
83

กลุ่มสาระ/รายการแข่งขัน
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
การแขํงขันประดิษฐ๑กระทงดอกไม๎ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถนักเรียนฯของ สพม.32 ระหวําง วันที่
6-8 ตุลาคม 2561ณ โรงเรียนนางรอง
การแขํงขันการจัดสวนแก๎ว ม.4-ม.6
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
การแขํงขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech)
ม.1-ม.3
การแขํงขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech)
ม.4-ม.6
การแขํงขันเลํานิทาน(Story Telling)ม.1-ม.3
การแขํงขันเลํานิทาน(Story Telling)ม.4-ม.6
การแขํงขัน Multi Story Telling)ม.1-ม.3

84

การแขํงขัน Multi Story Telling)ม.4-ม.6

85

การแขํงขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาจีน ม.1–3

86

การแขํงขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาจีน ม.4–6
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
การแขํงขันตะกร๎อทีมชุดชายรุํนอายุ 18 ปีในการแขํงขัน
รองชนะเลิศอันดับ 2
กีฬานักเรียนเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย๑ประจาปี 2561 ระหวํางวันที่
21-30 สิงหาคม 2561
แขํงขันทุํมน้าหนักหญิง อายุ18 ปี
รองชนะเลิศอันดับ1
แขํงขันกระโดดไกลหญิงอายุ 18 ปี
อันดับ 5
แขํงขันเขยํงก๎าวกระโดดหญิง อายุ 18 ปี
อันดับ 6
แขํงขันวิ่ง 400 เมตรชายอายุ 18 ปี
อันดับ 4
การแขํงขันตอบป๓ญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1–ม.3
อันดับ 6
งานมหกรรมความสามารถนักเรียนฯของ สพม.32 ระหวําง วันที่
เหรียญทองแดง
6-8 ตุลาคม 2561ณ โรงเรียนนางรอง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ห้องสมุด)
การประกวดหนังสือเลํมเล็ก ม.1–3
เหรียญทอง อันดับ5
งานมหกรรมความสามารถนักเรียนฯของ สพม.32 ระหวําง วันที่
6-8 ตุลาคม 2561ณ โรงเรียนนางรอง
การประกวดหนังสือเลํมเล็ก ม.4–ม.6
เหรียญเงิน อันดับ6
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78
79

80

87

88
89
90
91
92

93
94

รางวัล

ระดับ

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1

สพม.32

เหรียญทอง อันดับ 4

สพม.32

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน อันดับ 7

สพม.32

เหรียญทองอันดับ 8
เหรียญทองอันดับ 8

สพม.32
สพม.32
สพม.32

เหรียญทองแดงอันดับ
7
เหรียญทองแดงอันดับ
9

เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงินอันดับ 4

สพม.32

สพม.32
สพม.32
สพม.32
ระดับ
จังหวัด
ระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด

สพม.32

สพม.32
สพม.32

ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2562
ลาดับ
กลุ่มสาระ/รายการแข่งขัน
กลุ่มสาระภาษาไทย
1
การแขํงขัน“คัดลายมือ”ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น โครงการ
รักษ๑ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหํงชาติ
ปี 2562 ณ โรงเรียนประโคนชัย
2
การแขํงขัน“คัดลายมือ”ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3
การแขํงขัน“ตอบคาถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ
(ประเภททีม) ครั้งที่ 25 ระดับจังหวัด
ประจาปี พ.ศ. 2562
4
การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1–ม.3
งานมหกรรมความสามารถนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ของ สพม.32 ระหวําง วันที่ 8-9ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนโนน
สุวรรณพิทยาคม
5
การแขํงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4–ม.6
6
การแขํงขันพินิจวรรณคดี ม.1–ม.3
7
การแขํงขันวรรณกรรมพิจารณ๑ ม.4 – ม.6
8
9
10
11
12
13
14
15

แขํงขันพินิจวรรณคดี ม.1– ม.3
แขํงขันพินิจวรรณคดี ม.4– ม.6
การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ(การเขียนเรียงความ)
ม.1–ม.3
การแขํงขันเรียงร๎อยถ๎อยความ(การเขียนเรียงความ)
ม.4–ม.6
การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ ม.1-ม.3

17

การแขํงขันกวีเยาวชนคนรุํนใหมํ ม.4-ม.6
การแขํงขันตํอคาศัพท๑ภาษาไทย(คาคมเดิม) ม.1–ม.3
การแขํงขันตํอคาศัพท๑ภาษาไทย(คาคมเดิม) ม.1–ม.3
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
การแขํงขันโครงงานคณิตศาสตร๑ ม.1–ม.3
งานมหกรรมความสามารถนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ของ สพม.32 ระหวําง วันที่ 8-9ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียน
หนองกี่พทิ ยาคม
การแขํงขันโครงงานคณิตศาสตร๑ ม.4–ม.6

18

การแขํงขันคิดเลขเร็ว ม.1–ม.3

16

รางวัล

ระดับ

เหรียญเงิน

สพม.32

เหรียญเงิน

สพม.32

ลาดับที่ 5

จังหวัด

เหรียญทองแดง
อันดับ 9

สพม.32

เหรียญเงิน อันดับ10
เหรียญทอง ชนะเลิศ
เหรียญทองแดง
อันดับ15
เหรียญเงิน อันดับ11
เหรียญทอง อันดับ7
เหรียญเงิน อันดับ11

สพม.32
สพม.32
สพม.32

เหรียญทอง อันดับ 1

สพม.32

เหรียญทองแดง
อันดับ14
เหรียญเงิน อันดับ7
เหรียญทอง อันดับ7
เหรียญทอง อันดับ2

สพม.32

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ2

สพม.32

เหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ4
เหรียญทองแดง
อันดับ4

สพม.32

สพม.32
สพม.32
สพม.32

สพม.32
สพม.32
สพม.32

ลาดับ
19
20

กลุ่มสาระ/รายการแข่งขัน
การแขํงขันตํอสมการคณิตศาสตร๑(เอแม็ท) ม.1-ม.3

28

การแขํงขันผลงานสร๎างสรรค๑คณิตศาสตร๑โดยใช๎โปรแกรม GSP
ม.1–ม.3
การแขํงขันผลงานสร๎างสรรค๑คณิตศาสตร๑โดยใช๎โปรแกรม GSP
ม.4–ม.6
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
การแขํงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร๑ ม.1– ม.3
งานมหกรรมความสามารถนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ของ สพม.32 ระหวําง วันที่ 8-9ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียน
หนองกี่พิทยาคม
การแขํงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร๑ ม.4– ม.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ๑ทางวิทยาศาสตร๑
ม.4–ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร๑ประเภททดลอง
ม.4–ม.6
การแขํงขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานสามมิติ(3D) ปลํอย
อิสระ ม.1-ม.3
การแขํงขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ปลํอยอิสระ ม.1ม.3
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1 – ม.3
งานมหกรรมความสามารถนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ของ สพม.32 ระหวําง วันที่ 8-9ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียน
หนองกี่พิทยาคม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4 – ม.6

29
30

การประกวดเลํานิทานคุณธรรม ม.1–ม.3
การประกวดเลํานิทานคุณธรรม ม.4 – ม.6

31

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4 – ม.6

21

22

23
24
25
26

27

การประกวดภาพยนตร๑สั้น ม.1–ม.3
32
32
34

การประกวดมารยาทไทย ม.1–ม.3
การประกวดมารยาทไทย ม.4–ม.6
การแขํงขันสวดมนต๑แปลบาลี-อังกฤษ

รางวัล
เหรียญทอง
อันดับ 11
เหรียญทองแดง
อันดับ 9
เหรียญเงิน อันดับ 5

ระดับ
สพม.32

เหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ 2

สพม.32

เหรียญทอง อันดับ 5
เหรียญทอง อันดับ6

สพม.32
สพม.32

เหรียญเงิน อันดับ 9

สพม.32

เหรียญเงิน อันดับ 7

สพม.32

เหรียญทอง อันดับ 5

สพม.32

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2

สพม.32

เหรียญทอง
อันดับ 4
เหรียญทอง อันดับ 5
เหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ 1
เหรียญทอง
อันดับ 6
เหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ 1
เหรียญทองอันดับ 6
เหรียญทองอันดับ 6
เหรียญทอง อันดับ4

สพม.32

สพม.32
สพม.32

สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32

ลาดับ
35

36

37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62

กลุ่มสาระ/รายการแข่งขัน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
การแขํงขันตอบป๓ญหาสุขศึกษาและพลศึกษาม.1 – ม.3
งานมหกรรมความสามารถนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของ สพม.
32 ระหวําง วันที่ 8-9ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
การแขํงขันตอบป๓ญหาสุขศึกษาและพลศึกษาม.4 – ม.6
การแขํงขันฟุตบอลชายรุํนอายุไมํเกิน 15 ปี
ในการแขํงขันนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนแหํงจังหวัดบุรีรัมย๑ คัดเลือก
ตัวแทนระดับอาเภอ ในวันที่
1-10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม
การแขํงขันฟุตบอลชายรุํนอายุไมํเกิน 18 ปี
การแขํงขันฟุตซอลอายุไมํเกิน 18 ปี ชาย
การแขํงขันฟุตซอลอายุไมํเกิน 18 ปี หญิง
การแขํงขันตะกร๎ออายุไมํเกิน 15ปี ชาย
การแขํงขันตะกร๎ออายุไมํเกิน 18ปี ชาย
การแขํงขันตะกร๎ออายุไมํเกิน 15ปี หญิง
การแขํงขันวอลเลย๑บอลในรํมรุํนอายุไมํเกิน 15ปี หญิง
การแขํงขันวอลเลย๑บอลในรํมรุํนอายุไมํเกิน 18ปี หญิง
การแขํงขันวอลเลย๑บอลชายหาดรุํนอายุไมํเกิน15ปี ชาย
การแขํงขันวอลเลย๑บอลชายหาดรุํนอายุไมํเกิน 18ปี หญิง
การแขํงขันวอลเลย๑บอลชายหาดรุํนอายุไมํเกิน18ปี ชาย
การแขํงขันเปตองอายุไมํเกิน 15ปี ชายเดี่ยว
การแขํงขันเปตองอายุไมํเกิน 15ปี ชายคูํ
การแขํงขันเปตองอายุไมํเกิน 15ปีทีมชาย
การแขํงขันเปตองอายุไมํเกิน 15ปี หญิงเดี่ยว
การแขํงขันเปตองอายุไมํเกิน 15ปี ทีมหญิง
การแขํงขันเปตองอายุไมํเกิน 15ปีคูํผสม
การแขํงขันเปตองอายุไมํเกิน 18ปี หญิงเดี่ยว
การแขํงขันเปตองอายุไมํเกิน 18ปี หญิงคูํ
การแขํงขันเปตองอายุไมํเกิน 18ปี ทีมหญิง
แขํงขันวิ่ง 3,000 เมตร รุํนอายุไมํเกิน 15 ปีชาย
แขํงขันวิ่ง 1,500 เมตรรุํนอายุไมํเกิน 15 ปีชาย
แขํงขันวิ่ง 400 เมตรรุํนอายุไมํเกิน 15 ปีชาย
แขํงขันวิ่ง 1,500 เมตรรุํนอายุไมํเกิน 15 ปีหญิง
แขํงขันวิ่ง 100 เมตรรุํนอายุไมํเกิน 18 ปีหญิง

รางวัล

ระดับ

เหรียญทอง
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง
รองชนะเลิศ
อันดับ 4
รองชนะเลิศ

สพม.32

รองชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
ชนะเลิศ

อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

สพม.32
อาเภอ

ลาดับ
63
64
65
66
67
68
69

70
71
72
73
74

กลุ่มสาระ/รายการแข่งขัน
แขํงขันวิ่ง 800 เมตรรุํนอายุไมํเกิน 18 ปีหญิง
แขํงขันวิ่ง 1,500 เมตรรุํนอายุไมํเกิน 18 ปีหญิง
แขํงขันขว๎างจักรรุํนอายุไมํเกิน 15 ปีชาย
กระโดดไกลอายุไมํเกิน 18 ปีชาย
กระโดดไกลอายุไมํเกิน 18 ปีหญิง
แขํงขันทุํมน้าหนักรุํนอายุไมํเกิน 18 ปี หญิง
การแขํงขันตะกร๎ออายุไมํเกิน 18ปี ชาย
ในการแขํงขันนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนแหํงจังหวัดบุรีรัมย๑ คัด
ตัวแทนโซน 3 ในวันที่
22-27 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม
การแขํงขันวอลเลย๑บอลชายหาดรุํนอายุไมํเกิน 15 ปี ชาย
การแขํงขันวอลเลย๑บอลชายหาดรุํนอายุไมํเกิน18 ปี ชาย
การแขํงขันเปตองอายุไมํเกิน 15 ปี ทีมชาย
การแขํงขันเปตองอายุไมํเกิน 15 ปี ชายคูํ
การแขํงขันเปตองอายุไมํเกิน 15 ปี หญิงคูํ

75

การแขํงขันเปตองอายุไมํเกิน 18 ปี หญิงเดี่ยว

76

การแขํงขันเปตองอายุไมํเกิน 18 ปี หญิงคูํ

77

แขํงขันวิ่ง 3,000 เมตร รุํนอายุไมํเกิน 15 ปีชาย
แขํงขันวิ่ง 100 เมตรรุํนอายุไมํเกิน 18 ปีหญิง
แขํงขันวิ่ง 200 เมตรรุํนอายุไมํเกิน 18 ปีหญิง

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

90

แขํงขันวิ่ง 800 เมตรรุํนอายุไมํเกิน 18 ปีหญิง
แขํงขันวิ่ง 4X400 เมตรรุํนอายุไมํเกิน 18 ปีหญิง
แขํงขันขว๎างจักรรุํนอายุไมํเกิน 15 ปีชาย
กระโดดไกลอายุไมํเกิน 18 ปีชาย
กระโดดไกลอายุไมํเกิน 18 ปีหญิง
แขํงขันทุํมน้าหนักรุํนอายุไมํเกิน 18 ปี หญิง
เขยํงก๎าวกระโดดรุํนอายุไมํเกิน 18 ปีชาย
กระโดดไกลอายุไมํเกิน 15 ปีหญิง
พุํงแหลนรุํนอายุไมํเกิน 18 ปีชาย
การแขํงขันเปตองประเภททีมหญิงรุํนอายุไมํเกิน 15 ปี
ในการแขํงขันนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนแหํงจังหวัดบุรีรัมย๑ ระดับ
จังหวัด ในวันที่ 13-20 ส.ค. 62
แขํงขันวอลเลย๑บอลชายหาดรุํนอายุไมํเกิน 15 ปี ชาย

รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ

ระดับ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
โซน 3

รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
ลาดับ 4
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
รองชนะเลิศ
เป็นตัวแทน
รองชนะเลิศ
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
เป็นตัวแทน
ลาดับที่ 4
ลาดับที่ 2
เหรียญทองแดง

โซน 3
โซน 3
โซน 3
โซน 3
โซน 3

โซน 3
โซน 3
โซน 3
โซน 3
โซน 3
โซน 3
โซน 3
โซน 3
โซน 3
จังหวัด

เหรียญทองแดง

จังหวัด

โซน 3
โซน 3
โซน 3
โซน 3
โซน 3

ลาดับ
91
92
93
94

96

กลุ่มสาระ/รายการแข่งขัน
แขํงขันวิ่ง 3,000 เมตร รุํนอายุไมํเกิน 15 ปีชาย
กระโดดไกลรุํนอายุไมํเกิน 18 ปีชาย
กระโดดไกลรุํนอายุไมํเกิน 18 ปีหญิง
แขํงขันวิ่ง 4X400 เมตรรุํนอายุไมํเกิน 18 ปีชาย
กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ
การแขํงขันรวม “ ศิลป์สร๎างสรรค๑ ” ม.๑ – ม.๓
งานมหกรรมความสามารถนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ของ สพม.32 ระหวําง วันที่ 8-9ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียน
หนองกี่พิทยาคม
การแขํงขันรวม ศิลป์สร๎างสรรค๑ ” ม.๔ – ม.๖

97
98
99

การแขํงขันวาดภาพระบายสี ม.๑ – ม.๓
การแขํงขันวาดภาพระบายสี ม.๔ – ม.๖
การแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑ – ม.๓

100
101

การแขํงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๔ – ม.๖
การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค๑ ม.๑ - ม.๓

102
103
104
105
106

การแขํงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค๑ ม.๔ - ม.๖
การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น(Drawing) ม.๑- ม.๓
การแขํงขันวาดภาพลายเส๎น (Drawing) ม.๔-ม.๖
๑๑. การแขํงขันประติมากรรม ม.๑ - ม.๓
การแขํงขันขับร๎องเพลงไทยลูกทุํง ประเภทหญิง ม.๑ – ม.๓

107

การแขํงขันขับร๎องเพลงสากลประเภทหญิง ม.๔ – ม.๖

108
109
110

การแขํงขันขับร๎องเพลงพระราชนิพนธ๑ ประเภทหญิง
ม.๑ – ม.๓
การแขํงขันเดี่ยวขิม ๗ หยํอง ม.๑ – ม.๓
การแขํงขันเดี่ยวระนาดเอก ม.๑ – ม.๓

111
112

การแขํงขันเดี่ยวระนาดทุ๎ม ม.๑ – ม.๓
การแขํงขันเดี่ยวฆ๎องวงใหญํ ม.๑ – ม.๓

113

การแขํงขันเดี่ยวขิม ๗ หยํอง ม.๔ – ม.

95

รางวัล
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง

ระดับ
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
เหรียญทอง

สพม.32

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
เหรียญทอง
อันดับที่ ๕ เหรียญทอง
อันดับที่ ๖ เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
เหรียญทอง
ชนะเลิศ เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
เหรียญทอง
ชนะเลิศ เหรียญทอง
ชนะเลิศ เหรียญทอง
ชนะเลิศ เหรียญทอง
อันดับที่ ๗ เหรียญทอง
อันดับที่ ๑๔
เหรียญทอง
อันดับที่ ๑๔
เหรียญทอง
อันดับที่ ๑๔
เหรียญทอง
ชนะเลิศ เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
เหรียญทอง
ชนะเลิศ เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
เหรียญทอง
ชนะเลิศ เหรียญทอง

สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32

ลาดับ
กลุ่มสาระ/รายการแข่งขัน
114 การแขํงขันเดี่ยวซอด๎วง ม.๔ – ม.๖

รางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
เหรียญทอง
ชนะเลิศ เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
เหรียญทอง
ชนะเลิศ เหรียญทอง

ระดับ
สพม.32

115
116

การแขํงขันเดี่ยวจะเข๎ ม.๔ – ม.๖
การแขํงขันเดี่ยวฆ๎องวงใหญํ ม.๔ – ม.๖

117
118
119

การแขํงขันเดี่ยวระนาดเอก ม.๔ – ม.๖
สพม.32
การแขํงขันเดี่ยวขับร๎อง ม.๔ – ม.๖
สพม.32
การแขํงขันวงเครื่องสายวงเครื่องเล็กผสมขิม
สพม.32
ม.๑ – ม.๖
การแขํงขันวงปี่พาทย๑ไม๎นวมผสมวงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.๑ –
สพม.32
ม.๖
ชนะเลิศ เหรียญทอง
การแขํงขันวงปี่พาทย๑ไม๎แข็งเครื่องคูํ ม.๑ – ม.๖
สพม.32
ชนะเลิศ เหรียญทอง
การแขํงขันการแสดงมายากล
สพม.32
ม.๑ – ม.๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อันดับที่ ๘ เหรียญเงิน สพม.32
การแขํงขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromtu Speech)
ม.๑ – ม.๓
อันดับ ๑๐
การแขํงขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromtu Speech)
สพม.32
เหรียญทองแดง
ม.๔ – ม.๖
อันดับ ๕ เหรียญทอง สพม.32
การแขํงขันเลํานิทาน(Story Telling) ม.๑ – ม.๓
อันดับ ๔ เหรียญทอง สพม.32
การแขํงขันเลํานิทาน(Story Telling) ม.๔ – ม.๖
อันดับ ๒๑ เหรียญเงิน สพม.32
การแขํงขันตํอศัพท๑ภาษาอังกฤษ( Crossword) ม.๑ – ม.๓
อันดับ ๔ เหรียญทอง สพม.32
การแขํงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.๑ – ม.๓
อันดับ 8 เหรียญทอง สพม.32
การแขํงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.๔ – ม.๖
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อันดับที่ ๘ เหรียญเงิน สพม.32
การประกวดหนังสือเลํมเล็ก ม.๑ – ม.๓
อันดับที่ ๔ เหรียญทอง สพม.32
การประกวดหนังสือเลํมเล็ก ม.๔ – ม.๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ สพม.32
การแขํงขันประดิษฐ๑กระทงดอกไม๎ธูปเทียนแพ
เหรียญทอง
ม.๑ – ม.๓
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ สพม.32
การแขํงขันประดิษฐ๑กระทงดอกไม๎ธูปเทียนแพ
เหรียญทอง
ม.๔ – ม.๖
กลุม่ สาระศิลปะ
ระดับดี
นักเรียนได๎รับคัดเลือกยกยํองเชิดชูเกียรติคนดี
สภา
ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย๑
วัฒนธรรม
ได๎แกํนางสาววันวิสาข๑ เตียวเจริญ
จังหวัด
และเด็กหญิงกนกพร เสาร๑ประโคน
บุรีรัมย๑

120
121
122

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

134

สพม.32
สพม.32

3.2 ผลงานครู ผลงานครู ปีการศึกษา 2560
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
รางวัล
ได๎รับรางวัลชนะเลิศเครือขํายครูดขี องแผํนดิน
1 นายสมพุด เกตขจร
2 นายกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธิ์ ได๎รับรางวัลชนะเลิศเครือขํายครูดขี องแผํนดิน
3 นางนภัสสร ผลวิเศษสิทธิ์ ได๎รับรางวัลชนะเลิศเครือขํายครูดขี องแผํนดิน
ได๎รับรางวัลชนะเลิศเครือขํายครูดขี องแผํนดิน
4 นายวิริยะ ทองดี
5 นางสาวสราวลี มาประจวบ ได๎รับรางวัลชนะเลิศเครือขํายครูดขี องแผํนดิน
ได๎รับรางวัลชนะเลิศเครือขํายครูดขี องแผํนดิน
6 นางปิยา ครองไกรเวช
ได๎รับรางวัลชนะเลิศเครือขํายครูดขี องแผํนดิน
7 นางรุํงรัตน๑ จาปาโพธิ์
ได๎รับรางวัลชนะเลิศเครือขํายครูดขี องแผํนดิน
8 นางสาริศา ทองจันทา
9 นายปราชญชนม๑ นังตะลา ครูปฏิบัติการสอนดีเดํน ปี 2560 ของ
สมาคมผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย๑
10 นายกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธิ์ ครูปฏิบัติการสอนดีเดํน ปี 2560 ของ
สมาคมผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย๑
11 นางนภัสสร ผลวิเศษสิทธิ์
ครูปฏิบัติการสอนดีเดํน ปี 2560 ของ
สมาคมผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย๑
12 นางรุํงรัตน๑ จาปาโพธิ์
ครูปฏิบัติการสอนดีเดํน ปี 2560 ของ
สมาคมผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย๑
13 นางปิยา ครองไกรเวช
ครูปฏิบัติการสอนดีเดํน ปี 2560 ของ
สมาคมผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย๑
14 น.ส.มณฑกาญจน๑ ฉกรรจ๑ศิลป์ ครูปฏิบัติการสอนดีเดํน ปี 2560 ของ
สมาคมผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย๑
15 นางสาวยุพารัตน๑ อุทัย
ครูปฏิบัติการสอนดีเดํน ปี 2560 ของ
สมาคมผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย๑
16 นางสาวรพีพรรณ สาลีรัมย๑ ครูปฏิบัติการสอนดีเดํน ปี 2560 ของ
สมาคมผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย๑
17 นางนวลฉวี วีราพันธ๑
ครูปฏิบัติการสอนดีเดํน ปี 2560 ของ
สมาคมผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย๑

ระดับ
ระดับภาค
ระดับภาค
ระดับภาค
ระดับภาค
ระดับภาค
ระดับภาค
ระดับภาค
ระดับภาค
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32

ผลงานครู ปีการศึกษา 2561
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
รางวัล
1 นายอายุปขําน สยามประโคน รองผู๎บริหารดีเดํน ปี 2561 ของสมาคม
2
3
4
5
6
7
8
9

ผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย๑
ครูปฏิบัติการสอนดีเดํน ปี 2561 ของสมาคม
นายสมพุด เกตขจร
ผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย๑
นางปรียาลักษณ๑ เฮงวาณิชย๑ ครูปฏิบัติการสอนดีเดํน ปี 2561 ของสมาคม
ผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย๑
ครูปฏิบัติการสอนดีเดํน ปี 2561 ของสมาคม
นายชัยยุทธ๑ พันธ๑สมบัติ
ผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย๑
ครูปฏิบัติการสอนดีเดํน ปี 2561 ของสมาคม
นายพานุวัฒน๑ ปูองเคน
ผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย๑
ครูปฏิบัติการสอนดีเดํน ของสมาคมผู๎บริหาร
นางสาวปวีณา โสภา
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย๑
ครูปฏิบัติการสอนดีเดํน ของสมาคมผู๎บริหาร
นางสาวฐิติยา ค้าชู
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย๑
ครูปฏิบัติการสอนดีเดํน ของสมาคมผู๎บริหาร
นายวิชรุทย๑ อนุศิริ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย๑

นางนภัสสร ผลวิเศษสิทธิ์

ระดับ
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32
สพม.32

รางวัลชมเชยครูศิลปะแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
กับศิลปินแหํงชาติ

ม.ราชภัฏ
บุรีรัมย๑

รางวัล
ผู๎อานวยการโรงเรียน ดีเดํน ประจาปี
พุทธศักราช 2562 จากนายกสภา
ผู๎ปกครองและครูแหํงประเทศไทย
รองผู๎อานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ดีเดํน ประจาปีการศึกษา
2561 ของสมาคมผู๎บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย๑
(รับปีการศึกษา 2562)

ระดับ
สพฐ.

ผลงานครู ปีการศึกษา 2562
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 นายสุรธี เครือบคนโท
2

นางอรพิน ขุนเพ็ง

สพม.32

ความภาคภูมิใจ ระดับประเทศ ย้อนหลัง
ของสถานศึกษา โรงเรียนนางรองพิทยาคม สหวิทยาเขต นางรอง
ที่

รางวัล

1 โรงเรียนผํานการประเมินต๎นแบบโรงเรียนในฝ๓นรุํนที่ 3
(โรงเรียนดีระดับอาเภอ)
2 สถานศึกษาวิชาทหารดีเดํน ตามโครงการ ศูนย๑ฝึกแข็ง
ขัน สถานศึกษารํวมใจ มุํงไปสูํมาตรฐานเดียวกัน
ประจาปีการศึกษา 2553
3 ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ
ทุนการศึกษาสานักงานสํงเสริมสังคมแหํงการเรียนรู๎และ
คุณภาพเยาวชน(สสค.) ปี 2556
4 ได๎รับโลํเกียรติยศเชิดชูเกียรติโครงการสถานศึกษา
ปูองกันยาเสพติดดีเดํนประจาปี 2556 (รางวัลเชิดชู
เกียรติเสมา ป.ป.ส.)
5 ได๎รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม(พ.ศ.
2554 – 2558) ปี 2557
6 ได๎รับรางวัล “สถานศึกษาต๎นแบบ
ชุมชนอํานสร๎างสุข” ประจาปี 2557
7 สถานศึกษาวิชาทหารดีเดํน ตามโครงการ ศูนย๑ฝึกแข็ง
ขัน สถานศึกษารํวมใจ มุํงไปสูํมาตรฐานเดียวกัน
ประจาปีการศึกษา 2557
8 โรงเรียนธนาคารดีเดํน ระดับจังหวัด
9 โรงเรียนได๎รับคัดเลือกให๎เป็นโรงเรียนต๎นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจาปี 2557
1 สถานศึกษาพอเพียง
0
1 รองชนะเลิศอันดับ 2โรงเรียนปลอดขยะ
1
1 รองชนะเลิศอันดับ1โรงเรียนธนาคารดีเดํน ระดับจังหวัด
2
1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย๑ฝึกยํอยภาคปกติ ระดับ
3 จังหวัด
1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขํงขันฟุตบอลชาย 7
4 คน ระดับ ม. ต๎น

หน่วยงาน
เจ้าของรางวัล
2554 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.

2554 หนํวยบัญชาการ
รักษาดินแดน
2556 สานักงานสํงเสริมสังคมแหํงการเรียนรู๎และ
คุณภาพเยาวชน(สสค.)
และมูลนิธิรํมฉัตร
2556 ศูนย๑อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงศึกษาธิการ
2557 สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค๑การมหาชน)
2557 สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร๎างเสริมสุขภาพ(สสส.)
2557 หนํวยบัญชาการกาลังสารอง
2557 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑
2557 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2559 สพฐ.
2559 สพม.32
2559 ธกส. จังหวัดบุรีรัมย๑
2559 จังหวัดทหารบกบุรีรัมย๑
2559 สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน กรุงเทพฯ
ในพระอุปถัมภ๑

ที่

รางวัล

1
5
1
6
1
7
1
8

รางวัลชนะเลิศการแขํงขันเปตอง
ทีมผสม ม.ต๎น
ได๎รับรางวัลชมเชย การประกวดโรงเรียน
ธนาคารดีเดํน ระดับจังหวัดบุรีรัมย๑
ได๎รับรางวัลที่ 3 ในการฝึกภาคปกตินักศึกษา
วิชาทหาร ประจาปีการศึกษา 2561
ได๎รับรางวัลโรงเรียนต๎นแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู๎ : Active Learning ประจาปี 2562
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หน่วยงาน
เจ้าของรางวัล
2559 สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน กรุงเทพฯ
ในพระอุปถัมภ๑
2561 สานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดบุรีรมั ย๑
พ.ศ.

2561 มณฑลทหารบกที่ 26
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนโรงเรียนนางรองพิทยาคม
ปีการศึกษา 2560 - 2561
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจาแนกตามกลุ่มสาระ
ปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร๑
วิทยาศาสตร๑
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตํางประเทศ

รวม
ร๎อยละ

จานวน
นักเรียน

2,384
3,141
3,941
5,527
3,832
3,366
2,424
5,993
30,608
98.32

ระดับผลการเรียน
4
330
221
346
1,310
1,159
101
519
848
5,744
18.45

3.5
348
243
415
810
833
648
434
601
4,332
13.92

3
516
400
700
939
701
613
448
804
5,121
16.45

2.5
391
478
703
805
457
431
267
780
4,312
13.85

2
355
650
695
695
283
265
220
977
4,140
13.30

1.5
190
599
443
432
177
165
170
788
2,964
9.52

1
147
452
429
326
107
92
198
967
2,718
8.73

0
107
98
210
210
115
141
168
228
1,277
4.10

ร
มส
22
6
2
32
22 16
53 21
22 18
65 18
190 8
13 15
389 134
1.25 0.43

X

S.D.

2.60
2.16
2.33
2.76
3.06
3.00
2.68
2.33
2.60
-

1.02
0.96
1.03
1.06
0.97
1.03
1.18
1.09
1.09
-

ข๎อมูลจาก ฝุายบริหารวิชาการ

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจาแนกตามกลุ่มสาระ
ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร๑
วิทยาศาสตร๑
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาตํางประเทศ

รวม
ร๎อยละ

จานวน
นักเรียน

2,228
2,701
4,467
4,964
3,500
3,088
1755
5,681
28,384
98.94

ระดับผลการเรียน
4
257
248
491
1,320
1,232
1,060
426
1,002
6,036
21.27

3.5
278
301
500
770
683
549
303
634
4,018
14.16

3
453
461
847
834
602
576
328
726
4,827
17.01

2.5
431
475
849
718
463
420
273
808
4,437
15.63

2
396
590
735
586
255
192
197
861
3,812
13.43

1.5
222
375
501
422
125
109
78
667
2,499
8.80

1
132
191
351
157
47
51
63
846
1,838
6.48

0
41
43
137
108
53
72
80
81
615
2.17

ร
มส
8
10
7
10
18 38
21 28
11 29
32 27
2
5
4
52
103 199
0.36 0.70

X

S.D.

2.58
2.44
2.48
2.90
3.19
3.15
2.86
2.49
2.74

0.91
0.90
0.97
0.99
0.87
0.91
1.04
1.06
1.01

ข๎อมูลจาก ฝุายบริหารวิชาการ

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
คะแนนเฉลี่ยร้อยละการสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนางรองพิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร๑
วิทยาศาสตร๑
ภาษาตํางประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ย(ร้อยละ) ปีการศึกษา
2559
2560
2561
42.24
44.90
52.75
23.19
21.27
26.76
31.87
28.90
32.81
26.96
27.85
26.65
43.98
33.65
30.73
34.74

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนางรองพิทยาคม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร๑
วิทยาศาสตร๑
ภาษาตํางประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ย(ร้อยละ) ปีการศึกษา
2559
2560
2561
49.50
41.44
42.33
19.08
15.91
19.85
29.68
24.72
25.44
22.56
19.59
23.50
34.75
29.93
32.70
31.11
26.31
28.76

8. ข้อมูลงบประมาณ
ตารางการจัดสรรงบประมาณประจาปี 2563 โรงเรียนนางรองพิทยาคม
รายรับ
เงินงบบริหารวิชาการ
งบสารองจําย
งบบริหาร 4 ฝุาย
รวมทั้งสิ้น

จานวน/บาท
3,016,682.50
464,105.00
1,160,262.50
4,641,050.00

คิดเป็นร้อยละ
65.00
10.00
25.00
100.00

9. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนนางรองพิทยาคม
9.1 สภาพทั่วไป
9.1.1 สถานที่ตั้ง
โรงเรียนนางรองพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาอาเภอแหํงที่ 2 ตั้งอยูํบ๎านเลขที่ 137 หมูํ 12
ถนนโชคชัย -เดชอุดม ตาบลนางรอง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย๑ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเนื้อที่ 53 ไรํ 250 ตารางวา มีอาณาเขต
ดังนี้ คือ
ทิศเหนือ
จด ที่ดินนายอานาจ ฉกรรจ๑ศิลป์ และนายชุํม ศรีทอง
ทิศใต๎
จด ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ทิศตะวันออก จด ปศุสัตว๑อาเภอนางรอง
ทิศตะวันตก จด ถนน รพช.
9.1.2 เขตบริการ
โรงเรียนนางรองพิทยาคมมีเขตบริการ 36 หมูํบ๎าน ได๎แกํ
ตาบล/อาเภอ

เทศบาลเมือง
นางรอง
ตาบลนางรอง
ตาบลลาไทรโยง
ตาบลหัวถนน

โรงเรียน

เทศบาลเมืองนางรอง ชุมชนหนองรี ชุมชนหนองกราด
ชุมชนหนองเสม็ด
หมูํที่ 3, หมูํที่ 6, หมูํที่ 7, หมูํที่ 10, หมูํที่ 12, หมูํที่ 13, หมูํที่ 14
หมูํที่ 1, หมูํที่ 2, หมูํที่ 3, หมูทํ ี่ 4, หมูํที่ 5, หมูํที่ 6, หมูํที่ 7, หมูํที่ 8
หมูํที่ 9, หมูํที่ 10, หมูํที่ 11, หมูํที่ 12, หมูํที่ 13, หมูํที่ 14
หมูํที่ 1, หมูํที่ 2, หมูํที่ 3, หมูทํ ี่ 4, หมูํที่ 5, หมูํที่ 6, หมูํที่ 7, หมูํที่ 8
หมูํที่ 9, หมูํที่ 10, หมูํที่ 11

9.1.3 ขนาดสถานศึกษาและแผนการจัดชั้นเรียน
โรงเรียนนางรองพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง แบบสหศึกษา นักเรียนไป-กลับ
เปิดทาการสอนตั้งแตํระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีจานวนห๎องเรียนทั้งหมด 35 ห๎องเรียน
แผนการจัดชั้นเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น 6 : 6 : 7
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 : 6 : 6

วิชาพืน้ ฐาน

วิชาพืน้ ฐาน

รหัสวิชา
วิชาพืน้ ฐาน

ม. 2/2564
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
นก. ชม. รหัสวิชา
วิชาพืน้ ฐาน

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
นก. ชม.
รหัสวิชา
วิชาพืน้ ฐาน

ม. 3/2565
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
นก. ชม. รหัสวิชา
วิชาพืน้ ฐาน

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
นก. ชม.

ท21101 ภาษาไทย1
1.5 3 ท21102 ภาษาไทย2
1.5 3 ท22101 ภาษาไทย3
1.5 3 ท22102 ภาษาไทย4
1.5 3 ท23101 ภาษาไทย5
1.5 3 ท23102 ภาษาไทย6
1.5 3
ค21101 คณิตศาสตร์1 1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร์2 1.5 3 ค22101 คณิตศาสตร์3 1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร์4 1.5 3 ค23101 คณิตศาสตร์5 1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร์6 1.5 3
ว21101 วิทยาศาสตร์1 1.0 2 ว21102 วิทยาศาสตร์2 1.5 3 ว22101 วิทยาศาสตร์3 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตร์4 1.0 2 ว23101 วิทยาศาสตร์5 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตร์6 1.0 2
ว21103 เทคโนโลยี1(ออกแบบและเทคโนโลยี
0.5 1 ว21104
) เทคโนโลยี2(วิทยาการค
1.0 านวณ)
2 ว22104 เทคโนโลยี4(วิทยาการค
1.0 านวณ)
2 ว22103 เทคโนโลยี3(ออกแบบและเทคโนโลยี
0.5 1 ว23104
)
เทคโนโลยี6(วิทยาการค
1.0 านวณ)
2 ว23103 เทคโนโลยี5(ออกแบบและเทคโนโลยี
0.5 1
)
ส21101 สังคมศึกษา1
1.5 3 ส21103 สังคมศึกษา2
1.5 3 ส22101 สังคมศึกษา3
1.5 3 ส22103 สังคมศึกษา4
1.5 3 ส23101 สังคมศึกษา5
1.5 3 ส23103 สังคมศึกษา6
1.5 3
ส21102 ประวัตศิ าสตร์1 0.5 1 ส21104 ประวัตศิ าสตร์2 0.5 1 ส22102 ประวัตศิ าสตร์3 0.5 1 ส22104 ประวัตศิ าสตร์4 0.5 1 ส23102 ประวัตศิ าสตร์5 0.5 1 ส23104 ประวัตศิ าสตร์6 0.5 1
พ21101 สุขศึกษา1
0.5 1 พ21102 สุขศึกษา2
0.5 1 พ22101 สุขศึกษา3
0.5 1 พ22102 สุขศึกษา4
0.5 1 พ23101 สุขศึกษา5
0.5 1 พ23102 สุขศึกษา6
0.5 1
พ21103 พลศึกษา(เทเบิลเทนนิ
0.5ส) 1 พ21104 พลศึกษา(ฟุตบอล) 0.5 1 พ22103 พลศึกษา(กรีฑา) 0.5 1 พ22104 พลศึกษา(วอลเลย์บ0.5
อล) 1 พ23103 พลศึกษา(กระบี่กระบอง)
0.5 1 พ23104 พลศึกษา(ตะกร้อ) 0.5 1
ศ21101 ทัศนศิลป์1
0.5 1 ศ21103 ทัศนศิลป์2
0.5 1 ศ22101 ทัศนศิลป์3
0.5 1 ศ22103 ทัศนศิลป์4
0.5 1 ศ23101 ทัศนศิลป์5
0.5 1 ศ23103 ทัศนศิลป์6
0.5 1
ศ21102 ดนตรี-นาฎศิลป์1 0.5 1 ศ21104 ดนตรี-นาฎศิลป์2 0.5 1 ศ22102 ดนตรี-นาฎศิลป์3 0.5 1 ศ22104 ดนตรี-นาฎศิลป์4 0.5 1 ศ23102 ดนตรี-นาฎศิลป์5 0.5 1 ศ23104 ดนตรี-นาฎศิลป์6 0.5 1
ง21101 การงานอาชีพฯ1 1.0 2
ง22102 การงานอาชีพฯ2 1.0 2
ง23102 การงานอาชีพฯ3 1.0 2
อ21101 ภาษาอังกฤษ1 1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ2 1.5 3 อ22101 ภาษาอังกฤษ3 1.5 3 อ22102 ภาษาอังกฤษ4 1.5 3 อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1.5 3 อ23102 ภาษาอังกฤษ6 1.5 3
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
11.0 22
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
11.0 22
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
11.0 22
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
11.0 22
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
11.0 22
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
11.0 22
วิชาเพิม่ เติม
วิชาเพิม่ เติม
วิชาเพิม่ เติม
วิชาเพิม่ เติม
วิชาเพิม่ เติม
วิชาเพิม่ เติม
ส21231 Citizenship1
0.5 1 ส21232 Citizenship2
0.5 1 ส22233 Citizenship3
0.5 1 ส22234 Citizenship4
0.5 1 ส23235 Citizenship5
0.5 1 ส23236 Citizenship6
0.5 1
จ20201 Chinese in Daily Life1 0.5 1 จ20202 Chinese in Daily life2 0.5 1 I22201 IS1
1.0 2 I22202 IS2
1.0 2 จ20205 Chinese in Daily life5 0.5 1 จ20206 Chinese in Daily life6 0.5 1
อ21201 Listening and Speaking1 0.5 1 อ21202 Listening and Speaking2
0.5 1
อ23205 Listening and Speaking5
0.5 1 อ23206 Listening and Speaking6
0.5 1
อ21211 Reading and Writing1 0.5 1 อ21212 Reading and Writing2 0.5 1 จ20203 Chinese in Daily Life3 0.5 1 จ20204 Chinese in Daily life4 0.5 1 อ23213 Reading and Writing3 0.5 1 อ23214 Reading and Writing4 0.5 1
ค21201 Additional Maths1 0.5 1 ว21281 Computer1
0.5 1 ค22201 Additional Maths3 0.5 1 ว22282 Computer2
0.5 1 ว23283 Computer3
0.5 1 ค23202 Additional Maths6 0.5 1
* = วิชาการจัดการศึกษาเพือ่ มีงานทา
* = วิชาการจัดการศึกษาเพือ่ มีงานทา
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม
2.5 5
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม
2.5 5
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม
2.5 5
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม
2.5 5
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม
2.5 5
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม
2.5 5
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
กิจกรรมแนะแนว
1 กิจกรรมแนะแนว
1 กิจกรรมแนะแนว
1 กิจกรรมแนะแนว
1 กิจกรรมแนะแนว
1 กิจกรรมแนะแนว
1
ลส./นน./บพ./ยช.
1 ลส./นน./บพ./ยช.
1 ลส./นน./บพ./ยช.
1 ลส./นน./บพ./ยช.
1 ลส./นน./บพ./ยช.
1 ลส./นน./บพ./ยช.
1
ชมรม/ชุมนุม
1 ชมรม/ชุมนุม
1 ชมรม/ชุมนุม
1 ชมรม/ชุมนุม
1 ชมรม/ชุมนุม
1 ชมรม/ชุมนุม
1
สาธารณะประโยชน์/สวดมนต์
2 สาธารณะประโยชน์/สวดมนต์
2 สาธารณะประโยชน์/สวดมนต์
2 สาธารณะประโยชน์/IS3
2 สาธารณะประโยชน์/สวดมนต์
2 สาธารณะประโยชน์/สวดมนต์
2
เศรษฐกิจ พอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน เศรษฐกิ
3 จ พอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน 3เศรษฐกิจ พอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน เศรษฐกิ
3 จ พอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน 3เศรษฐกิจ พอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน เศรษฐกิ
3 จ พอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน 3
รวมนก./ชม.
13.5 35
รวมนก./ชม.
13.5 35
รวมนก./ชม.
13.5 35
รวมนก./ชม.
13.5 35
รวมนก./ชม.
13.5 35
รวมนก./ชม.
13.5 35

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
นก. ชม.

ม. 1/2563
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
นก. ชม. รหัสวิชา

โครงสร้างหลักสูต รสถานศึ กษา โรงเรียนนางรองพิทยาคม อาเภอนางรอง จังหวัด บุรรี มั ย์ ระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้น ปีการศึ กษา 2563 (ห้องเรียนSEP)

รายวิชา
วิชาพืน้ ฐาน
ภาษาไทย1
คณิตศาสตร์1
สังคมศึกษา1
ประวัตศิ าสตร์1

1.0
1.0
1.0
0.5
1.5

วิช าเพิม่ เติ ม

1

3
1
1
1

3
3

รวมนก./ชม.

1
1
1
2

15.0 35

กิจกรรมแนะแนว
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
สวด,Home,รักอ่าน,ลดเรียน,ศ.พอเพียง

กิจ กรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมนก./ชม.

1
1
1
2

15.0 35

กิจกรรมแนะแนว
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
สวด,Home,รักอ่าน,ลดเรียน,ศ.พอเพียง

กิจ กรรมพัฒนาผู้เรียน

*จ30201 ภาษาจีนสือ่ สาร1 0.5 1 จ30202 ภาษาจีนสือ่ สาร2 0.5 1
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม
7.5 15
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม
7.0 14

1 ส30232 หน้าที่พลเมือง2 0.5

1.5
1.5

ค31202 Additional Maths21.5
อ30208 English for communication2
0.5
อ31222 English Reading and Writing2
0.5
ว30282 Computer2
0.5

ว31222 เคมี2
ว31241 ชีววิทยา1

วิช าเพิม่ เติ ม

ส30231 หน้าที่พลเมือง1 0.5

3
3

1
3
1
1
1

1.5
1.5

นก. ชม.

ว31255 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ10.5
ค31201 Additional Maths11.5
*อ30207 English for communication1
0.5
อ31221 English Reading and Writing1
0.5
ว30281 Computer1
0.5

ว31201 ฟิสิกส์1
ว31221 เคมี1

รายวิชา
วิชาพืน้ ฐาน
ภาษาไทย2
คณิตศาสตร์2
สังคมศึกษา2
ประวัตศิ าสตร์2

ภาคเรียนที่ 2

ท31102
1.0 2
ค31102
1.0 2
ส31103
1.0 2
ส31104
0.5 1
ว31101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสกิ ส์)1.5 3
ว31106 เทคโนโลยี2(วิทยาการค1.0
านวณ) 2
1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึก0.5
ษา2 1
1 ศ31102 ทัศนศิลป์2
0.5 1
1
2 อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 2
15
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
8.0 16

2
2
2
1
3

นก. ชม. รหัสวิชา

พ31101 สุขศึกษาและพลศึก0.5
ษา1
ศ31101 ทัศนศิลป์1
0.5
ง31101 การงานอาชีพฯ1 0.5
อ31101 ภาษาอังกฤษ1 1.0
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
7.5

ท31101
ค31101
ส31101
ส31102
ว31141 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 1

วิทยาศาสตร์ กายภาพ(เคมี)

รายวิชา
วิชาพืน้ ฐาน
ภาษาไทย3
คณิตศาสตร์3
สังคมศึกษา3
ประวัตศิ าสตร์3
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0

1.5 3
0.5 1
1.5 3
โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ20.5 1
Additional Maths31.5 3
English for communication3
0.5 1
English Reading and Writing3
0.5 1
IS1
1.0 2

วิช าเพิม่ เติ ม

ฟิสิกส์2
เคมี6
ชีววิทยา2

วิช าเพิม่ เติ ม

1.5
1.5
1.5

3
3
3

ค32202 Additional Maths41.5 3
อ30210 English for communication4
0.5 1
อ32224 English Reading and Writing4
0.5 1
I32202 IS2
1.0 2
*ว32282 Multimedia presentation3(Flash)
1.0 2

ว32203 ฟิสิกส์3
ว32223 เคมี3
ว32243 ชีววิทยา3

2
13

1
1

ภาคเรียนที่ 1

กิจ กรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมนก./ชม.

1
1
1
2

15.0 35

กิจกรรมแนะแนว
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
สวด,Home,รักอ่าน,ลดเรียน,ศ.พอเพียง

กิจ กรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมนก./ชม.

1
1
1

16.0 35

กิจกรรมแนะแนว
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ (IS3)
สวด,Home,รักอ่าน,ลดเรียน,ศ.พอเพียง

1.0
1.0
1.0

วิช าเพิม่ เติ ม

3
3
3

1
1
1
2
13

2

กิจ กรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมนก./ชม.

15.5 35

1
1
1
1

0.5 1
0.5 1
0.5 1
0.5 1
9.0 18
กิจกรรมแนะแนว
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
สวด,Home,รักอ่าน,ลดเรียน,ศ.พอเพียง

ภาคเรียนที่ 2

วิช าเพิม่ เติ ม

รวมนก./ชม.

1
1
1

16.0 35

กิจกรรมแนะแนว
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
สวด,Home,รักอ่าน,ลดเรียน,ศ.พอเพียง

กิจ กรรมพัฒนาผู้เรียน

ว33205 ฟิสิกส์5
1.5 3
ว33225 เคมี5
1.5 3
ว33245 ชีววิทยา5
1.5 3
*ส33221 Asian Study 0.5 1
ค33202 Additional Maths61.5 3
อ30212 English for communication6
0.5 1
อ33226 English Reading and Writing6
0.5 1
พ33203 Ballroom Dance 0.5 1
*ว33283 Introduction to Programming
1.0 2
ท33202 หลักภาษา2
0.5 1
ส30234 หน้าที่พลเมือง4 0.5 1
จ30206 ภาษาจีนสือ่ สาร6 0.5 1
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม 10.5 21

1
1
1
2
11

1.0 2
1.0 2
1.0 2

นก. ชม.

พ33102 สุขศึกษาและพลศึก0.5
ษา6
ศ33102 ดนตรี2
0.5
ง33102 การงานอาชีพฯ4 0.5
อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
5.5

รายวิชา
วิชาพืน้ ฐาน
2 ท33102 ภาษาไทย6
2 ค33102 คณิตศาสตร์6
2 ส33102 สังคมศึกษา6

ค33201 Additional Maths51.5 3
อ30211 English for communication5
0.5 1
อ33225 English Reading and Writing5
0.5 1

1.5
1.5
1.5

พ33101 สุขศึกษาและพลศึก0.5
ษา5
ศ33101 ดนตรี1
0.5
ง33101 การงานอาชีพฯ3 0.5
อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
6.5
ว33204 ฟิสิกส์4
ว33224 เคมี4
ว33244 ชีววิทยา4

ม. 6/2565

นก. ชม. รหัสวิชา

วิทยาศาสตร์ โ ลกและอวกาศ 1.0

รายวิชา
วิชาพืน้ ฐาน
ท33101 ภาษาไทย5
ค33101 คณิตศาสตร์5
ส33101 สังคมศึกษา5

รหัสวิชา

ท32102
1.0 2
ค32102
1.0 2
ส32103
1.0 2
ส32104
0.5 1
ว31105 เทคโนโลยี1(ออกแบบและเทคโนโลยี
1.0 2 ) ว31161

นก. ชม.

1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึก0.5
ษา4
1 ศ32102 นาฏศิลป์2
0.5
1
2 อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0
14
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
6.5

2
2
2
1
2

รายวิชา
วิชาพืน้ ฐาน
ภาษาไทย4
คณิตศาสตร์4
สังคมศึกษา4
ประวัตศิ าสตร์4

ภาคเรียนที่ 2

*พ33201 Futsal
ท33201 หลักภาษา1
ส30233 หน้าที่พลเมือง3
จ30203 ภาษาจีนสือ่ สาร3 0.5 1 จ30204 ภาษาจีนสือ่ สาร4 0.5 1 จ30205 ภาษาจีนสือ่ สาร5
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม
8.0 16
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม
9.5 19
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม

ว32202
ว32226
ว32242
ว32255
ค32201
อ30209
อ32223
I32201

ม. 5/2564

นก. ชม. รหัสวิชา

พ32101 สุขศึกษาและพลศึก0.5
ษา3
ศ32101 นาฏศิลป์1
0.5
ง32101 การงานอาชีพฯ2 0.5
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
7.0

ท32101
ค32101
ส32101
ส32102
ว31121

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 1

โครงสร้างหลักสูต รสถานศึ กษา โรงเรียนนางรองพิทยาคม อาเภอนางรอง จังหวัด บุรรี มั ย์ ระดั บชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย ปีการศึ กษา 2563 (วิทย์-คณิต/SEP/WCSS)

ม. 4/2563

วิชาพืน้ ฐาน

วิชาพืน้ ฐาน

รหัสวิชา
วิชาพืน้ ฐาน

ม. 2/2564
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
นก. ชม. รหัสวิชา
วิชาพืน้ ฐาน

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
นก. ชม.
รหัสวิชา
วิชาพืน้ ฐาน

ม. 3/2565
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
นก. ชม. รหัสวิชา
วิชาพืน้ ฐาน

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
นก. ชม.

* = วิชาการจัดการศึกษาเพือ่ มีงานทา
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม
2.5 5
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม
2.5
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
กิจกรรมแนะแนว
1 กิจกรรมแนะแนว
ลส./นน./บพ./ยช.
1 ลส./นน./บพ./ยช.
ชมรม/ชุมนุม
1 ชมรม/ชุมนุม
สาธารณะประโยชน์/สวดมนต์
2 สาธารณะประโยชน์/สวดมนต์
เศรษฐกิจ พอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน เศรษฐกิ
3 จ พอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน
รวมนก./ชม.
13.5 35
รวมนก./ชม.
13.5

ส22233 หน้าที่พลเมือง3 0.5 1 ส22234 หน้าที่พลเมือง4 0.5 1
I22201 IS1
1.0 2 I22202 IS2
1.0 2
*พ20203 กีฬาเพือ่ ความเป็นเลิ1.0
ศ3 2 *พ20204 กีฬาเพือ่ ความเป็นเลิ1.0
ศ4 2

1
1
1
2
3
35

5

ส23235 หน้าที่พลเมือง5 0.5 1 ส23236 หน้าที่พลเมือง6 0.5 1
*พ20205 กีฬาเพือ่ ความเป็นเลิ2.0
ศ5 4 *พ20206 กีฬาเพือ่ ความเป็นเลิ2.0
ศ6 4

* = วิชาการจัดการศึกษาเพือ่ มีงานทา
5
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม
2.5 5
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม
2.5 5
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม
2.5 5
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม
2.5
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
1 กิจกรรมแนะแนว
1 กิจกรรมแนะแนว
1 กิจกรรมแนะแนว
1 กิจกรรมแนะแนว
1 ลส./นน./บพ./ยช.
1 ลส./นน./บพ./ยช.
1 ลส./นน./บพ./ยช.
1 ลส./นน./บพ./ยช.
1 ชมรม/ชุมนุม
1 ชมรม/ชุมนุม
1 ชมรม/ชุมนุม
1 ชมรม/ชุมนุม
2 สาธารณะประโยชน์/สวดมนต์
2 สาธารณะประโยชน์/IS3
2 สาธารณะประโยชน์/สวดมนต์
2 สาธารณะประโยชน์/สวดมนต์
3เศรษฐกิจ พอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน เศรษฐกิ
3 จ พอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน 3เศรษฐกิจ พอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน เศรษฐกิ
3 จ พอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน
35
รวมนก./ชม.
13.5 35
รวมนก./ชม.
13.5 35
รวมนก./ชม.
13.5 35
รวมนก./ชม.
13.5

ส21231 หน้าที่พลเมือง1 0.5 1 ส21232 หน้าที่พลเมือง2 0.5 1
*พ20201 กีฬาเพือ่ ความเป็นเลิ2.0
ศ1 4 *พ20202 กีฬาเพือ่ ความเป็นเลิ2.0
ศ2 4

ท21101 ภาษาไทย1
1.5 3 ท21102 ภาษาไทย2
1.5 3 ท22101 ภาษาไทย3
1.5 3 ท22102 ภาษาไทย4
1.5 3 ท23101 ภาษาไทย5
1.5 3 ท23102 ภาษาไทย6
1.5 3
ค21101 คณิตศาสตร์1 1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร์2 1.5 3 ค22101 คณิตศาสตร์3 1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร์4 1.5 3 ค23101 คณิตศาสตร์5 1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร์6 1.5 3
ว21101 วิทยาศาสตร์1 1.0 2 ว21102 วิทยาศาสตร์2 1.5 3 ว22101 วิทยาศาสตร์3 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตร์4 1.0 2 ว23101 วิทยาศาสตร์5 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตร์6 1.0 2
ว21103 เทคโนโลยี1(ออกแบบและเทคโนโลยี
0.5 1 ว21104
) เทคโนโลยี2(วิทยาการค
1.0 านวณ)
2 ว22104 เทคโนโลยี4(วิทยาการค
1.0 านวณ)
2 ว22103 เทคโนโลยี3(ออกแบบและเทคโนโลยี
0.5 1 ว23104
)
เทคโนโลยี6(วิทยาการค
1.0 านวณ)
2 ว23103 เทคโนโลยี5(ออกแบบและเทคโนโลยี
0.5 1
)
ส21101 สังคมศึกษา1
1.5 3 ส21103 สังคมศึกษา2
1.5 3 ส22101 สังคมศึกษา3
1.5 3 ส22103 สังคมศึกษา4
1.5 3 ส23101 สังคมศึกษา5
1.5 3 ส23103 สังคมศึกษา6
1.5 3
ส21102 ประวัตศิ าสตร์1 0.5 1 ส21104 ประวัตศิ าสตร์2 0.5 1 ส22102 ประวัตศิ าสตร์3 0.5 1 ส22104 ประวัตศิ าสตร์4 0.5 1 ส23102 ประวัตศิ าสตร์5 0.5 1 ส23104 ประวัตศิ าสตร์6 0.5 1
พ21101 สุขศึกษา1
0.5 1 พ21102 สุขศึกษา2
0.5 1 พ22101 สุขศึกษา3
0.5 1 พ22102 สุขศึกษา4
0.5 1 พ23101 สุขศึกษา5
0.5 1 พ23102 สุขศึกษา6
0.5 1
พ21103 พลศึกษา(เทเบิลเทนนิ
0.5ส) 1 พ21104 พลศึกษา(ฟุตบอล) 0.5 1 พ22103 พลศึกษา(กรีฑา) 0.5 1 พ22104 พลศึกษา(วอลเลย์บ0.5
อล) 1 พ23103 พลศึกษา(กระบี่กระบอง)
0.5 1 พ23104 พลศึกษา(ตะกร้อ) 0.5 1
ศ21101 ทัศนศิลป์1
0.5 1 ศ21103 ทัศนศิลป์2
0.5 1 ศ22101 ทัศนศิลป์3
0.5 1 ศ22103 ทัศนศิลป์4
0.5 1 ศ23101 ทัศนศิลป์5
0.5 1 ศ23103 ทัศนศิลป์6
0.5 1
ศ21102 ดนตรี-นาฎศิลป์1 0.5 1 ศ21104 ดนตรี-นาฎศิลป์2 0.5 1 ศ22102 ดนตรี-นาฎศิลป์3 0.5 1 ศ22104 ดนตรี-นาฎศิลป์4 0.5 1 ศ23102 ดนตรี-นาฎศิลป์5 0.5 1 ศ23104 ดนตรี-นาฎศิลป์6 0.5 1
ง21101 การงานอาชีพฯ1 1.0 2
ง22102 การงานอาชีพฯ2 1.0 2
ง23102 การงานอาชีพฯ3 1.0 2
อ21101 ภาษาอังกฤษ1 1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ2 1.5 3 อ22101 ภาษาอังกฤษ3 1.5 3 อ22102 ภาษาอังกฤษ4 1.5 3 อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1.5 3 อ23102 ภาษาอังกฤษ6 1.5 3
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
11.0 22
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
11.0 22
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
11.0 22
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
11.0 22
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
11.0 22
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
11.0 22
วิชาเพิม่ เติม
วิชาเพิม่ เติม
วิชาเพิม่ เติม
วิชาเพิม่ เติม
วิชาเพิม่ เติม
วิชาเพิม่ เติม

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
นก. ชม.

ม. 1/2563
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
นก. ชม. รหัสวิชา

โครงสร้างหลักสูต รสถานศึ กษา โรงเรียนนางรองพิทยาคม อาเภอนางรอง จังหวัด บุรรี มั ย์ ระดั บชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้ น ปีการศึ กษา 2563 (WCSS/ห้องเรียนกีฬา)

รายวิชา
วิชาพืน้ ฐาน
ภาษาไทย1
คณิตศาสตร์1
สังคมศึกษา1
ประวัตศิ าสตร์1

1.0
1.0
1.0
0.5
1.5

นก. ชม.

รวมนก.วิชาเพิม่ เติม

รวมนก./ชม.

1
1
1
2

14.5 34

กิจกรรมแนะแนว
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
สวด,Home,รักอ่าน,ลดเรียน,ศ.พอเพียง

กิจ กรรมพัฒนาผู้เรียน

7.0 14

รวมนก./ชม.

1

14.0 33

1
1
1
2

6.0 12

กิจกรรมแนะแนว
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
สวด,Home,รักอ่าน,ลดเรียน,ศ.พอเพียง

กิจ กรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมนก.วิชาเพิม่ เติม

1 ส30232 หน้าที่พลเมือง2 0.5

ส30231 หน้าที่พลเมือง1 0.5

2
1
1

2 ว30262 วิทย์กฬี า2
1.0
1 อ30208 อังกฤษสือ่ สาร2 0.5
1 จ30202 ภาษาจีนสือ่ สาร2 0.5
2

1.0
0.5
0.5
1.0

วิทย์กฬี า1
อังกฤษสือ่ สาร1
ภาษาจีนสือ่ สาร1
คอมพิวเตอร์1

ว30261
อ30207
จ30201
*ว31281

วิช าเพิม่ เติ ม

1 พ31202 พลศึกษา2
0.5 1
6 *พ30202 กีฬาเพือ่ ความเป็นเลิ ศ2 3.0 6

พ31201 พลศึกษา1
0.5
*พ30201 กีฬาเพือ่ ความเป็นเลิ ศ1 3.0

วิช าเพิม่ เติ ม

รายวิชา
วิชาพืน้ ฐาน
ภาษาไทย2
คณิตศาสตร์2
สังคมศึกษา2
ประวัตศิ าสตร์2

ภาคเรียนที่ 2

ท31102
1.0 2
ค31102
1.0 2
ส31103
1.0 2
ส31104
0.5 1
ว31101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสกิ ส์)1.5 3
ว31106 เทคโนโลยี2(วิทยาการค1.0
านวณ)2
1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึก0.5
ษา2 1
1 ศ31102 ทัศนศิลป์2
0.5 1
1
2 อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 2
15
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
8.0 16

2
2
2
1
3

นก. ชม. รหัสวิชา

พ31101 สุขศึกษาและพลศึก0.5
ษา1
ศ31101 ทัศนศิลป์1
0.5
ง31101 การงานอาชีพฯ1 0.5
อ31101 ภาษาอังกฤษ1 1.0
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
7.5

ท31101
ค31101
ส31101
ส31102
ว31141 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 1

วิทยาศาสตร์ กายภาพ(เคมี)

รายวิชา
วิชาพืน้ ฐาน
ภาษาไทย3
คณิตศาสตร์3
สังคมศึกษา3
ประวัตศิ าสตร์3
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0

วิช าเพิม่ เติ ม

รวมนก./ชม.

14.0 33

1
1
1
2

7.0 14

1.0
0.5
0.5
1.0

กิจกรรมแนะแนว
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
สวด,Home,รักอ่าน,ลดเรียน,ศ.พอเพียง

กิจ กรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมนก.วิชาเพิม่ เติม

วิทย์กฬี า3
อังกฤษสือ่ สาร3
ภาษาจีนสือ่ สาร3
IS1

รวมนก.วิชาเพิม่ เติม

รวมนก./ชม.

14.5 34

1
1
1
2

8.0 16
กิจกรรมแนะแนว
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ (IS3)
สวด,Home,รักอ่าน,ลดเรียน,ศ.พอเพียง

กิจ กรรมพัฒนาผู้เรียน

1.0
1.0
1.0

พ33101 สุขศึกษาและพลศึก0.5
ษา5
ศ33101 ดนตรี1
0.5
ง33101 การงานอาชีพฯ3 0.5
อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
6.5

รวมนก.วิชาเพิม่ เติม

รวมนก./ชม.

ภาคเรียนที่ 2

วิช าเพิม่ เติ ม

พ33102 สุขศึกษาและพลศึก0.5
ษา6
ศ33102 ดนตรี2
0.5
ง33102 การงานอาชีพฯ4 0.5
อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
5.5

13.0 31

1
1
1
2

รวมนก.วิชาเพิม่ เติม

รวมนก./ชม.

13.5 32

1
1
1
2

8.0 16
กิจกรรมแนะแนว
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
สวด,Home,รักอ่าน,ลดเรียน,ศ.พอเพียง

กิจ กรรมพัฒนาผู้เรียน

1
6
1
2
1
1
1
2
1

1
1
1
2
11

1.0 2
1.0 2
1.0 2

นก. ชม.

1 พ33202 พลศึกษา6
0.5
6 *พ30206 กีฬาเพือ่ ความเป็นเลิ ศ6 3.0
ส33221 อาเซียนศึกษา 0.5
2 ว30266 วิทย์กฬี า6
1.0
1 อ30212 อังกฤษสือ่ สาร6 0.5
1 จ30206 ภาษาจีนสือ่ สาร6 0.5
1 ท33202 หลักภาษา2
0.5
*ว33283 เขียนโปรแกรมเบื้องต้
1.0น
1 ส30234 หน้าที่พลเมือง4 0.5

1
1
1
2
13

2

รายวิชา
วิชาพืน้ ฐาน
2 ท33102 ภาษาไทย6
2 ค33102 คณิตศาสตร์6
2 ส33102 สังคมศึกษา6

6.5 13
กิจกรรมแนะแนว
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
สวด,Home,รักอ่าน,ลดเรียน,ศ.พอเพียง

กิจ กรรมพัฒนาผู้เรียน

0.5

1.0
0.5
0.5
0.5

พ33201 พลศึกษา5
0.5
*พ30205 กีฬาเพือ่ ความเป็นเลิ ศ5 3.0

วิช าเพิม่ เติ ม

ม. 6/2565

นก. ชม. รหัสวิชา

วิทยาศาสตร์ โ ลกและอวกาศ 1.0

2 ว30264 วิทย์กฬี า4
1.0 2 ว30265 วิทย์กฬี า5
1 อ30210 อังกฤษสือ่ สาร4 0.5 1 อ30211 อังกฤษสือ่ สาร5
1 จ30204 ภาษาจีนสือ่ สาร4 0.5 1 จ30205 ภาษาจีนสือ่ สาร5
2 I32202 IS2
1.0 2 ท33201 หลักภาษา1
*ว32282 การนาเสนอสือ่ ผสม3(Flash)
1.0 2
ท32201 ประวัติ วรรณคดี1 0.5 1 ท32202 ประวัติ วรรณคดี2 0.5 1 ส30233 หน้าทีพ่ ลเมือง3

ว30263
อ30209
จ30203
I32201

1
6

2
13

1
1

ภาคเรียนที่ 1

รายวิชา
วิชาพืน้ ฐาน
ท33101 ภาษาไทย5
ค33101 คณิตศาสตร์5
ส33101 สังคมศึกษา5

รหัสวิชา

ท32102
1.0 2
ค32102
1.0 2
ส32103
1.0 2
ส32104
0.5 1
ว31105 เทคโนโลยี1(ออกแบบและเทคโนโลยี
1.0 2 ) ว31161

นก. ชม.

1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึก0.5
ษา4
1 ศ32102 นาฏศิลป์2
0.5
1
2 อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0
14
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
6.5

2
2
2
1
2

รายวิชา
วิชาพืน้ ฐาน
ภาษาไทย4
คณิตศาสตร์4
สังคมศึกษา4
ประวัตศิ าสตร์4

ภาคเรียนที่ 2

พ32201 พลศึกษา3
0.5 1 พ32202 พลศึกษา4
0.5
*พ30203 กีฬาเพือ่ ความเป็นเลิ ศ3 3.0 6 *พ30204 กีฬาเพือ่ ความเป็นเลิ ศ4 3.0

วิช าเพิม่ เติ ม

ม. 5/2564

นก. ชม. รหัสวิชา

พ32101 สุขศึกษาและพลศึก0.5
ษา3
ศ32101 นาฏศิลป์1
0.5
ง32101 การงานอาชีพฯ2 0.5
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
7.0

ท32101
ค32101
ส32101
ส32102
ว31121

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 1

โครงสร้างหลักสูต รสถานศึ กษา โรงเรียนนางรองพิทยาคม อาเภอนางรอง จังหวัด บุรรี มั ย์ ระดั บชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย ปีการศึ กษา 2563 (ห้องเรียนกีฬา/WCSS)

ม. 4/2563

วิชาพืน้ ฐาน

วิชาพืน้ ฐาน

รหัสวิชา
วิชาพืน้ ฐาน

ม. 2/2564
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
นก. ชม. รหัสวิชา
วิชาพืน้ ฐาน

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
นก. ชม.
รหัสวิชา
วิชาพืน้ ฐาน

ม. 3/2565
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
นก. ชม. รหัสวิชา
วิชาพืน้ ฐาน

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
นก. ชม.

ท21101 ภาษาไทย1
1.5 3 ท21102 ภาษาไทย2
1.5 3 ท22101 ภาษาไทย3
1.5 3 ท22102 ภาษาไทย4
1.5 3 ท23101 ภาษาไทย5
1.5 3 ท23102 ภาษาไทย6
1.5 3
ค21101 คณิตศาสตร์1 1.5 3 ค21102 คณิตศาสตร์2 1.5 3 ค22101 คณิตศาสตร์3 1.5 3 ค22102 คณิตศาสตร์4 1.5 3 ค23101 คณิตศาสตร์5 1.5 3 ค23102 คณิตศาสตร์6 1.5 3
ว21101 วิทยาศาสตร์1 1.0 2 ว21102 วิทยาศาสตร์2 1.5 3 ว22101 วิทยาศาสตร์3 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตร์4 1.0 2 ว23101 วิทยาศาสตร์5 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตร์6 1.0 2
ว21103 เทคโนโลยี1(ออกแบบและเทคโนโลยี
0.5 1 ว21104
) เทคโนโลยี2(วิทยาการค
1.0 านวณ)
2 ว22104 เทคโนโลยี4(วิทยาการค
1.0 านวณ)
2 ว22103 เทคโนโลยี3(ออกแบบและเทคโนโลยี
0.5 1 ว23104
)
เทคโนโลยี6(วิทยาการค
1.0 านวณ)
2 ว23103 เทคโนโลยี5(ออกแบบและเทคโนโลยี
0.5 1
)
ส21101 สังคมศึกษา1
1.5 3 ส21103 สังคมศึกษา2
1.5 3 ส22101 สังคมศึกษา3
1.5 3 ส22103 สังคมศึกษา4
1.5 3 ส23101 สังคมศึกษา5
1.5 3 ส23103 สังคมศึกษา6
1.5 3
ส21102 ประวัตศิ าสตร์1 0.5 1 ส21104 ประวัตศิ าสตร์2 0.5 1 ส22102 ประวัตศิ าสตร์3 0.5 1 ส22104 ประวัตศิ าสตร์4 0.5 1 ส23102 ประวัตศิ าสตร์5 0.5 1 ส23104 ประวัตศิ าสตร์6 0.5 1
พ21101 สุขศึกษา1
0.5 1 พ21102 สุขศึกษา2
0.5 1 พ22101 สุขศึกษา3
0.5 1 พ22102 สุขศึกษา4
0.5 1 พ23101 สุขศึกษา5
0.5 1 พ23102 สุขศึกษา6
0.5 1
พ21103 พลศึกษา(เทเบิลเทนนิ
0.5ส) 1 พ21104 ฟุตบอล
0.5 1 พ22103 พลศึกษา(กรีฑา) 0.5 1 พ22104 พลศึกษา(วอลเลย์บ0.5
อล) 1 พ23103 พลศึกษา(กระบี่กระบอง)
0.5 1 พ23104 พลศึกษา(ตะกร้อ) 0.5 1
ศ21101 ทัศนศิลป์1
0.5 1 ศ21103 ทัศนศิลป์2
0.5 1 ศ22101 ทัศนศิลป์3
0.5 1 ศ22103 ทัศนศิลป์4
0.5 1 ศ23101 ทัศนศิลป์5
0.5 1 ศ23103 ทัศนศิลป์6
0.5 1
ศ21102 ดนตรี-นาฎศิลป์1 0.5 1 ศ21104 ดนตรี-นาฎศิลป์2 0.5 1 ศ22102 ดนตรี-นาฎศิลป์3 0.5 1 ศ22104 ดนตรี-นาฎศิลป์4 0.5 1 ศ23102 ดนตรี-นาฎศิลป์5 0.5 1 ศ23104 ดนตรี-นาฎศิลป์6 0.5 1
ง21101 การงานอาชีพฯ1 1.0 2
ง22102 การงานอาชีพฯ2 1.0 2
ง23102 การงานอาชีพฯ3 1.0 2
อ21101 ภาษาอังกฤษ1 1.5 3 อ21102 ภาษาอังกฤษ2 1.5 3 อ22101 ภาษาอังกฤษ3 1.5 3 อ22102 ภาษาอังกฤษ4 1.5 3 อ23101 ภาษาอังกฤษ5 1.5 3 อ23102 ภาษาอังกฤษ6 1.5 3
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
11.0 22
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
11.0 22
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
11.0 22
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
11.0 22
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
11.0 22
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
11.0 22
วิชาเพิม่ เติม
วิชาเพิม่ เติม
วิชาเพิม่ เติม
วิชาเพิม่ เติม
วิชาเพิม่ เติม
วิชาเพิม่ เติม
อ20207 อังกฤษสือ่ สาร1 0.5 1 อ20208 อังกฤษสือ่ สาร2 0.5 1 อ20209 อังกฤษสือ่ สาร3 0.5 1 อ20210 อังกฤษสือ่ สาร4 0.5 1 อ20211 อังกฤษสือ่ สาร5 0.5 1 อ20212 อังกฤษสือ่ สาร6 0.5 1
จ20201 จีนสือ่ สาร1
0.5 1 จ20202 จีนสือ่ สาร2
0.5 1 จ20203 จีนสือ่ สาร3
0.5 1 จ20204 จีนสือ่ สาร4
0.5 1 จ20205 จีนสือ่ สาร5
0.5 1 จ20206 จีนสือ่ สาร6
0.5 1
..... วิชาเลือกเพือ่ มีงานท1.0
า 2
...... วิชาเลือกเพือ่ มีงานท0.5
า 1 I22201 IS1
1.0 2 I22202 IS2
1.0 2
..... วิชาเลือกเพือ่ มีงานท0.5
า 1
...... วิชาเลือกเพือ่ มีงานท1.0
า 2
ว21281 คอมพิวเตอร์1 0.5 1
ว22281 คอมพิวเตอร์2
1 ว23281 คอมพิวเตอร์3 0.5 1
ส21231 หน้าที่พลเมือง1 0.5 1 ส21232 หน้าที่พลเมือง2 0.5 1 ส22233 หน้าที่พลเมือง3 0.5 1 ส22234 หน้าที่พลเมือง4 0.5 1 ส23235 หน้าที่พลเมือง5 0.5 1 ส23236 หน้าที่พลเมือง6 0.5 1
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม
2.5 5
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม
2.5 5
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม
2.5 5
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม
2.5 6
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม
2.5 5
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม
2.5 5
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
กิจกรรมแนะแนว
1 กิจกรรมแนะแนว
1 กิจกรรมแนะแนว
1 กิจกรรมแนะแนว
1 กิจกรรมแนะแนว
1 กิจกรรมแนะแนว
1
ลส./นน./บพ./ยช.
1 ลส./นน./บพ./ยช.
1 ลส./นน./บพ./ยช.
1 ลส./นน./บพ./ยช.
1 ลส./นน./บพ./ยช.
1 ลส./นน./บพ./ยช.
1
ชมรม/ชุมนุม
1 ชมรม/ชุมนุม
1 ชมรม/ชุมนุม
1 ชมรม/ชุมนุม
1 ชมรม/ชุมนุม
1 ชมรม/ชุมนุม
1
สาธาฯ,สวด,Home
2
สาธาฯ,สวด,Home
2
สาธาฯ,สวด,Home
2
IS3,สวด,Home,อิสระ
2
สาธาฯ,สวด,Home
2
สาธาฯ,สวด,Home
2
เศรษฐกิจ พอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน เศรษฐกิ
3 จ พอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน 3เศรษฐกิจ พอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน เศรษฐกิ
3 จ พอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน 2เศรษฐกิจ พอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน เศรษฐกิ
3 จ พอเพียง/ซ่อมเสริม/รักการอ่าน 3
รวมนก./ชม.
13.5 35
รวมนก./ชม.
13.5 35
รวมนก./ชม.
13.5 35
รวมนก./ชม.
13.5 35
รวมนก./ชม.
13.5 32
รวมนก./ชม.
13.5 32

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
นก. ชม.

ม. 1/2563
ภาคเรียนที่ 1
รายวิชา
นก. ชม. รหัสวิชา

โครงสร้างหลักสูต รสถานศึ กษา โรงเรียนนางรองพิทยาคม อาเภอนางรอง จังหวัด บุรรี มั ย์ ระดั บชั้นมัธยมศึ กษาตอนต้ น ปีการศึ กษา 2563 (หลักสูต รทัว่ ไป/WCSS)

รายวิชา
วิชาพืน้ ฐาน
ภาษาไทย1
คณิตศาสตร์1
สังคมศึกษา1
ประวัตศิ าสตร์1

1.0
1.0
1.0
0.5
1.5

1.5
1.5

รวมนก./ชม.

15.0 35

1
1
1
2

7.5 15

กิจกรรมแนะแนว
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
สวด,Home,รักอ่าน,ลดเรียน,ศ.พอเพียง

กิจ กรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมนก.วิชาเพิม่ เติม

รวมนก./ชม.

1

3
1
1
2

3
3

15.0 35

1
1
1
2

7.0 14

กิจกรรมแนะแนว
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
สวด,Home,รักอ่าน,ลดเรียน,ศ.พอเพียง

กิจ กรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมนก.วิชาเพิม่ เติม

1 ส30232 หน้าที่พลเมือง2 0.5

ว31222 เคมี2
ว31241 ชีววิทยา1

ส30231 หน้าที่พลเมือง1 0.5

3
3

วิช าเพิม่ เติ ม

1
3 ค31202 คณิตศาสตร์เพิม่ เติม1.5
2
1 อ30208 อังกฤษสือ่ สาร2 0.5
1 จ30202 ภาษาจีนสือ่ สาร2 0.5
2 *ศงวพ เลือกเรียน
1.0

1.5
1.5

นก. ชม.

ว31255 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ10.5
ค31201 คณิตศาสตร์เพิม่ เติม1.5
1
*อ30207 อังกฤษสือ่ สาร1 0.5
*จ30201 ภาษาจีนสือ่ สาร1 0.5
*ว31281 คอมพิวเตอร์1 1.0

ว31201 ฟิสิกส์1
ว31221 เคมี1

วิช าเพิม่ เติ ม

รายวิชา
วิชาพืน้ ฐาน
ภาษาไทย2
คณิตศาสตร์2
สังคมศึกษา2
ประวัตศิ าสตร์2

ภาคเรียนที่ 2

ท31102
1.0 2
ค31102
1.0 2
ส31103
1.0 2
ส31104
0.5 1
ว31101 วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสกิ ส์)1.5 3
ว31106 เทคโนโลยี2(วิทยาการค1.0
านวณ) 2
1 พ31102 สุขศึกษาและพลศึก0.5
ษา2 1
1 ศ31102 ทัศนศิลป์2
0.5 1
1
2 อ31102 ภาษาอังกฤษ2 1.0 2
15
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
8.0 16

2
2
2
1
3

นก. ชม. รหัสวิชา

พ31101 สุขศึกษาและพลศึก0.5
ษา1
ศ31101 ทัศนศิลป์1
0.5
ง31101 การงานอาชีพฯ1 0.5
อ31101 ภาษาอังกฤษ1 1.0
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
7.5

ท31101
ค31101
ส31101
ส31102
ว31141 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 1

วิทยาศาสตร์ กายภาพ(เคมี)

รายวิชา
วิชาพืน้ ฐาน
ภาษาไทย3
คณิตศาสตร์3
สังคมศึกษา3
ประวัตศิ าสตร์3
1.0
1.0
1.0
0.5
1.0

รวมนก./ชม.

3
1
3
1
3
1
1
2
1

1
1
1
2

15.0 35

กิจกรรมแนะแนว
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
สวด,Home,รักอ่าน,ลดเรียน,ศ.พอเพียง

กิจ กรรมพัฒนาผู้เรียน

นก. ชม.

1.5
1.5
1.5

3
3
3

รวมนก./ชม.

1
1
1
1

15.5 35

กิจกรรมแนะแนว
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ (IS3)
สวด,Home,รักอ่าน,ลดเรียน,ศ.พอเพียง

กิจ กรรมพัฒนาผู้เรียน

9.0 18

คณิตศาสตร์เพิม่ เติม1.5
4 3
อังกฤษสือ่ สาร4 0.5 1
ภาษาจีนสือ่ สาร4 0.5 1
IS2
1.0 2
การนาเสนอสือ่ ผสม3(Flash)
1.0 2
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม

ค32202
อ30210
จ30204
I32202
*ว32282

ว32203 ฟิสิกส์3
ว32223 เคมี3
ว32243 ชีววิทยา3

วิช าเพิม่ เติ ม

2
13

1
1

ภาคเรียนที่ 1

1.0
1.0
1.0

กิจ กรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมนก./ชม.

3
3
3

1
1
1
2
13

2

1
1
1
1

15.5 35

กิจกรรมแนะแนว
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
สวด,Home,รักอ่าน,ลดเรียน,ศ.พอเพียง

ภาคเรียนที่ 2

กิจ กรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมนก./ชม.

1
1
1
2

15.0 35

กิจกรรมแนะแนว
ชมรม/ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ
สวด,Home,รักอ่าน,ลดเรียน,ศ.พอเพียง

3
1
1
1
2
1
1
19

1.5 3
1.5 3
1.5 3
ค33202 คณิตศาสตร์เพิม่ เติม1.5
6
อ30212 อังกฤษสือ่ สาร6 0.5
จ30206 ภาษาจีนสือ่ สาร6 0.5
พ33202 ลีลาศ
0.5
ว33283 เขียนโปรแกรมเบื้องต้
1.0น
ท33202 หลักภาษา2
0.5
ส30234 หน้าที่พลเมือง4 0.5
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม
9.5

ว33205 ฟิสิกส์5
ว33225 เคมี5
ว33245 ชีววิทยา5

วิช าเพิม่ เติ ม

1
1
1
2
11

1.0 2
1.0 2
1.0 2

นก. ชม.

พ33102 สุขศึกษาและพลศึก0.5
ษา6
ศ33102 ดนตรี2
0.5
ง33102 การงานอาชีพฯ4 0.5
อ33102 ภาษาอังกฤษ6 1.0
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
5.5

รายวิชา
วิชาพืน้ ฐาน
2 ท33102 ภาษาไทย6
2 ค33102 คณิตศาสตร์6
2 ส33102 สังคมศึกษา6

ค33201 คณิตศาสตร์เพิม่ เติม1.5
5 3
อ30211 อังกฤษสือ่ สาร5 0.5 1
จ30205 ภาษาจีนสือ่ สาร5 0.5 1
พ33201 ฟุตซอล
0.5 1
ส33221 อาเซียนศึกษา 0.5 1
ท33201 หลักภาษา1
0.5 1
ส30233 หน้าที่พลเมือง3 0.5 1
รวมนก.วิชาเพิม่ เติม
9.0 18

ว33204 ฟิสิกส์4
ว33224 เคมี4
ว33244 ชีววิทยา4

1.5
1.5
1.5

พ33101 สุขศึกษาและพลศึก0.5
ษา5
ศ33101 ดนตรี1
0.5
ง33101 การงานอาชีพฯ3 0.5
อ33101 ภาษาอังกฤษ5 1.0
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
6.5
วิช าเพิม่ เติ ม

ม. 6/2565

นก. ชม. รหัสวิชา

วิทยาศาสตร์ โ ลกและอวกาศ 1.0

รายวิชา
วิชาพืน้ ฐาน
ท33101 ภาษาไทย5
ค33101 คณิตศาสตร์5
ส33101 สังคมศึกษา5

รหัสวิชา

ท32102
1.0 2
ค32102
1.0 2
ส32103
1.0 2
ส32104
0.5 1
ว31105 เทคโนโลยี1(ออกแบบและเทคโนโลยี
1.0 2 ) ว31161

รายวิชา
วิชาพืน้ ฐาน
ภาษาไทย4
คณิตศาสตร์4
สังคมศึกษา4
ประวัตศิ าสตร์4

ภาคเรียนที่ 2

1 พ32102 สุขศึกษาและพลศึก0.5
ษา4
1 ศ32102 นาฏศิลป์2
0.5
1
2 อ32102 ภาษาอังกฤษ4 1.0
14
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
6.5

2
2
2
1
2

8.0 16

1.5
0.5
1.5
โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ20.5
คณิตศาสตร์เพิม่ เติม1.5
3
อังกฤษสือ่ สาร3 0.5
ภาษาจีนสือ่ สาร3 0.5
IS1
1.0
เลือกเสรี
0.5

ฟิสิกส์2
เคมี6
ชีววิทยา2

รวมนก.วิชาเพิม่ เติม

ว32202
ว32226
ว32242
ว32255
ค32201
อ30209
จ30203
I32201
ดพท...

วิช าเพิม่ เติ ม

ม. 5/2564

นก. ชม. รหัสวิชา

พ32101 สุขศึกษาและพลศึก0.5
ษา3
ศ32101 นาฏศิลป์1
0.5
ง32101 การงานอาชีพฯ2 0.5
อ32101 ภาษาอังกฤษ3 1.0
รวมนก.วิชาพืน้ ฐาน
7.0

ท32101
ค32101
ส32101
ส32102
ว31121

รหัสวิชา

ภาคเรียนที่ 1

โครงสร้างหลักสูต รสถานศึ กษา โรงเรียนนางรองพิทยาคม อาเภอนางรอง จังหวัด บุรรี มั ย์ ระดั บชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย ปีการศึ กษา 2563 (วิทย์-คณิต /ทัว่ ไป/WCSS)

ม. 4/2563

12 .แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ที่

แหลํงเรียนรู๎

1 ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร๑

ตาแหนํง-ที่ตั้ง
อาคาร 1

การให๎ความรู๎
ฝึกทักษะ การอําน การเขียน การคิดวิเคราะห๑
ให๎ความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร๑
ฟิสิกส๑ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร๑ หิน แรํ

2 ห๎องสภานักเรียน

อาคาร 1

เป็นแหลํงเรียนรู๎เรื่องเกี่ยวกับการดาเนินงาน
สภานักเรียน สํงเสริมการทางานเป็นทีม ประชาธิปไตย
โดยมีคณะครูฝุายบุคคลเป็นผู๎ติดตามและประเมินผล

3 ห๎องแนะแนว

อาคาร 2

การให๎คาปรึกษาด๎านการศึกษาและเรียนตํอ
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน

4 ห๎องลูกเสือ

อาคาร 1

ให๎ความรู๎ด๎านลูกเสือ- เนตรนารี

5 ธนาคารโรงเรียนนางรองพิทยาคม

อาคาร 1

การเงินการธนาคาร และการออม

6 ห๎องคอมพิวเตอร๑

อาคาร 2

การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร๑
การสืบค๎นอินเตอร๑เน็ต
พิมพ๑งาน ปรินซ๑งาน

7 ห๎องอาเซียน

อาคาร 2

ฝึกทักษะ การอําน การเขียน การคิดวิเคราะห๑
ประชาคมอาเซียน
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

8 ห๎องจริยศึกษา

อาคาร 2

พระพุทธศาสนา และพิธีการทางศาสนา

9 ห๎องสมุด

อาคาร 3

บริการยืม-คืนหนังสือ
บริการสืบค๎น
บริการตอบคาถามและชํวยค๎นคว๎า

กิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอํานทั้งในสถานศึกษาและ
ชุมชนใกล๎เคียง
10 ห๎องพยาบาล

อาคาร 1

บริการปฐมพยาบาลเบื้องต๎นและดูแลนักเรียนที่
เจ็บปุวย โดยมีครูพยาบาลอยูํประจา

11 ห๎องปฏิบัติการ

อาคาร 3

ฝึกทักษะ การอําน การเขียน การคิดวิเคราะห๑

คณิตศาสตร๑

ด๎านคณิตศาสตร๑

12 ห๎องปฏิบัติการภาษาตํางประเทศ
และห๎อง ERIC

อาคาร 4

ที่

ตาแหนํง-ที่ตั้ง

แหลํงเรียนรู๎

ฝึกทักษะ การอําน การเขียน การคิดวิเคราะห๑
ภาษาตํางประเทศ ได๎แกํ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

การให๎ความรู๎

13 ห๎องปฏิบัติการภาษาไทย

อาคาร 4

ฝึกทักษะ การอําน การเขียน การคิดวิเคราะห๑
ภาษาไทย

14 ห๎องโสตทัศนศึกษา

อาคาร 5

เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของโรงเรียน

15 ห๎องดนตรีสากล

อาคาร 5

ฝึกปฏิบัติทักษะ การอําน การเขียน การคิดวิเคราะห๑
ด๎านดนตรีสากลและดุริยางค๑

16 ห๎องดนตรีไทย

อาคาร 5

ฝึกปฏิบัติทักษะ การอําน การเขียน การคิดวิเคราะห๑
ด๎านดนตรีไทย

17 ห๎องศิลปะ

อาคาร 5

ฝึกปฏิบัติทักษะ การอําน การเขียน การคิดวิเคราะห๑
ด๎านศิลปะ

18 ห๎องนาฏศิลป์

อาคาร 5

ฝึกปฏิบัติทักษะ การอําน การเขียน การคิดวิเคราะห๑
ด๎านนาฏศิลป์

19 ห๎องการงานอาชีพ

อาคารโรง
ฝึกงาน

ฝึกปฏิบัติทักษะ การอําน การเขียน การคิดวิเคราะห๑

20 โรงยิม

อุตสาหกรรม

ด๎านงานอาชีพ เชํนการสานตะกร๎า ร๎อยมาลัย

อาคาร 5

ฝึกปฏิบัติทักษะ การอําน การเขียน การคิดวิเคราะห๑
ด๎านกีฬา

21 ห๎องเขียนแบบ

22 ห๎องสอนการตัดเย็บเสื้อผ๎า

23 ห๎องปฏิบัติการงานชําง

24 อาคารประชาสัมพันธ๑

อาคารโรง
ฝึกงาน
อุตสาหกรรม

ฝึกปฏิบัติทักษะ การอําน การเขียน การคิดวิเคราะห๑

อาคารโรง
ฝึกงาน
อุตสาหกรรม

ฝึกปฏิบัติทักษะ การอําน การเขียน การคิดวิเคราะห๑

อาคารโรง
ฝึกงาน
อุตสาหกรรม

ฝึกปฏิบัติทักษะ การอําน การเขียน การคิดวิเคราะห๑

ลานดอนแต๎ว

ฝึกปฏิบัติทักษะ การอําน การเขียน การคิดวิเคราะห๑

ด๎านการเขียนแบบ

ด๎านการตัดเย็บเสื้อผ๎า

ด๎านงานชํางไม๎

ด๎านการประชาสัมพันธ๑
25 อาคารพละศึกษา

26 สนามกีฬา

อาคาร

ฝึกปฏิบัติทักษะ การอําน การเขียน การคิดวิเคราะห๑

พละศึกษา

ด๎านกีฬา

สนามกีฬา

ฝึกปฏิบัติทักษะ การอําน การเขียน การคิดวิเคราะห๑
ด๎านกีฬา

ที่

แหลํงเรียนรู๎

27 โรงอาหาร

ตาแหนํง-ที่ตั้ง
โรงอาหาร

การให๎ความรู๎
ฝึกปฏิบัติทักษะ การอําน การเขียน การคิดวิเคราะห๑
ด๎านกีฬา

28 หอประชุม

หอประชุม

เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของโรงเรียน

29 แปลงการเรียนรู๎แบบ

แปลงเกษตร

ฝึกปฏิบัติทักษะ การอําน การเขียน การคิดวิเคราะห๑

เศรษฐกิจพอเพียง

ด๎านการเกษตร การปลูกพืช

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนนางรองพิทยาคม ได๎รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม เมื่อวันที่ 25 –
27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็น
ตาราง ดังตํอไปนี้
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (5 ตัวบ่งชี้หลัก)
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (10 คะแนน)
ตัวบํงชี้ที่ 1.1 ผู๎เรียนมีนาหนั
้ ก สํวนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ๑ รวมทั้งรู๎จักดูแลตนเองให๎มคี วามปลอดภัย (5 คะแนน)
ตัวบํงชี้ที่ 1.2 ผู๎เรียนมีสุนทรียภาพ (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
(10 คะแนน)
ตัวบํงชี้ที่ 2.1 ผู๎เรียนเป็นลูกที่ดีของพํอแมํ ผู๎ปกครอง (4 คะแนน)
ตัวบํงชี้ที่ 2.2 ผู๎เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน (4 คะแนน)
ตัวบํงชี้ที่ 2.3 ผู๎เรียนมีการบาเพ็ญประโยชน๑ตํอสังคม (2 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ ง (10 คะแนน)
ตัวบํงชี้ที่ 3.1 ผู๎เรียนค๎นคว๎าหาความรู๎จากการอํานและใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ (5 คะแนน)
ตัวบํงชี้ที่ 3.2 ผู๎เรียนเรียนรู๎ผํานประสบการณ๑ตรงรํวมกับผู๎อื่นทั้งใน
และนอกสถานศึกษา (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น (10 คะแนน)
ตัวบํงชี้ที่ 4.1 ผู๎เรียนมีความสามารถด๎านการคิด (5 คะแนน)

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก









ตัวบํงชี้ที่ 4.2 ผู๎เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข๎ากับสังคม
(5 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (20 คะแนน)
ตัว
บํงชี้ที่ 5.1 – 5.8 ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุํมสาระ (กลุํม
สาระละ 2.5 คะแนน เป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์ 2 คะแนน
คะแนนพัฒนาการ 0.5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียน
เป็นสาคัญ (10 คะแนน)
ตัวบํงชี้ที่ 6.1 ประสิทธิผลการดาเนินการของสถานศึกษา (5 คะแนน)
ตัวบํงชี้ที่ 6.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู (5 คะแนน)





ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา (5 คะแนน)
ข๎อที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหาร
สถานศึกษา (2 คะแนน)
ข๎อที่ 2 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(1 คะแนน)
ข๎อที่ 3 บรรยากาศและสภาพแวดล๎อม (2 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด (5 คะแนน)
1. เกณฑ๑การพิจารณาเชิงปริมาณ (2 คะแนน) ใช๎คะแนนของผลการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากต๎นสังกัด
1 ปี เกณฑ๑การพิจารณาพัฒนาการ (2.5 คะแนน) ใช๎คะแนนผลการ
ประเมิน คุณภาพภายในของสถานศึกษา 3 ปีย๎อนหลัง
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (2 ตัวบ่งชี้หลัก) (10 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค๑ของการจัดตั้งสถานศึกษา (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนที่สํงผลสะท๎อนเป็น
เอกลักษณ๑ของสถานศึกษา (5 คะแนน)
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม ( 2 ตัวบ่งชี้หลัก) (10 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา (5 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐานและพัฒนา เพื่อให๎สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา (5 คะแนน)

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก









โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ .............ดี................. โดยมีคําเฉลี่ย......83.73..........
 รับรอง  ไมํรับรอง
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
กรณีที่ไมํได๎รับรอง เนื่องจาก.....................
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จุดเด่น
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ผู๎บริหารมีภาวะผู๎นามีความสามารถใน
การบริหารจัดการ มีกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน สํงเสริมให๎ผู๎เรียนกล๎าคิด กล๎าแสดงออก และเชื่อมั่นในตนเอง ครู
ให๎ความรํวมมือในการพัฒนาสถานศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึกษาจัดทาโครงการพัฒนาบุคลากร ครูได๎รับการอบรม เพื่อให๎ครูมีความมุํงมั่น อุทิศตนในการสอน และ
พัฒนาผู๎เรียนได๎แสวงหาความรู๎ และเทคนิควิธีการใหมํๆ ทั้งด๎านเทคโนโลยี เพื่อนามาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน พัฒนาผู๎เรียนให๎เต็มตามศักยภาพ
สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและต๎นสังกัด ประสิทธิผล
ของระบบการประกันคุณภาพภายใน การดาเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นไปตาม
กฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ๑และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ ให๎มี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เชํน จัดให๎มีการทบทวนและปรับวิธีการสอน และการจัดกิจกรรมให๎เหมาะสมกับกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ มีกิจกรรมซํอมเสริมอยํางตํอเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของสมศ.
ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู๎เรียนควรได๎รับการสํงเสริม สนับสนุนให๎ค๎นคว๎าหาความรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ และได๎รับการสํงเสริม
พัฒนากิจกรรมที่หลากหลาย จากทั้ง 8 กลุํมสาระ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให๎สูงขึ้น ควรฝึกฝนให๎
ผู๎เรียนสามารถคิดริเริ่ม ผสมผสานและแตกความคิดจากเดิมไปสูํความแปลกใหมํ สร๎างสรรค๑และพัฒนาผลงาน
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1) สถานศึกษาควรสํงเสริมพัฒนาให๎ครูมีการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุงแนวการสอน
แผนการสอน รู๎วิธีการวัดผล ประเมินผล โดยการจั ดหาเครื่องมือ การจัดมุม และประเมินผล เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ ควรปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน มีกิจกรรมสอนซํอมเสริม เข๎าคํายวิชาการ แขํงขัน
วิชาการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมสูํมาตรฐาน เป็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
อยํางตํอเนื่อง
2) ควรพัฒนาให๎สถานศึกษามีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและมีความสวยงาม ให๎ตํอเนื่องและยั่งยืน
3) ควรมีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาตามกาหนดในกฎกระทรวง
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูควรทาวิจัยในชั้นเรียน ควรนาป๓ญหาจากบุคคลมาบันทึกหลังการสอน โดยยึดกระบวนการ
เรียนรู๎ เพื่อนามาวิเคราะห๑กับป๓ญหา สาเหตุและแนวทางแก๎ไข การวิเคราะห๑ข๎อมูลของบุคคล นามาวางแผนซึ่ง
ท๎าทายความสามารถของผู๎เรียน

ด้านการประกันคุณภาพภายใน
1) ควรดาเนินงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทั้งในกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ ในฝุายบริหารงาน ทั้งสี่ฝุายของระบบการบริหารของสถานศึกษา
2) ควรนาผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปใช๎อยํางเป็นระบบให๎ตํอเนื่อง
และยั่งยืน

นโยบายและแนวทางการพัฒนาการศึกษา
1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร๑ชาติได๎ดาเนินการยกรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) เพื่ อใช๎ เป็ น กรอบแนวทางการพั ฒ นาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิ สั ย ทั ศ น๑
เปูาหมายและยุทธศาสตร๑ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนา ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน๑ประจาชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าหมาย
1. ความมั่นคง
1.1 การมีความมั่ นคงปลอดภั ยจากภั ยและการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และป๓จเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย๑ ที่
เข๎มแข็ง เป็นศูนย๑กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่นาไป สูํ
การบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน มี
ความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุํน
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่
อยูํอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย๑สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุํมรายได๎
สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได๎รับผลประโยชน๑จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขํงขันสูง สามารถสร๎างรายได๎ทั้งภายใน
และ
ภายนอกประเทศ สร๎างฐานเศรษฐกิจและสัง คมแหํงอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยง
ใน
ภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎าการลงทุนและการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาค และ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ๑ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาคนอยํางตํอเนื่อง ได๎แกํ ทุนมนุษย๑
ทุนทางป๓ญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล๎อม
3. ความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให๎
เพิ่มขึ้น อยํ างตํอเนื่ อง ซึ่ งเป็ น การเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิ จที่ไมํใช๎ทรั พยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมํส ร๎า ง
มลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน๑
3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับกฎระเบียบ ของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับรํวมกัน ความอุดมสมบูรณ๑ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น
คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน๑สํวนรวม

3.3 ประชาชนทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร๎างความปรองดองสมานฉันท๑
2. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให๎บริการของรัฐอยํางทั่วถึง เทําเทียม เป็นธรรม
3. เพื่อลดต๎นทุนให๎ภาคการผลิตและบริการ
4. เพื่อเพิ่มมูลคําสินค๎าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด๎วยนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์
ซึ่งเกี่ยวข๎องกับภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร๑ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง
ยุท ธศาสตร์ ที่ 1.3 การรั กษาความมั่น คงภายใน และความสงบเรีย บร๎อ ยภายใน
ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ๓่งทะเล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ
ผู๎ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ในด๎านการขนสํง
ด๎านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มี
คุณภาพเทําเทียม และทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝ๓งระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่
พึงประสงค๑
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด๎าน
เศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ๑ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐให๎
มีขนาดที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตํางๆ ให๎ทันสมัย เป็น
ธรรมและเป็นสากล

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติได๎จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สาหรับใช๎เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่ง
เป็นการแปลงยุทธศาสตร๑ชาติ ระยะ 20 ปี สูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม
เพื่อเตรียมความพร๎อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให๎เป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว มีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สาคัญ คือ
1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให๎เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ อยําง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ๎มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
จาเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุํงเน๎นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ๑ สังคมไทย เป็นสังคม
คุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให๎กับทุกคนในสังคมได๎ดาเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยูํรํวมกันอยํางสมานฉันท๑
2. ยึด “คนเป็นศูนย๑กลางการพัฒนา”มุํงสร๎างคุณภาพชีวิ ต และสุขภาวะที่ดี สาหรับคนไทย
พัฒ นาคนให๎ มีค วามเป็ น คนที่ส มบู ร ณ๑ มีวินั ย ใฝุ รู๎ มี ความรู๎ มีทั กษะ มี ความคิ ดสร๎างสรรค๑ มีทั ศนคติที่ ดี
รับผิดชอบตํอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชํวงวัยและเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ
อยํางมีคุณภาพ รวมถึงการสร๎างคนให๎ใช๎ประโยชน๑และอยูํกับสิ่งแวดล๎อมอยํา งเกื้อกูล อนุรักษ๑ ฟื้นฟู
ใช๎
ประโยชน๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสม
3. ยึด “วิสัยทัศน๑ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน๑ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน๑ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน๑ประจาชาติวํา “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร๑ชาติ ระยะ
20 ปี มาเป็นกรอบในการกาหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับยํอยลงมา ควบคูํกับ
กรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช๎ภูมิป๓ญญาและนวัตกรรม”
6. ยึด “หลักการนาไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน 5 ปีที่ตํอยอดไปสูํ ผลสัมฤทธิ์ ที่
เป็นเปูาหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให๎คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ๑ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคํานิยมที่ดี มี
จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุํน ตลอดจนเป็นคนเกํงที่มีทักษะ
ความรู๎ความสามารถและพัฒนาตนเองได๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให๎คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได๎รับความเป็นธรรมในการเข๎าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข๎มแข็งพึ่งพา
ตนเองได๎
3. เพื่อให๎เศรษฐกิจเข๎มแข็ง แขํงขันได๎ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร๎างความเข๎มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมํโดยการใช๎นวัตกรรมที่เข๎มข๎นมากขึ้น สร๎างความเข๎มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร๎างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า

4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมให๎สามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให๎การบริหารราชการแผํนดินมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ทันสมัย และมีการทางานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให๎มีการกระจายความเจริญไปสูํภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหมํ
7. เพื่อผลักดันให๎ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตํางๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได๎อยํางสมบูรณ๑และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให๎ประเทศไทยมีบทบาท
นาและสร๎างสรรค๑ในด๎านการค๎า การบริการ และการลงทุนภายใต๎กรอบความรํวมมือตํางๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
เป้าหมายรวม เพื่อให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ดังกลําว ได๎กาหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด๎วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ๑ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู๎ มีความสามารถในการปรับตัวได๎อยํางรู๎เทําทันสถานการณ๑มีความ
รับผิดชอบและทาประโยชน๑ตํอสํวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2. ความเหลื่อมล้าทางด๎านรายได๎และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข๎มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข๎าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อยํางทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข๎มแข็งและแขํงขันได๎ โครงสร๎างเศรษฐกิจปรับสูํเศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู๎ประกอบการรุํนใหมํและเป็นสังคมผู๎ประกอบการ ผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่เข๎มแข็งสามารถใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร๎างสรรค๑คุณคําสินค๎าและบริการมีระบบการผลิต
และให๎บริการจากฐานรายได๎เดิมที่มีมูลคําเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู๎ชั้นสูง
ใหมํๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให๎บริการสูํภูมิภาคเพื่อลด
ความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)
สานักงานเลขาธิการสภาการศึก ษาได๎จัดทาแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ขึ้น เพื่อ
วางกรอบเปูาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุํงจัดการศึกษาให๎คนไทยทุกคนสามารถ
เข๎าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึ กษาที่มีคุ ณภาพ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจัดการศึกษา ที่ มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาคนให๎มีสมรรถนะในการทางานที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน และการ
พัฒ นาประเทศ แนวคิดการจั ดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหํ ง ชาติ ยึดหลั ก ส าคัญในการจัดการศึกษา
ประกอบด๎วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อ
ความเทําเทียม
และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ
หลั กการมีสํ ว นรํ ว มของสั ง คม (All For Education) อี กทั้งยึ ดตามเปูาหมายการพัฒ นา ที่ยั่งยื น

(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพ
ของคนชํวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได๎ และ
วิกฤติด๎านสิ่งแวดล๎อม โดยนายุทธศาสตร๑ชาติมาเป็นกรอบความคิดสาคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแหํงชาติ
โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ดารงชีวิตอยําง
เป็นสุข สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล๎องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ
และยุทธศาสตร๑ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ และคุณธรรม จริยธรรม รู๎รักสามัคคี
และรํวมมือผนึกกาลังมุํงสูํการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศที่มีรายได๎ปานกลาง และความเหลื่อมล้า
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
4. การสร๎างโอกาส ความเสมอภาคและความเทําเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

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

นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
บทนา
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน๎าที่ของรัฐ มาตรา ๕๔ บัญญัติวํา “รัฐ
ต๎องดาเนินการให๎เด็กทุกคนได๎รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแตํกํอนวัยเรียนจนจบ การศึกษาภาคบังคับ
อยํางมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย” และคาสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให๎
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไมํเก็บคําใช๎จําย ตามนัยข๎อ ๓ กาหนดวํา “ให๎สํวนราชการที่เกี่ยวข๎องกับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ให๎มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไมํเก็บ
คําใช๎จําย” และตามหมวด ๖ แนวนโยบายแหํงรัฐ มาตรา ๖๕ บัญญัติวํา “ให๎รัฐพึงจัดให๎มียุทธศาสตร๑ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืนตามหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อใช๎เป็นกรอบในการจัดทาแผนตําง ๆ ให๎
สอดคล๎องและบูรณาการกันเพื่อให๎เกิด การผลักดันรํวมกันไปสูํเปูาหมายดังกลําว”
อนึ่ง ยุทธศาสตร๑ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได๎กาหนด
วิสัยทัศน๑ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่ พัฒนาแล๎ว ด๎วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได๎กาหนดยุทธศาสตร๑ในการ พัฒนาประเทศตาม
วิสัยทัศน๑ไว๎ ๖ ยุทธศาสตร๑ คือ
๑. ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน
๓. ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑
๔. ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๕. ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม
๖. ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎ตระหนักถึงความสาคัญของยุทธศาสตร๑ชาติ เป็น
อยํางยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ยุทธศาสตร๑ชาติ ด๎านการพั ฒนา
และเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร๑ที่เน๎นการวางรากฐานการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย๑
ของประเทศอยํางเป็นระบบ โดยมุํงเน๎นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัย ให๎เป็นทรัพยากร
มนุษย๑ที่ดี เกํง และมีคุณภาพพร๎อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข๎างหน๎าได๎อยํางเต็ม ศักยภาพ ซึ่ง “คนไทย
ในอนาคต จะต๎องมีความพร๎อมทั้งกาย ใจ สติป๓ญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด๎าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกชํวงวัย
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น มัธยัสถ๑ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิ ดที่ถูกต๎อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ ๓ และอนุรักษ๑ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สูํการ
เป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู๎ประกอบการ เกษตรกรยุคใหมํและอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง”
ดังนั้น เพื่อให๎การพัฒนาประเทศไปสูํเปูาหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอยํางตํอเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงได๎กาหนดนโยบายสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได๎แถลงนโยบายตํอรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
และนโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได๎กาหนด วิสัยทัศน๑ พันธ
กิจ เปูาประสงค๑ และมาตรการและแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้

วิสัยทัศน์
“สร๎างคุณภาพทุนมนุษย๑ สูํสังคมอนาคตที่ยั่งยืน”

พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข
๒. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร๎างขีดความสามารถ ในการแขํงขัน
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ ๒๑
๔. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทาง การศึกษาอยําง
ทั่วถึงและเทําเทียม
๕. พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎ อม ยึดหลั กปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGS)
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช๎ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุํงสูํ Thailand ๔.๐

เป้าหมาย
๑. ผู๎ เรี ย นมีความรักในสถาบั น หลั กของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค๑ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น ซื่อสัตย๑
สุจริต มัธยัสถ๑ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
๒. ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ
ได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ
๓. ผู๎เรียน เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค๑นวัตกรรม มีความรู๎ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเอง ตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง และการเป็น พลเมือ ง พลโลกที่ดี ( Global
Citizen) พร๎อมก๎าวสูํสากล นาไปสูํการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
๔. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ (ผู๎พิการ) กลุํมชาติพันธุ๑ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํใน
พื้นที่หํางไกลทุรกันดาร ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ
๕. ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีความรู๎ และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เ ปู า หมายการพั ฒ นาอยํ า งยั่ ง ยื น ( Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

๗. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ
และการรายงานผลอยํางเป็นระบบ ใช๎งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎กาหนดนโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ ในอนาคต เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาจั ดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๘๐ แผนแมํ บ ทภายใต๎ยุ ท ธศาสตร๑ ช าติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิ รู ปประเทศ ด๎า นการศึก ษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษา แหํงชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุํงสูํ Thailand ๔.๐ ดังนี้
นโยบายที่ ๑ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย๑และของชาติ
นโยบายที่ ๒ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
นโยบายที่ ๓ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑
นโยบายที่ ๔ ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา นโยบายที่ ๕ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม นโยบายที่ ๖ ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
มาตรการและแนวดาเนินการ
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
บทนา
นโยบายด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย๑และของชาติ เป็นการจัดการศึกษา เพื่อมุํงเน๎น
การพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ให๎มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ๑ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย๑ สุจริต มัธยัสถ๑ อดออม โอบอ๎อม อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็น
ผู๎เรียนที่มีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมํ ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย๑สิน การค๎ามนุษย๑ อาชญากรรมไซเบอร๑ และภัย
พิบัติตําง ๆ เป็นต๎น ควบคูํไปกับการปูองกัน และแก๎ไขป๓ญหาที่มีอยูํในป๓จจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้ นในอนาคต
และเน๎นการจัดการศึกษาให๎เหมาะสม สอดคล๎องกับบริบทของพื้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร๑ ด๎านเศษฐกิจ และ
สังคม ซึ่งมีความแตกตําง ทางด๎านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เชํน การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต๎ การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุํมชาติพันธุ๑ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํใน
พื้นที่หํางไกล ทุรกันดาร พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝ๓่งทะเล และเกาะแกํง เป็นต๎น เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสได๎รับ
การพัฒนา สอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่ ได๎รับการบริการด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสม
ตรงตาม ความต๎องการ เป็นต๎น

เป้าประสงค์
๑. ผู๎เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข
๒. ผู๎เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค๑ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผู๎อื่น และสังคมโดยรวม
ซื่อสัตย๑ สุจตริต มัธยัสถ๑ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
๓. ผู๎เรียนทุกคนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัย คุกคาม ทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ ทรัพย๑สิน การค๎ามนุษย๑
อาชญากรรมไซเบอร๑ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น
๔. ผู๎เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับโอกาส และการพัฒนา
อยํางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่
๕. ผู๎เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุํมชาติพันธุ๑ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพื้นที่ หํางไกลทุรกันดาร
เชํน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝ๓่งทะเล และเกาะแกํง เป็นต๎น ได๎รับการบริการ ด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ
ตัวชี้วัด
๑. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข
๒. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค๑ มีคุณธรรม อัตลักษณ๑ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผู๎อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย๑ สุจริต มัธยัสถ๑ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย
และรักษาศีลธรรม
๓. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย๑สิน การค๎า
มนุษย๑ อาชญากรรมไซเบอร๑ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น
๔. ร๎อยละของผู๎เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับโอกาส และการพัฒนา
อยํางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่
๕. ร๎อยละของผู๎เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุํมชาติพันธุ๑ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํ ในพื้นที่
หํางไกลทุรกันดาร เชํน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝ๓่งทะเล และเกาะแกํง ได๎รับการบริการ ด๎านการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ สอดคล๎องกับบริบท ของพื้นที่
๖. จานวนสถานศึกษาที่น๎อมนาพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ตามที่กาหนดได๎อยํางมี ประสิทธิภาพ
๗. จานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม

มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
๑. พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี เป็นมาตรการในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค๑ มีคุณธรรมอัตลักษณ๑ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว
ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย๑ สุจริต มัธยัสถ๑ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สํงเสริม
สนับสนุน กากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กาหนด
๑.๒ สถานศึกษา
(๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนาพระบรมราโชบายด๎านการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียนมี คุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ตามที่กาหนด
(๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนแสดงออก ถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ทีด่ ีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คํานิยมที่พึงประสงค๑ มีคุณธรรมอัตลักษณ๑ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ ซื่อสัตย๑ สุจริต มัธยัสถ๑ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
๒. พัฒนาผู๎เรียนมีความให๎มีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความ
รุนแรง ที่มีผลกระทบตํอความมั่นคงของประเทศ เป็นมาตรการในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎
ความสามารถในการรับมือกับภัย คุกคาม รูปแบบใหมํทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชํน ภัยจากยาเสพติด
ภัยจากความรุนแรง การ คุกคามในชีวิตและทรัพย๑สิน การค๎ามนุษย๑ อาชญากรรมไซเบอร๑ และภัยพิบัติตําง ๆ
เป็นต๎น ควบคูํไปกับ การปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาที่มีอยูํในป๓จจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํงเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กาหนด
๒.๒ สถานศึกษา
(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย๑สิน การค๎ามนุษย๑ อาชญากรรมไซเบอร๑ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหมํ ตลอดจน
รู๎จักวิธีการปูองกัน และแก๎ไขหากได๎รับผลกระทบจากภัยดังกลําว
(๒) มีมาตรการและแนวทางการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
(๓) จัดสภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษาให๎มีความมั่นคงปลอดภัย
(๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และชํวยเหลือผู๎เรียน ในการแก๎ป๓ญหาตําง ๆ ได๎รับ
คาปรึกษาชี้แนะและความชํวยเหลืออยํางทันการณ๑ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบํมนิสัย
๓. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินแผนงาน โครงการตาม ยุทธศาสตร๑
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ยุทธศาสตร๑ ๖ ข๎อ คือ
๑. การศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคง
๒. การผลิตและพัฒนากาลังคนให๎มีสมรรถนะในการแขํงขัน
๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัยและการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
๔. การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางการศึกษา
๕. การศึกษาเพื่อเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎อยํางมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลาย ในวัฒนธรรมที่
สอดคล๎องกับอัตลักษณ๑วิถีชีวิตและความต๎องการของชุมชน
(๒) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํงเสริมและสร๎างโอกาส ให๎ผู๎เรียนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางทั่วถึง
(๓) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํงเสริมมาตรการการรักษา ความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ให๎มีความ ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน
(๔) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร๎างสวัสดิการให๎ครูและ บุคลากร
ทางการศึกษาให๎มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
๔. การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให๎แกํผู๎เรียนที่อยูํในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุํมชาติพันธุ๑ กลุํม
ผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพื้นที่หํางไกลทุรกันดาร เชํน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝ๓่งทะเล และเกาะ แกํง ได๎รับ
การบริการด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ โดยมีแนวทางการ
ดาเนินการ ดังนี้
๔.๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
(๑) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
พื้นทีส่ ูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ๓่งทะเล และเกาะแกํง และที่ดูแลหอพักนอนตามความ จาเป็นและ
เหมาะสมกับบริบท
(๒) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให๎สถานศึกษาในกลุํมโรงเรียนพื้นที่สูง ใน
ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ๓่งทะเล และเกาะแกํง ให๎จัดการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสานึก รักในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑
(๓) สร๎างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในประเด็น “การพัฒนาการจัด
การศึกษา ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ๓่งทะเล และเกาะแกํง” ใน
รูปแบบตําง ๆ เชํน จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดตํอสื่อสารผํานชํองทางออนไลน๑
๔.๒ สถานศึกษา

(๑) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู๎ สื่อการเรียนรู๎ และการวัด และ
ประเมินผลที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู๎เรียนกลุํมชาติพันธุ๑ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํ
ในพื้นที่หํางไกลทุรกันดาร
(๒) พัฒนาครูให๎มีทักษะการสอนภาษาไทยสาหรับเด็กที่ไมํได๎ใช๎ภาษาไทย
ใน ชีวิตประจาวัน
(3) สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ ๓ ที่สอดคล๎องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
บทนา
ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน ให๎ความสาคัญกับศักยภาพ และคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย๑เป็นสาคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย๑เป็นป๓จจัยขับเคลื่อนสาคัญ ในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติไปสูํเปูาหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว มีขีดความสามารถในการแขํงขันกับนานา
ประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎เรียน ให๎มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจาเป็นอยําง
ยิ่งที่จะต๎องดาเนินการให๎สอดคล๎องกัน โดยเน๎นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให๎เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตาม
ความสนใจ และความถนัด อยํางเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่
๒๑ มีความเป็นเลิศ ด๎านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีทักษะความรู๎ด๎านดิจิทัล
(Digital Literacy) เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการ
พัฒนาตนเอง อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สูํการเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู๎สร๎าง
นวัตกรรม เป็นนวัตกร เป็นผู๎ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหมํ และอื่น ๆ สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ประเทศ มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอยํางมีความสุข ทั้ง
ด๎านรํางกายและจิตใจ
เป้าประสงค์
๑. ผู๎เรียนทุกระดับให๎มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผู๎เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นาไปสูํการพัฒนาทักษะ วิชาชีพ เป็นนักคิด
เป็นผู๎สร๎างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
๓. ผู๎เรียนได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
๑. จานวนผู๎เรียนมีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะความรู๎ที่สอดคล๎องกับทักษะ ที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาผํานการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด๎านการรู๎เรื่องการอําน (Reading
Literacy) ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร๑ (Mathematical Literacy) และด๎านการรู๎เรื่อง วิทยาศาสตร๑
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
๓. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีศักยภาพได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ

พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพ นาไปสูํความเป็นเลิศด๎านวิชาการ ตามความสามารถ ความ
สนใจ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน ของประเทศ โดยมีแนวทาง
ดาเนินการ ดังนี้
๑. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑.๑ ศึกษาวิเคราะห๑ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจาก
หนํวยงานตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชน
๑.๒ สํงเสริมสนับสนุน ให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการวัดแววความ ถนัดทางการ
เรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให๎ผู๎เรียน
ค๎นหาตนเอง นาไปสูํการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความพร๎อมที่จะพัฒนา ตํอยอดไปสูํความเป็นเลิศด๎านทักษะอาชีพที่
ตรงตามความต๎องการและความถนัดของผู๎เรียน
๑.๓ ศึกษา วิเคราะห๑ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแตํจานวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู๎เรียนอยํางเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด๎าน
ระบบบัญชี การเบิกจําย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต๎น เพื่อกระจายอานาจ ให๎สถานศึกษา มีความเป็น
อิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู๎เรียนอยํางเต็มศักยภาพ
๑.๔ สํงเสริมสนับสนุนให๎ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดทาแผนงาน
โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู๎เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต๎องการพัฒนา ทั้งด๎าน
วิชาการ ด๎านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแตํระดับ สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
๑.๕ กากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษา พร๎อมทั้งรายงาน ผลการดาเนินงาน
ตํอกระทรวงศึกษาธิการและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
๒. สถานศึกษา
๒.๑ ดาเนินการวัดแววผู๎เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู๎เรียนตามศักยภาพ และ
ความถนัด โดยจัดการเรียนรู๎ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เชํน การจัด การเรียนรู๎ตาม
กระบวนการ ๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู๎ เชิงบูรณาการแบบสห
วิทยาการ เชํน สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM
Education) เป็นต๎น โดยสํงเสริมให๎ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองผําน
ระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
๒.๒ ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ๑ของสถานศึกษาให๎มุํงเน๎นการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน มีความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู๎เรียน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย
ให๎เป็นคนที่สมบูรณ๑แข็งแรงทั้งรํางกายและจิตใจ
๒.๓ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู๎เพื่อพัฒนา ผู๎เรียน
ให๎มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
๒.๔ สํงเสริม สนับสนุน ให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนโดยเน๎นการจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน เป็นรายบุคคลตามความต๎องการ
และความถนัดของผู๎เรียน
๒.๕ จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ให๎ผู๎เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ ๓ เพิ่มเติมอยํางน๎อย ๑ ภาษา

๒.๖ ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู๎เรียน โดยมุํงเน๎นการวัดประเมิน ตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให๎มีการวัดประเมินจากสํวนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ ๒.๗ สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตํอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนํวยงาน ที่เกี่ยวข๎อง
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
บทนา
นโยบายด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย๑ มุํงเน๎นการพัฒนา ทรัพยากร
มนุษย๑เริ่มตั้งแตํประชากรวัยเรียนทุกชํวงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา ดังนี้ พัฒนา
ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกชํวงวัย ตั้งแตํชํวงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผู๎เรียนที่ มีความต๎องการ
ดูแลเป็นพิเศษ ให๎มีความพร๎อมทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ สังคม และสติป๓ญญา มีศักยภาพ มีทักษะ
ความรู๎ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงิน
ที่เหมาะสม สามารถดารงชีวิต อยํางมีคุณคํา โดยการพั ฒนาระบบการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู๎ใหมํ พัฒนาระบบการเรียนรู๎ตลอดชีวิต ผู๎เรียนสามารถ
กากับ การเรี ย นรู๎ ที่เหมาะสมกับ ตนเองได๎อยํางตํอเนื่องแม๎จะออกจากระบบการศึกษาแล๎ ว รวมถึงความ
ตระหนักถึง พหุป๓ญญาของมนุษย๑ที่ หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุํมผู๎มีความสามารถพิเศษของพหุ
ป๓ญญา แตํละประเภท เสริมสร๎างให๎ผู๎เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนา
ทักษะ ด๎านกีฬาสูํความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู๎ที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ ให๎คนไทยเป็น
คนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ครู และบุคลากร ทางการศึกษา ต๎องตระหนัก
ถึงความสาคัญในอาชีพและหน๎าที่ของตน โดย ครูต๎องมีจิตวิญญาณ ของความเป็นครู มีความรู๎ความสามารถ
อยํ างแท๎จ ริ ง และเป็ น ต๎ น แบบด๎า นคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม พั ฒ นาตนเองทางวิ ช าชี พอยํ างตํ อเนื่อ ง เพื่ อ
ประโยชน๑ในการพัฒนาผู๎เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให๎เป็นครูยุคใหมํ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู๎สอน”
เป็น “Coach” หรือ ผู๎อานวยการการเรียนรู๎ทาหน๎าที่ กระตุ๎น สร๎างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู๎และวิธีจัด
ระเบียบการสร๎างความรู๎ ออกแบบกิจกรรม และสร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู๎เพื่อผลสัมฤทธิ์ ของผู๎เรียน
เป้าประสงค์
๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคล๎องกับแนวโน๎ม
การพัฒนาของประเทศ
๒. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคล๎องกับ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถทางาน รํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวางแผนชี วิต ที่เหมาะสมในแตํละชํวงวัยและ
นาไปปฏิบัติได๎
๓. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎และทักษะนาไปสูํการพัฒนานวัตกรรม
๔. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานทา มีทักษะอาชีพที่
สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ
๕. ผู๎เรียนได๎รั บการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดารงชีวิตอยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ

๖. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” ผู๎ให๎คาปรึกษาข๎อเสนอแนะ การเรียนรู๎หรือ
ผู๎อานวยการการเรียนรู๎
๗. ครู มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอยําง ด๎านคุณธรรมและ
จริยธรรม
ตัวชี้วัด
๑. ผู๎เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎ ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)
๒. ร๎ อ ยละของผู๎ เ รี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ที่ มี ค ะแนนผลการทดสอบความสามารถ พื้ น ฐาน
ระดับชาติ (NT) ผํานเกณฑ๑ที่กาหนด
๓. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวํา
ร๎อยละ ๕๐ ในแตํละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผํานมา
๔. ร๎อยละผู๎เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มี
ทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานทา ตามความถนัด และความต๎องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไป
ปฏิบัติได๎
๕. ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยูํในสังคม ได๎อยํางมีความสุข มี
ความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคมที่เป็น พหุวัฒนธรรม
๖. ผู๎เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถ ดารงชีวิตอยําง
มีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ
๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” ผู๎ให๎คาปรึกษา ข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎
หรือผู๎อานวยการการเรียนรู๎
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
เป็นมาตรการสนับ สนุนให๎ มีการพัฒนาหลักสู ตรแกนกลางให๎เป็นหลักสู ตร เชิงสมรรถนะ
สอดคล๎ องกั บ ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ ๒๑ เอื้อ ตํ อการพั ฒ นาสมรรถนะผู๎ เ รีย น เป็น รายบุ คคลอยํ า ง
เหมาะสมทุ ก ด๎ า นทั้ ง ทางด๎ า นรํ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ๑ สั ง คม และสติ ป๓ ญ ญา มี ทั ก ษะสื่ อ สารภาษาไทย
มีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาทั้ง ๔ด๎าน(รํางกาย จิตใจ
อารมณ๑ และสติป๓ญญา)สอดคล๎องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
(๒) สํ ง เสริ ม ให๎ ค รู ป รั บ เปลี่ ย นการจั ด การเรี ย นรู๎ “ครู ผู๎ ส อน” เป็ น “Coach”
ผู๎ อ านวยการการเรี ย นรู๎ ผู๎ ใ ห๎ ค าปรึ ก ษา หรื อให๎ ข๎ อ เสนอแนะการเรี ย นรู๎ และปรั บ ระบบการวั ด ประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร
๑.๒ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลาง เน๎นการ
พัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู๎ ให๎ตอบสนองตํอความ
ต๎องการของผู๎เรียนและบริบทของพื้นที่
๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู๎เรียน
๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู๎เรียนระดับปฐมวัย

เด็กปฐมวัยได๎รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด๎าน ทั้งทางด๎า นรํางกาย จิตใจ
อารมณ๑ สังคม และสติป๓ญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟ๓ง พูด)
และทักษะด๎านดิจิทัล พร๎อมที่จะได๎รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
๒.๑.๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขต พื้นที่
การศึกษา
(๑) จัดทาเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยปีเว๎นปี สรุปและรายงานผลตํอกระทรวงศึกษาธิการและหนํวยงาน ที่เกี่ยวข๎อง
(๒) สํงเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาเพื่อประเมิน พั ฒ นาการเด็กปฐมวัย และด าเนินการพัฒ นา การจัดการศึกษาปฐมวัยทั้ ง
ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู๎ปกครอง ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
(๓) สนับสนุนให๎สถานศึกษามีครูหรือครูผู๎ชํวยด๎านปฐมวัยตามมาตรฐานที่
กาหนด
(๔) ศึกษา วิเคราะห๑ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และ
องค๑ความรู๎ใหมํ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแกํโรงเรียน และผู๎สนใจ
(๕) กากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและ
รายงานผลการดาเนินงานตํอกระทรวงศึกษาธิการ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
๒.๑.๒ สถานศึกษา
(๑) จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย จั ด
สภาพแวดล๎อมทั้งในและนอกห๎องเรียนให๎เอื้อตํอการพัฒนาการเรียนรู๎
(๒) จัดการเรียนรู๎ สร๎างประสบการณ๑ เน๎นการเรียน เป็นเลํน เรียนรู๎อยํางมี
ความสุข
(๓) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก สนามเด็กเลํนให๎ได๎
มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
(๔) จั ด หาสื่ อ อุ ป กรณ๑ ที่ มี คุ ณ ภาพเหมาะสม มี ม าตรฐาน และความ
ปลอดภัย
(๕) อภิ บ าลเด็ ก ปฐมวั ย ให๎ มี สุ ข ภาวะที่ ดี รํ า งกายสมบู ร ณ๑ แข็ ง แรง
ปราศจากโรค ภัย ไข๎ เจ็บ
(๖) สร๎างความรู๎ความเข๎าใจแกํผู๎ปกครองในการจัด การศึกษาปฐมวัย เพื่อ
การมีสํวนรํวมและการสนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษา
(๗) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตํอสานักงานเขต พื้นที่การศึกษา
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู๎เรียนระดับประถมศึกษา
ผู๎เรียนระดับประถมศึกษาได๎รับการพัฒนาทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ สังคม
และสติป๓ญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
๒.๒.๑ ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน และส านั กงานเขต พื้น ที่
การศึกษา

(๑) สํงเสริม สนับสนุนให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัด
การศึ กษาพัฒ นาผู๎ เ รี ย นให๎ มีพั ฒ นาการที่ส มวั ยในทุกด๎ านทั้ งทางด๎านรํางกาย จิต ใจ อารมณ๑ สั งคม แล ะ
สติป๓ญญา ให๎มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑
- มีทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานทา สอดคล๎อง
กับความต๎องการของประเทศ
- มี ค วามรู๎ และทั ก ษะด๎ า นวิ ท ยาศาสตร๑ น าไปสูํ ก าร พั ฒ นา
นวัตกรรม
- มีความรู๎ความสามารถด๎านดิจิทัล (Digital) และใช๎ ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด๎านภาษาไทย เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการ เรียนรู๎ มี
นิสัยรักการอําน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(๒) จัดทาเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และดาเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดาเนินงาน เพื่อทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห๑ ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการ
พัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
(๓) สํงเสริม สนับสนุนให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวาง
พื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได๎
(๔) สร๎างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อสํงเสริมกระบวนการ
เรียนรู๎ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร๎อมสูํการประกอบ สัมมาอาชีพ
(๕) ดาเนินการติดตาม และตรวจสอบให๎ผู๎ เรียน ได๎รับประทานอาหาร
อยํางครบถ๎วนถูกต๎องตามหลักโภชนาการ
(๖) กากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา
ภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดาเนินงานตํอกระทรวงศึกษาธิการ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
๒.๒.๒ สถานศึกษา
(๑) จัดการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active
Learning)
(๒) จั ดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบมุํงเน๎นการใช๎ฐ านความรู๎ และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชํน
- ความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑และการตั้งคาถาม
- ความเข๎าใจและความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
- ความรู๎ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก๎ป๓ญหา
- ความรู๎และทักษะในด๎านศิลปะ
- ความรู๎ด๎านคณิตศาสตร๑และระบบคิดของเหตุผ ล และการหา
ความสัมพันธ๑

(๓) จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู๎ เ รี ย นเต็ ม ตามศั ก ยภาพสอดคล๎ อ ง กั บ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด๎านศึกษาตํอ และด๎านอาชีพ เป็น
การวางพื้นฐานการเรียนรู๎ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม และนาไปปฏิบัติได๎
(๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียน มีทักษะพื้นฐาน
ในการดารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอยํางมีความสุข
(๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎และพัฒนาด๎านอารมณ๑ และสังคม (Social and
Emotional Learning : SEL)
(๖) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิด แบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน (Coding)
(๗) ดาเนินการให๎ผู๎เรียนได๎รับประทานอาหารอยํางครบถ๎วน ถูกต๎องตาม
หลักโภชนาการ เป็นไปด๎วยความถูกต๎องตามระเบียบและวินัยการคลัง
(๘) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตํอสานักงานเขต พื้นที่การศึกษา
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษา
ผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษา ได๎รับการพัฒนาทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ สังคม
และสติป๓ญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด๎านการคิดวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ มีทักษะด๎าน
ภาษาไทยเพื่ อ ใช๎ ใ นการเรี ย นรู๎ มี ทั ก ษะสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ และภาษาที่ ๓ มี ค วามสามารถ ในการใช๎
เทคโนโลยี ได๎รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานทา นาไปสูํ การมีทักษะอาชีพที่
สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถทางานรํว มกับผู๎อื่นได๎
ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอยํางมี
ความสุข
โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
๒.๓.๑ ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน และส านั กงานเขต พื้น ที่
การศึกษา
(๑) สํงเสริม สนับสนุนให๎สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด๎านทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ สังคม และ
สติป๓ญญา มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให๎
มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑
- มีทักษะทางด๎านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ ๓ เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
- มีความรู๎ และทักษะด๎านวิทยาศาสตร๑นาไปสูํการพัฒนา
นวัตกรรม
- มีความสามารถด๎านดิจิทัล (Digital) และใช๎ดิจิทัล เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด๎านภาษาไทย เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู๎
มีนิสัยรักการอําน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓

(๒) ประสานการด าเนิ น งานเพื่ อ ทดสอบทางการศึ ก ษา ระดั บ ชาติ ขั้ น
พื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห๑ผล การประเมินเพื่อเป็นฐานการ
พัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
(๓) สํงเสริม สนับสนุน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวาง
พื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได๎
(๔) สร๎างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อสํงเสริมกระบวนการ
เรียนรู๎ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร๎อมสูํการประกอบ สัมมาอาชีพ
(๕) จัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ ผู๎เรียนที่มีความรู๎
และทักษะด๎านวิทยาศาสตร๑ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ๑ เป็นนวัตกร นาไปสูํ การพัฒนานวัตกรรมใน
อนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกาลังกาย และสนับสนุนให๎ผู๎เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอยํางมีความสุข ทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ
(๖) กากับ ติดตาม และให๎ความชํวยเหลือสถานศึกษา
๒.๓.๒ สถานศึกษา
(๑) สํ งเสริมครูให๎ จัดการเรียนรู๎ที่ให๎ ผู๎ เรียนได๎เรียนรู๎ผํ าน กิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning)
(๒) สํงเสริมครูให๎จัดการเรียนร๎ูตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕
ขั้น (Independent Study : IS)
(๓) สํงเสริม สนับสนุนครูให๎จั ดการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ มุํงเน๎นการใช๎
ฐานความรู๎และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชํน
- ความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑และการตั้งคาถาม
- ความเข๎าใจและความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
- ความรู๎ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก๎ป๓ญหา
- ความรู๎และทักษะในด๎านศิลปะ
- ความรู๎ด๎านคณิตศาสตร๑และระบบคิดของเหตุผ ลและ การหา
ความสัมพันธ๑
(๔) จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่มีความรู๎และทักษะด๎าน วิทยาศาสตร๑ เป็น
นักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ๑ เป็นนวัตกร นาไปสูํการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การ
ออกกาลังกาย และสนับสนุนให๎ผู๎เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ ของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดารงชีวิตอยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษา
ตํอหรือการประกอบอาชีพได๎ตามความ ถนัด ความต๎องการ และความสนใจของตนเอง
(๕) สํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาด๎านอารมณ๑และสังคม (Social and
Emotional Learning : SEL)
(๖) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตํอสานักงานเขต พื้นที่การศึกษา
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนที่มีความต๎องการดูแลเป็นพิเศษ

เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสาหรับเด็กพิการและเด็กด๎อย โอกาส
ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต๎องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยแนวทางการ
ดาเนินการ
(๑) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พั ฒ นาระบบการวั ด และ
ประเมินผลตามสภาพจริงสาหรับเด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาส
(๒) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํงเสริม สนับสนุน การจัดการ
ศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับเด็กพิการ และเด็กด๎อยโอกาส
ในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตร๎องการจาเป็นพิเศษ เฉพาะบุคคล
(๓) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํงเสริม สนับสนุน การให๎บริการ
ชํวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
(๔) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรร
งบประมาณด๎านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต๎องการจาเป็นพิเศษ
(๕) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํงเสริมให๎สถานศึกษา นาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการบริหารจัดการ การให๎บริการ และการเรียนรู๎
(๖) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ๑อัตรากาลัง ครู
และบุคลกรให๎มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด๎อยโอกาส
(๗) ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํ งเสริม สนับสนุน ให๎ มี การ
พัฒ นาผู๎ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึกษา ให๎ มี ความรู๎ทักษะ ประสบการณ๑ มีเจตคติที่ ดี ตํอการจั ด
การศึกษาสาหรับเด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาส
(๘) ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พัฒ นาระบบการให๎ บ ริการ
เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชํวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่สอดคล๎อง กับความ
ต๎องการจาเป็นพิเศษ
(๙) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สนั บ สนุ น การพั ฒ นา ภาคี
เครือขําย (Education Partnership) ให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ และเด็ก
ด๎อยโอกาส
๓. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎สนับสนุนการเรียนรู๎ให๎แกํ ผู๎เรียนทุก
ระดับการจัดการศึกษา
เป็นมาตรการในการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียน พัฒนา
วิธีก ารเรี ย นรู๎ ข องตนเอง ตามความต๎อ งการ และความถนั ด ของผู๎ เรี ยนสามารถสร๎า งสั ง คม ฐานความรู๎
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต โดยแนวทาง
การดาเนินการ ดังนี้
3.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑) จัดหา พัฒนา ข๎อมูลองค๑ความรู๎ สื่อ วิดีโอ และองค๑ความรู๎ประเภทตําง
ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๏ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด
(๒) พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู๎ ผํ า นระบบดิ จิ ทั ล (Digital Learning
Platform) เพื่อตอบสนองตํอการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล

(๓) สํงเสริม สนับสนุนให๎ผู๎เรียนมีอุปกรณ๑ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็น
เครื่องมือในการเข๎าถึงองค๑ความรู๎ และการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล อยํางเหมาะสมตามวัย
(๔) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนา
ผู๎เรียน ให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองผํานการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล
3.๒ สถานศึกษา
(๑) ประยุกต๑ใช๎ข๎อมูลองค๑ความรู๎ สื่อ วิดีโอ และองค๑ความรู๎ประเภทตําง ๆ
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๏ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด
(๒) จัดการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อ
ตอบสนองตํอการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล
(๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียน ให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
ผํานการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล
๔. การพัฒ นาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒ นาคุณภาพครู จึงต๎อ ง
ดาเนินการตั้งแตํการผลิต และการพัฒนาครู อยํางตํอเนื่อง โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต๎องรํวมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให๎เป็นไปตามเปูาประสงค๑ มีการดึงดูด คัดสรร ผู๎
มีความสามารถสูงให๎ เข๎ามา เป็น ครู คุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอยํางตํอเนื่อง
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส๎นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร๎างเครือขํายพัฒนาครูให๎มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ระหวํางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด๎านการสอนมาเป็นผู๎สร๎างครูรุํนให มํ
อยํางเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู๎เรียนโดยตรง
๔.๑ การผลิตครูที่มีคุณภาพ
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร๎างความรํวมมือกับสถาบัน การผลิตครู
ให๎ผลิตครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู๎ความสามารถอยํางแท๎จริง และเป็ นต๎นแบบด๎านคุณธรรม
และจริยธรรม โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร๎างความรํวมมือ กับ
สถาบันการผลิตครู วิเคราะห๑ความขาดแคลน ความต๎องการครูของสถานศึกษา
(๒) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รํวมมือกับ สถาบัน การ
ผลิตครูวางแผนวิเคราะห๑หลักสูตรให๎สอดคล๎องกับแผนความต๎องการ
(๓) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุน ทุนการศึกษา
ให๎นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีตํออาชีพครูเข๎ารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตครู
(๔) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม และประเมินผล
การผลิตครูอยํางเป็นระบบ
๔.๒ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่สานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต๎องดาเนินการเพื่อให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง ความสาคัญในอาชีพ
และหน๎าที่ของตน โดยพัฒนาให๎เป็นครู เป็นครูยุคใหมํ ปรับบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” หรือ
“ผู๎อานวยการการเรียนรู๎” ปรับวิธีสอน ให๎เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน เรียนรู๎ และทากิจกรรม
ในชั้นเรียน ทาหน๎าที่กระตุ๎นสร๎างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู๎และวิธีจัดระเบียบ การสร๎างความรู๎ ออกแบบ
กิจ กรรม และสร๎ างนวัต กรรมการเรี ย นรู๎ ให๎ ผู๎ เรี ยน มีบ ทบาทเป็ นนัก วิจั ย พั ฒ นากระบวนการเรี ยนรู๎ เพื่ อ
ผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้

(๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานัก งานเขตพื้นที่
การศึ ก ษา สํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให๎ ค รู ศึก ษาวิ เ คราะห๑ ความต๎ องการจ าเป็ นในการพั ฒ นาตนเอง ( Need
Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอยํางเป็นระบบและครบวงจร
(๒) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จัดให๎มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ (Career
Path)
(๓) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประสานความรํวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนํวยงานอื่น ๆ จัดทาหลักสูตร
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎ตรงตามความต๎องการและความขาดแคลน
(๔) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สนับสนุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข๎ารับการพัฒนาตามหลักสูตร ที่กาหนดที่
เชื่อมโยงความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ (Career Path)
(๕) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สํ งเสริ มและพัฒ นาครู แ ละบุ คลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหํ งการเรียนรู๎ทางวิช าชี พ
(Professional Learning Community: PLC)
(๖) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สํ งเสริ ม และพัฒ นาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให๎ มีความรู๎ทักษะด๎านการรู๎ดิจิทัล (Digital
Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร ภาษาที่ ๓
สอดคล๎องกับภารกิจและหน๎าที่ของตน
(๗) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สํงเสริม พัฒนา และยกระดับความรู๎ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช๎ระดับการ
พัฒนาทางด๎านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตาม
เกณฑ๑ที่กาหนด
(๘) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สํงเสริมและพัฒนาครูให๎สามารถออกแบบการเรียนรู๎ การจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับ การวัด
ประเมินผลที่เน๎นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning) (๙) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สํงเสริมและ
พั ฒ นาครู ใ ห๎ มี ค วามรู๎ แ ละทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นรู๎ ส าหรั บ ผู๎ เ รี ย น ที่ มี ค วามแตกตํ า ง ( Differentiated
Instruction)
๑๐) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สํงเสริมและพัฒนาครูให๎มีความรู๎และทักษะในการสร๎างเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเรียนรู๎
ด๎านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(๑๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สํ งเสริ มและพัฒนาครู ให๎มีความรู๎ความสามารถจัดการเรี ยนรู๎ในโรงเรียนขนาดเล็ กได๎ อยํางมี
ประสิทธิภาพ
(๑๒) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สํ งเสริ มและพัฒ นาครู ในการจั ดการเรียนรู๎ส าหรับผู๎ เรียนที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ ตาม
ศักยภาพของผู๎เรียนแตํละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ

(๑๓) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สํงเสริมสนับสนุนให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผํานระบบ Online และแบบ Face
- to - Face Training
(๑๔) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิ ทธิภ าพและประเมินประสิทธิผล ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให๎สอดคล๎องกับความมุํงหมาย และหลักการจัดการศึกษาข๎อกาหนด ด๎านคุณภาพ และ
แผนการศึกษาแหํงชาติ
(๑๕) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแตํการจัดทาฐานข๎อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผํานระบบดิจิทัล เพื่อใช๎ในการ
พัฒนา ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
๒) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่
ขาดแคลน เชํน การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสาหรับผู๎เรี ยน ที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ
และผู๎เรียนที่มีความแตกตําง เป็นต๎น
๓) สํงเสริม สนับสนุน ให๎ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภทพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องผํานระบบดิจิทัล
๔) พัฒนาแพลตฟอร๑มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู๎บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
๕) พั ฒ นาครู ให๎ มี ความช านาญในการสอนภาษาอัง กฤษ และ
ภาษา คอมพิวเตอร๑ (Coding)
นโยบายที่ ๔ ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
บทนา
นโยบายการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมารตฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา เน๎นการสร๎างโอกาสให๎เด็กวัยเรียน และผู๎เรียนทุกคน เข๎าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไมํวําผู๎เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยูํในพื้นที่ใด ของประเทศ อยูํในชุมชนเมือง
พื้นที่หํางไกลทุรกันดาร หรือกลุํมเปูาหมายที่ต๎องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ของประเทศ โดย สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให๎ บรรลุเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน
(Global Goals for Sustainable Development) สร๎างกลไกความรํวมมือของภาคสํวนตําง ๆ ในทุกระดับ
ตั้งแตํระดับองค๑กรปกครองท๎องถิ่นหรือตาบล ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และสํวนกลาง สร๎าง
มาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ จัดสรรงบประมาณแผํนดินเพื่อสนับสนุนให๎เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตํ
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยํางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพข๎อเท็จจริง โดย
ค านึ ง ถึ ง ความจ าเป็ น ตามสภาพพื้ น ที่ ภู มิ ศ าสตร๑ สภาพทางเศรษฐกิ จ และที่ ตั้ ง ของสถานศึ ก ษา จั ด หา
ทุน การศึกษาเพิ่มเติม เพื่อชํว ยเหลื อผู๎ขาดแคลนทุนทรัพย๑ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จัดสรร
งบประมาณและ ทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให๎เหมาะสม สอดคล๎องกับความต๎องการจาเป็นในการ
จั ดการศึ กษา ส าหรั บ ผู๎ เ รี ย นที่มีค วามต๎อ งการจาเป็นพิเ ศษ และจัดสรรงบประมาณเป็น คําใช๎จํา ยในการ

ด าเนิ น การ และงบลงทุ น ให๎ ส ถานศึ ก ษาตามความจ าเป็ น ตลอดจนน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ( Digital
Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ของผู๎เรียน เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ตนเอง อยํ า งตํ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต รวมถึ ง พั ฒ นาระบบการติ ด ตาม สนั บ สนุ น และประเมิ น ผลเพื่ อ สร๎ า ง
หลักประกัน สิทธิการได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
เป้าประสงค์
๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
๒. สถานศึกษากับ องค๑กรปกครองท๎องถิ่น ภาคเอกชน และหนํว ยงานที่เกี่ยวข๎อง ในระดับพื้นที่
รํวมมือในการจัดการศึกษา
๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
๔. งบประมาณ และทรั พ ยากรทางการศึ ก ษามี เ พี ย งพอ และเหมาะสม สอดคล๎ อ ง กั บ สภาพ
ข๎อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร๑ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง ของสถานศึกษา
๕. งบประมาณเพื่อเป็นคําใช๎จําย และงบลงทุนแกํสถานศึกษาอยํางเหมาะสมเพื่อให๎ สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ
๖. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาส เข๎าถึงบริการ
ด๎านการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร๎างหลักประกันสิทธิ การได๎รับการศึกษาที่
มีคุณภาพของประชาชน
ตัวชี้วัด
๑. ผู๎เรียนทุกคนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
๒. ผู๎เรียนทุกคนได๎รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยํางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพ
ข๎อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ ภูมิศาสตร๑ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
และความต๎องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู๎พิการ
๓. ผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ๑ และอุปกรณ๑ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช๎เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม เพียงพอ
๔. ครูได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ๑ และอุปกรณ๑ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช๎ เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน
๕. สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีมาตรฐานอยํางเหมาะสมตามบริบท ด๎านประเภท ขนาด และ
พื้นที่
๖. สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือในการ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือและคุ๎มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ
๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช๎ในการ วางแผนจัดการ
เรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
๑. สร๎างความรํวมมือกับองค๑กรปกครองระดับท๎องถิ่น ภาคเอกชน หนํวยงาน ที่เกี่ยวข๎องในการจัด
การศึกษาให๎สอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑) สํงเสริม สนับสนุนให๎มีความรํวมมือกับองค๑กรปกครองระดับท๎องถิ่น ภาคเอกชน
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกากับ ติดตาม และ
ประเมินผล (๒) จัดทาฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข๎อมูล ศึกษา วิเคราะห๑ เพื่อวาง
แผนการจัดบริการการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน
๑.๒ สถานศึกษา
(๑) รํวมกับองค๑กรปกครองระดับพื้นที่ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และภาคเอกชน วาง
แผนการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
(๒) รํวมมือกับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ชุมชน เอกชน และหนํวยงาน ที่เกี่ยวข๎อง
ระดับพื้นที่ จัดทาแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแตํระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
(๓) รํวมกับองค๑กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทาสามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ ๐ ๖ ปี) เพื่อในไปใช๎ในการวางแผนการจัดการศึกษา
(๔) รํวมกับองค๑กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได๎เข๎าถึง
บริการการเรียนรู๎ได๎อยํางทั่วถึงครบถ๎วน
(๕) รํ ว มมือกับ องค๑กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุ กภาคสํ ว น
บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให๎สามารถใช๎รํวมกับได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
(๖) รํวมมือกับองค๑กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให๎ผู๎เรียน
อยํางเพียงพอ มีคุณภาพ
(๗) รํ ว มมือกับ องค๑กรปกครองระดับพื้นที่ สนับ สนุนให๎ ผู๎ เรียนที่ อยูํหํ างไกล ได๎
เดินทางไปเรียนอยํางปลอดภัยทั้งไปและกลับ
๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให๎มีคุณภาพ และมาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที่ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา จัดทา
มาตรฐานสถานศึกษาให๎มีคุณภาพในด๎านตําง ๆ เชํน
๑) มาตรฐานด๎านโครงสร๎าง พื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
๒) มาตรฐานด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓) มาตรฐาน ด๎านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา
๔) มาตรฐานด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต๎น การกาหนด
มาตรฐานสถานศึกษาด๎านตําง ๆ ดังกลําวให๎พิจารณาตามบริบทของสภาพทาง ภูมิศาสตร๑ ประเภท และขนาด
ของสถานศึกษา เป็ น ส าคัญ (๒) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน และส านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตาบล ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก
และสถานศึกษาประเภทอื่น ให๎ มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กาหนด โดยเน๎นสถานศึกษาระดับตาบล
โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่หํางไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ (๓) สานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใน
การ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน สถานศึกษาในทุกมิติ
๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู๎เรียนทุกกลุํม และสถานศึกษาทุกประเภท อยํางเหมาะสม และ
เพียงพอ เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้า และสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนเข๎าถึงการบริการ การศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผํนดินเพื่อให๎เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตํระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อยํางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพข๎อเท็จจริง โดยคานึงถึง ความจาเป็นตามสภาพ
พื้นที่ภูมิศาสตร๑ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา เพิ่มเติม เพื่อชํ วยเหลือผู๎
ขาดแคลนทุนทรัพย๑ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษ ให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับ
ความต๎องการจาเป็นในการจัดการศึกษาสาหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจาเป็น พิเศษ และจัดสรรงบประมาณ
เป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการ และงบลงทุนให๎สถานศึกษาอยํางเหมาะสม และเพียงพอ โดยมีแนวทางการ
ดาเนินการ ดังนี้
(๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ศึกษา
วิเคราะห๑ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให๎กับผู๎เรียน และ สถานศึกษา อยํางเหมาะสม และ
เพียงพอ สอดคล๎องกับสถานภาพและพื้นที่
(๒) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดทาแผนงบประมาณการศึกษาอยํางอิสระ โดยรับฟ๓ง ความคิดเห็นของ
ผู๎เกี่ยวข๎องในพื้นที่ประกอบการจัดทาแผนงบประมาณกํอนเสนอหนํวยงานต๎นสังกัด
(๓) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประสานความรํวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ ให๎เด็กวัยเรียนกลุํมขาด
แคลนทุนทรัพย๑ เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
(๔) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
สํงเสริม สนับสนุน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทาแผน งบประมาณ และติดตาม
กากับการใช๎จํายงบประมาณของสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ และมีความโปรํงใส
๔. การประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาคุณภาพของ
ผู๎เรียน โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษามีระบบโครงขํายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
สูง
(๒) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร๑ และอุปกรณ๑ที่ใช๎เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะด๎าน
การรู๎ดิจิทัล (Digital Literacy) แกํผู๎เรียน
(๓) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห๎องเรียนให๎เป็นห๎องเรียนที่ประยุกต๑ใช๎ เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู๎แกํผู๎เรียน
(๔) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
สํงเสริม สนับสนุนอุปกรณ๑ดิจิทัล (Digital Device) สาหรับผู๎เรียนทุกระดับ ตั้งแตํระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาอยํางเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู๎ของตนเองนาไปสูํการสร๎างการ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต

(๕) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
สํงเสริม สนับสนุนอุปกรณ๑ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy)
ส าหรั บ ครู อ ยํ า งเหมาะสม เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด กระบวนการเรี ย นรู๎ เพื่ อ พั ฒ นาผู๎ เ รี ย นได๎ อ ยํ า งมี
ประสิทธิภาพ (๖) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สํงเสริม
สนั บ สนุ น ให๎ ส ถานศึกษาใช๎เทคโนโลยี การเรียนการสอนทางไกล เพื่อพั ฒ นา คุณภาพผู๎ เรียน ( Distance
Learning Technology: DLT)
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บทนา
ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ได๎น๎อมนา ศาสตร๑
ของพระราชาสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ๎มกัน” มา
เป็นหลักในการจัดทายุทธศาสตร๑ชาติควบคูํกับการนาเปูาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง ๑๗ เปูาหมาย มา
เป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันดาเนินการเพื่อนาไปสูํการบรรลุเปูาหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด๎าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ๎นสํวนความรํวมมือ ระหวํางกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอยํางบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน๑เพื่อให๎ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล๎วมีคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล๎อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐” ดังนั้น นโยบายด๎านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
รองรับวิสัยทัศน๑ดังกลําว จึงได๎น๎อมนา ศาสตร๑พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เปูาหมาย มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และการจัด
สภาพแวดล๎อมของสถานศึกษา ให๎สอดคล๎องกับหลักการดังกลําว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตรํวมกัน ไมํ
วําจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม และคุณภาพชีวิต โดยให๎ความสาคัญกับการสร๎างสมดุลทั้ง ๓ ด๎าน ไมํให๎
มากหรือน๎อยจนเกินไป อันจะนาไปสูํความยั่งยืนเพื่อคนรุํนตํอไปอยํางแท๎จริง
เป้าประสงค์
๑. สถานศึกษา นักเรียนได๎รับการสํงเสริมด๎านความรู๎ การสร๎างจิตสานึกด๎านการผลิต และบริโภค ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๒. สถานศึกษาสามารถนาเทคโนโลยีมาจัดทาระบบสารสนเทศการเก็บข๎อมูล ด๎านความรู๎ เรื่อง
ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล๎อม ฯลฯ และสามารถนามาประยุกต๑ใช๎ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand ๔.๐
๓. สถานศึกษามีการจัดทานโยบายจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ๑ การผลิตและบริโภค
สูํการลดปริมาณคาร๑บอนในโรงเรียนคาร๑บอนต่าสูํชุมชนคาร๑บอนต่า
๕. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุก
โรงเรียนในสังกั
๖. สถานศึกษาในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก ๒๒๕ เขต มีนโยบายสํงเสริม
ความรู๎และสร๎างจิตสานึกและจัดการเรียนรู๎การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล๎อม
๗. สถานศึกษาต๎นแบบนาขยะมาใช๎ประโยชน๑เพื่อลดปริมาณขยะ จานวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน
๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต๎นแบบในการนา 3RS มาประยุกต๑ใช๎ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม จานวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน
๙. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ๒๒๕ เขต มี ก ารท านโยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จ๎ า ง ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล๎อม

ตัวชี้วัด
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ ที่ถูกต๎องและสร๎ าง จิตสานึกด๎านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมนาไปปฏิบัติใช๎ที่บ๎านและชุมชน เชํน การสํงเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม การลดใช๎สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆําแมลง ฯลฯ
๒. สถานศึกษามีการนาขยะมาใช๎ประโยชน๑ในรูปผลิตภัณฑ๑และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมี
สํงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร๑บอนที่โรงเรียนและชุมชน
๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการนาขยะ มาใช๎ประโยชน๑
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎อง
๔. นักเรียนเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ มีการขยายผลแหลํงเรียนรู๎ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู๎ด๎าน
การลดใช๎พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมเพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ และตัวอยํางรูปแบบผลิตภัณฑ๑
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เชํน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข๎อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร๑บอนไดออกไซต๑ ในการดาเนิน
กิจกรรมประจาวันในสถานศึกษาและที่บ๎าน และข๎อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ
Paper less
๖. ครู มีความคิดสร๎างสรรค๑ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการจัดทา งานวิจัยด๎านการ
สร๎างสานึกด๎านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมได๎
๗. ครู และนักเรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผํานกระบวนการคิดมาประยุกต๑ใช๎ ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู๎ และประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจาวันและชุมชนได๎ตามแนวทาง Thailand ๔.๐
๘. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให๎เป็น
สานักงานสีเขียวต๎นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน
และชุมชน
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
๑. จัดทา Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดาเนินทาง การให๎องค๑ความรู๎และสร๎าง
จิตสานึกด๎านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ๒. จัดทาคูํมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมใน
รูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
๓. จัดทาเกณฑ๑การประกวดโรงเรียนคาร๑บอนต่าและชุมชนคาร๑บอนต่าและพัฒนา วิทยากรให๎ความรู๎
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ๑ (LCA) สูํสังคมคาร๑บอนต่า
๔. พัฒนาวิเคราะห๑แผนการจัดการเรียนและจัดทาหนํวยการเรียนรู๎ในเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็น
กับสิ่งแวดล๎อมตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแตํระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบข๎ อ มู ล สารสนเทศการเก็ บ ข๎ อ มู ล การลดก๏ า ซที่ มี ผ ล ตํ อ ปรากฏการณ๑ ภาวะเรื อ นกระจก เชํ น
คาร๑ บอนไดออกไซด๑ ในรูป แบบการเปรีย บเทียบและ การลดการปลํอยคาร๑บอนไดออกไซด๑ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูํชุมชน
๕. จัดจ๎างผู๎เชี่ยวชาญในการจัดทา Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการตาม แผนปฏิบัติก าร
โรงเรียนคาร๑บอนต่าสูํชุมชนคาร๑บอนต่า
๖. พัฒนาตํอยอดและขยายผลศูนย๑การเรียนรู๎ลดใช๎พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม
ใน ๖ ศูนย๑ ๔ ภูมิภาค
๗. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให๎ความรู๎และแนวทางการจัดการเรียนรู๎ กิจกรรม เรื่องการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมใน ๖ ภูมิภาค

๘. จัดสรรงบประมาณดาเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ ๒๕๕ เขต เพื่อดาเนินการตํอ
ยอดขยายความรู๎และสร๎างเครือขํายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตํอ หนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๙. สนับสนุน สํงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค๑ให๎มีการจัดซื้ อจัดจ๎างที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล๎อมและ
ยกระดับสานักงานเขตพื้นที่ต๎นแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษาด๎านการบริหารจัดการ สานักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Green office)
๑๐. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานารํองขยายผล สํงสถานศึกษาต๎นแบบ ด๎านการพัฒนา ด๎านการ
ผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมทั้งระบบ เชํน การเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ๑เบอร๑ ๕ และผลิตภัณฑ๑ที่มี
ฉลากและสั ญ ลั ก ษณ๑ เ บอร๑ ๕ เพื่ อ ลดการใช๎ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และลดปริ ม าณขยะในส านั ก งานและ
สถานศึกษา
๑๑. สํงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู๎และแผนการ จัดการเรียนรู๎เรื่อง
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมตํอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๑๒. ขยายผลผํานระบบ DLTV สํงเสริมความรู๎เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล๎อมตํอ
ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสูํสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล๎อมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ๑ บรรจุภัณฑ๑ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและฉลาก ที่แสดงสัญลักษณ๑ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๑๓. พัฒนานวัตกรรมโดยใช๎กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนาขยะมาใช๎
ประโยชน๑ในรูปแบบผลิตภัณฑ๑และพลังงานและลดประมาณขยะ การบาบัดน้าเสีย ลดการใช๎เผาและลดใช๎
สารเคมี สูํโรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๑๔. ขยายผลจากโรงเรี ย นคาร๑บ อนต่าสูํชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่ งแวดล๎ อมดี
Green city ด๎านพลังงาน การจัดการขยะและน้าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
๑๕. สํงเสริม สนับ สนุนและพัฒนาให๎นักเรียน โรงเรียนได๎ศึกษา เรียนรู๎จากแหลํงเรียนร๎ู โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนํวยงานสํงเสริม การบริ โภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อมเพื่อนาความรู๎มาประยุกต๑ใช๎และจัดทาโครงงานด๎านการอนุรักษ๑ สิ่งแวดล๎อม
๑๖. สํงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู๎อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา จัดคํายเยาวชน
วัยซนลดคาร๑บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต๎นแบบที่นาความรู๎จากโรงเรียนตํ อยอด สูํชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม อยํางน๎อย ๒,๐๐๐ ชุมชน
๑๗. จัดทาระบบนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน๑ และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข๎อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนาเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ
ประชาสัมพันธ๑และจัดพิมพ๑ เว็บไซต๑ ผลงานเพื่อเผยแพรํและเป็นต๎นแบบ สรุปผลรายงาน
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
บทนา
นโยบายด๎า นการปรั บ สมดุ ล และพัฒ นาระบบบริห ารจั ด การศึก ษา เป็ นนโยบายจุ ด เน๎ น ที่ส าคั ญ
เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอานาจการจัดการศึกษาให๎สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา มีความเป็น
อิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหาร งบประมาณ ด๎าน
การบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหนํวยงานทั้งระดับสานักงาน
ทั้งสํวนกลาง และระดั บภูมิภาค โดยปรับโครงสร๎างของหนํวยงาน ทุกระดับตั้งแตํสถานศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสานักงานสํวนกลาง ให๎มีความทันสมัย พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยูํตลอดเวลา หนํวยงานสานักงานเป็นหนํวยงาน ที่มีหน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎ อยํางมีประสิทธิภาพ นาเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เชํน
Cloud Technology Big Data Technology และ Communication Technology เป็นต๎น มาใช๎ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ทั้งระบบ มีความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ พร๎อมทั้ งปลูกฝ๓งคํานิยมความซื่อสัตย๑
สุจริต ความมัธยัสถ๑ และเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อตอบสนองความต๎องการของประชาชน
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว
เป้าประสงค์
๑. สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุม
ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานทั่วไป
๒. หนํวยงานสํวนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต๎องปรับเปลี่ยน ให๎เป็นหนํวยงานให๎มีความ
ทันสมัย พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา เป็นหนํวยงานที่มี หน๎าที่สนับสนุน
สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๓. หนํวยงานทุกระดับ มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
๔. หนํวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด๎านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน
๕. หนํวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
๑. สถานศึกษาได๎รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นอิสระ
๒. สถานศึกษา ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา และส านักงานสํ ว นกลาง ได๎รับการพัฒนาให๎ เป็น
หนํวยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุํน คลํองตัวสูง พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ ทัน ตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํ
ตลอดเวลา เป็น หนํวยงานที่มีหน๎าที่สนั บสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎ สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตาบล
๓. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานสํวนกลาง นานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
๔. สถานศึกษา และหนํวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๕. สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผํานการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใส ในการ
ดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
๖. สถานศึ กษาทุ กแหํ ง และหนํ ว ยงานในสั งกัด มีระบบฐานข๎อมู ล สารสนเทศวิช าการ ผู๎ เรีย น ครู
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด
๗. สถานศึ กษาทุก แหํ ง มีข๎ อมูล ผู๎ เ รียนรายบุค คลที่ส ามารถเชื่อมโยงกับ ข๎อ มูล ตํ าง ๆ นาไปสูํ การ
วิเคราะห๑เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู๎สูํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
๘. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานสํวนกลางมีแพลตฟอร๑ม ดิจิทัล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา
๙. สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่สามารถใช๎ในการวางแผน การจัดการศึกษาได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ

มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
๑. ให๎ ส ถานศึ ก ษา หรื อ กลุํ มสถานศึ กษา มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการบริ ห ารจั ดการศึ ก ษา เป็ น
มาตรการกระจายอานาจให๎สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการ
บริหารงานทั่วไป โดยดาเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา อาจดาเนินการเป็นรายด๎านหรือทุก
ด๎านได๎ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
วิเคราะห๑ หลักเกณฑ๑ รูปแบบ หน๎าที่ อานาจ และโครงสร๎างการกากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุํม
สถานศึกษา
(๒) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
วิเคราะห๑ หน๎าที่ และอานาจ องค๑ประกอบ จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ๑ และวิธีการสรรหาการ
เลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุํมสถานศึกษา โดยให๎
คานึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา ให๎มีความหลากหลายและ
ความแตกตํางของสถานศึกษารวมถึงความต๎องการ และข๎อจากัดของแตํละพื้นที่
(๓) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม
สนับสนุนให๎สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษาจัดหาเจ๎าหน๎าที่เพื่อปฏิบัติหน๎าที่สนับสนุนงาน ด๎านธุรการ ด๎าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ และด๎านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให๎งานดังกลําว เป็นภาระที่เกินสมควรแกํครู ผู๎
ปฏิบัติหน๎าที่การจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน
(๔) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา
วิเคราะห๑ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข๎อปฏิบั ติให๎สอดคล๎องกับการกระจายอานาจให๎สถานศึกษา หรือกลุํม
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
(๕) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทา
แผนปฏิบัติการและดาเนินการสํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุํมสถานศึกษา ให๎มีความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(๖) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม
สนับสนุน ให๎โรงเรียนขนาดเล็ก ให๎มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เชํน การบริหารจัดการ แบบกลุํม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต๎น
(๗) ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ยกระดับสถานศึกษาให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย๑กลางในการพัฒนา ทักษะ
อาชีพ และทักษะชีวิต (๘) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นาผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช๎ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
(๙) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม
สนับสนุนให๎มีการศึกษา วิเคราะห๑ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา ให๎สอดคล๎อง
กับการพัฒนาให๎สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(๑๐) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา จัด
อบรม พัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษาให๎มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู๎ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ๑ที่จาเป็น
สาหรับการปฏิบัติหน๎าที่

(๑๑) สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษาได๎รับการกระจายอานาจให๎อยํางเป็นอิสระ ในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงาน
บุคคล และด๎านการบริหารงานทั่วไป โดยดาเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา อาจดาเนินการ
เป็นรายด๎านหรือทุกด๎านได๎
(๑๒) สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทา
หน๎าที่สํงเสริม สนับสนุน กากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
๒. พัฒนาสานักงานสํวนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหนํวยงาน มีความทันสมัยอยําง
มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสานักงานทั้งระดับ สานักงาน
สํวนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให๎ เป็นหนํวยงานที่ทันสมัย พร๎อมที่ จะปรับตัวให๎ทัน ตํอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล เป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห๑ ปรับปรุง และพัฒ นาส านักงานสํ ว นกลาง และส านักงาน เขตพื้นที่
การศึ ก ษา ให๎ เ ป็ น หนํ ว ยงานที่ ทั น สมั ย มี ห น๎ า ที่ สนั บ สนุ น ก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล
สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(๒) สํงเสริม สนับสนุน ให๎สานักงานสํวนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช๎ระบบ
การบริหารจัดการที่มุํงเน๎นคุณธรรมและความโปรํงใสในการทางานตามหลักการประเมิน คุณธรรมและความ
โปรํงใสในการดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(๓) สํ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให๎ ส านั ก งานสํ ว นกลาง และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา น า
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการบริหารงาน
(๔) สํ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาโดยใช๎ พื้ น ที่ เ ป็ น ฐาน (Area-based
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs”
(๕) สํงเสริม การมีสํวนรํวม จัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
(๖) สร๎างความเข๎มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขําย เชํน เครือขําย
สํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย๑พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ สหวิทยาเขต กลุํมโรงเรียน ฯลฯ
(๗) สํ ง เสริ ม ให๎ ทุ ก ภาคสํ ว นของสั ง คมมี สํ ว นรํ ว มในการจั ด การศึ ก ษาแบบบู ร ณาการ ที่
ตอบสนองความต๎ องการของประชาชนและพื้น ที่ (๘) สํ งเสริ ม สนั บสนุน ผู๎ ปกครอง ชุ มชน สั ง คม และ
สาธารณชน ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีสํวนรํวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(๙) สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนของสังคมเข๎ามามีสํวนรํวมสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา
๓. ปฏิรูปการคลังด๎านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน และสถานศึกษา เป็นมาตรการที่เน๎นการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการ จัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู๎เรียนทุกคน สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑
ชาติ ที่ ต๎ อ งการปฏิ รู ป การคลั ง โดยการจั ด สรรงบประมาณตรงไปยั ง ผู๎ เ รี ย น เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ( Digital
Technology) จะเป็นเครื่องมือ สาคัญในการดาเนินการเพื่อให๎บรรลุเปู าประสงค๑ดังกลําว โดยสามารถพิสูจน๑
ตัวตนของผู๎เรียนที่รับจัดสรร งบประมาณได๎อยํางถูกต๎อง ลดความซ้าซ๎อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
ผู๎เรียน สามารถกาหนด เงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให๎แกํผู๎เรียนกลุํมตําง ๆ ได๎อยํางถูกต๎อง และสามารถ
เชื่อมโยงข๎อมูล กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยมี
แนวทางการดาเนินการ ดังนี้

(๑) ศึกษา วิเคราะห๑ ออกแบบ และพัฒ นาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุน
ผู๎เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(๒) พัฒนาแพลตฟอร๑มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริ หาร จัดการ
งบประมาณอุดหนุนผู๎เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(๓) พัฒนาและประยุกต๑ใช๎ ระบบไบโอเมทริกซ๑ (Biometric) ในการพิสูจน๑ ตัวตนของผู๎เรียน
เพื่อ ลดความซ้าซ๎อ นในการจั ด สรรงบประมาณ โดยจะทาการแลกเปลี่ ยนข๎อ มูล นั กเรีย นรายบุค คล กั บ
กระทรวงมหาดไทย
(๔) พัฒนาระบบเบิกจํายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู๎ เรียน และสถานศึกษา โดยผําน
ระบบธนาคาร
๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการ ทางานที่เป็นดิจิทัลเข๎า
มาประยุกต๑ใช๎อยํางคุ๎มคําและเกิดประโยชน๑สูงสุด เป็นมาตรการในการประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช๎ ในการเพิ่มประสิทธิภ าพการบริหารอยํางเป็นระบบ นาไปสูํ การนาเทคโนโลยีการ
วิเคราะห๑ข๎อมูลขนาดใหญํ (Big Data Technology) เพื่อเชื่อมโยงข๎อมูลด๎านตําง ๆ ตั้งแตํข๎อมูลผู๎เรียน ข๎อมูล
ครู ข๎อมูลสถานศึกษา ข๎อมูลงบประมาณ และข๎อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็น มาวิเคราะห๑เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถ
จัดการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห๑เป็นข๎อมูล
ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ของประเทศ นา Cloud Technology มาให๎บริการ แกํหนํวยงาน
ทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร๑มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงาน
สานักงาน เชํน ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต๎น เพื่อเจ๎าหน๎าที่
สามารถใช๎ในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค๑กร โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห๑ นา Cloud Technology มาให๎บริการหนํวยงานในสังกัด ทุกระดับทั้ง
ในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS
(๒) ศึกษา วิเคราะห๑ นา Big Data Technology มาใช๎ในการเชื่อมโยงข๎อมูล ของนักเรียนใน
ฐานข๎อมูลตําง ๆ เพื่อนามาวิเคราะห๑ คุณภาพของผู๎เรียนในมิติตําง ๆ
(๓) พัฒนาแพลตฟอร๑มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ ด๎านบริหารจัด
การศึกษาทั้งระบบพร๎อมให๎บริการ (Services) เชื่อมโยงข๎อมูล เพื่อแลกเปลี่ยน และบูรณาการข๎อมูลภาครัฐทั้ง
ภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสาหรับใช๎ในการพิสูจน๑ ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทางาน
รํวมกับแพลตฟอร๑มดิจิทัลตําง ๆ
(๔) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลทรัพยากรมนุษย๑ด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง
และบู ร ณาการข๎ อมู ล ด๎า นการพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษย๑ร ะหวํ างกระทรวง หนํว ยงานที่เ กี่ย วข๎อ ง โดยการ
เชื่อมโยงข๎อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชํวง
ชีวิต เป็นฐานข๎อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ของประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ประเมินจุดอํอน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นาไปสูํการตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
(๕) พัฒนาแพลตฟอร๑มดิจิทัล (Digital Platform) ด๎านการเรียนรู๎ของผู๎เรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ด๎านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให๎สอดคล๎อง กับความก๎าวหน๎าในอาชีพ
ตลอดจนพัฒนา ระบบข๎อมูลสารสนเทศของผู๎เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแตํระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง นาไปสูํการพัฒนาฐานข๎อมูลประชากรด๎านการศึกษาของ
ประเทศ

นโยบายการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
วิสัยทัศน์
“องค๑กรก๎าวหน๎า สร๎างคุณภาพสถานศึกษา พัฒนาผู๎เรียนอยํางยั่งยืน”
พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ทักษะวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ
และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
2. สํงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาอยําง
ทั่วถึง ตามแนวคิด
No Child left Behind (NCLB)
4. สํงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ
5. พัฒนาระบบริหารจัดการแบบบูรณาการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
คุณลักษณะพึงประสงค์องค์การ
“ยิ้มรับ ฉับไว ใสํใจบริการ”
เป้าประสงค์
1. ผู๎เรียนทุกคนได๎รับการพัฒนาให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค๑
นวัตกรรม มีความรู๎ มีทักษะและคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งตนเองและปรับตัวตํอการเป็นพลเมือง
และพลโลกที่ดี
2. ผู๎เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดคํานิยมหลัก 12 ประการ ในการ
ดารงชีวิต
3. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึงเทํา
เทียมและมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ครูเป็นผู๎เรียนรู๎ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู น๎อมนาพระราชดารัสให๎ครูรักเด็ก เด็กรักครู มี
ความรู๎ และทักษะการจัดการเรียนรู๎
ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด “No Child Left Behind” (NCLB) เป็นผู๎สร๎างสรรค๑นวัตกรรมและ
ทักษะในการใช๎เทคโนโลยี
5. ผู๎บริหารสถานศึกษา มีความคิดเชิงกลยุทธ๑และนวัตกรรม มีภาวะผู๎นาทางวิชาการ มีสานึกความ
รับผิดชอบ (Accountability)
มีวัฒนธรรมการทางานที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์
6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและจัดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพรํวมกับชุมชน ภาคเอกชน
และผู๎เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาจัดสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนมีการเรียนรู๎ในทุกมิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม

7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษายุคใหมํใช๎เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ใช๎ข๎อมูล
สารสนเทศและการวิจัยในการขับเคลื่อนคุณภาพ กากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงานอยําง
เป็นระบบ สร๎างเครือขํายและวัฒนธรรมการทางาน
อยํางมีสํวนรํวมอยํางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
กลยุทธ๑ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและสํงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการ
แขํงขัน
กลยุทธ๑ที่ 2 การสํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ๑ที่ 3 การขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพตาม
แนวคิด “No Child Left Behind” (NCLB)
กลยุทธ๑ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
จุดเน้น
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวคิด “ไมํมีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว๎ข๎างหลัง ” No Child Left
Behind (NCLB)
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 32 ประกาศแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให๎
สถานศึกษาในสังกัดดาเนินการดังนี้
1. การมอบงานและไห๎การบ๎านนักเรียน “เรียนรู๎ที่บ๎าน ทางานที่โรงเรียน ลดภาระของ
นักเรียนและผู๎ปกครอง”
2. การสอนซํอมเสริม “เพื่อพัฒนาผู๎เรียนตามศักยภาพ และแก๎ป๓ญหานักเรีบน 0 ร มส.”
3. การบริหารจัดการชั้นเรียน “สะอาด ปลอดภัย นําดู นําอยูํ นําเรียน
4. การพัฒนาหลักสูตรทางเลือกของสถานศึกษา “สอดคล๎องกับความสนใจ ความถนัด
ความต๎องการของนักเรียน”
“จัดให๎มีการศึกษาตามอัธยาศัย

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

นโยบาย การจัดการศึกษาของโรงเรียนนางรองพิทยาคม
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ปรัชญาการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์ (Vision)

“มีวินัย น้าใจงาม”
“บรรยากาศดี มีสุนทรียภาพ”
“คนดี มีวินัย”

โรงเรี ยนนางรองพิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถใช๎
เทคโนโลยี และภาษาเพื่อการเรียนรู๎สูํสากล น๎อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการ
ดารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุข โดยยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย๑
ทรงเป็นประมุข

พันธกิจ (Mission)
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ตามเกณฑ๑มาตรฐานการศึกษา
2. สร๎างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎
3. สร๎างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให๎สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข
4. สํงเสริมพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค๑กรให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าประสงค์ ( Goal)
1. ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถ มีคุณธรรม มีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตร
2. โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมและการบริการที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎
3. ผู๎เรียนยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็น
ประมุข มีความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย รักถิ่นฐาน รํวมสืบสานและอนุรักษ๑
วัฒนธรรมท๎องถิ่น
4. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานได๎รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.
5. บุคลากรมีความรู๎ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู มุํงเน๎นการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยยึดผู๎เรียนเป็นสาคัญ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ผู๎บริหารมีความรู๎ความสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
7. ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจ

นโยบายโรงเรียนนางรองพิทยาคม
1. ปฏิรูปการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระวิชา
2. พัฒนาระบบการบริการภายในภายนอกให๎มีประสิทธิภาพ พร๎อมให๎เป็นที่พึ่งของ
ชุมชน
3. พัฒนาสิ่งแวดล๎อมให๎นําอยูํอาศัยภายใต๎ทรัพยากรที่มีอยูํ
4. สํงเสริมภูมิทัศน๑ พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎มากพอและมีประสิทธิภาพสูง

5. ยกผลสัมฤทธิ์ให๎ทุกกลุํมสาระ
6. พัฒนาครูและบุคลากรทุกคนให๎มีคุณภาพเป็นสากล

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนางรองพิทยาคม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุํมสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้น อยํางน๎อยร๎อยละ 5
2. โรงเรียนสํงเสริมให๎มีระบบชํวยเหลือนักเรียนได๎ร๎อยละ 100
3. นักเรียนมีศักยภาพในด๎านคุณธรรม ด๎านภาษา ด๎านคณิตศาสตร๑ ด๎านวิทยาศาสตร๑ ด๎านกีฬา
ด๎านศิลปะและด๎านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
4. นักเรียนทุกคนมีความสานึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย๑
5. สํงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผลสถานศึกษา
พอเพียงต๎นแบบ
6. นักเรียน ครูและโรงเรียนได๎รับการพัฒนาพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
7. โรงเรียนจัดการศึกษา มุํงสูํโรงเรียนมาตรฐานสากล
8. โรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ตามโครงการโรงเรียนในฝ๓น
9. โรงเรียนผํานการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็งและผําน
การรับรองกประเมินคุณภาพภายนอก

กลยุทธ์โรงเรียนนางรองพิทยาคม
กลยุทธ๑ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและสํงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการ
แขํงขัน
กลยุทธ๑ที่ 2 การสํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ๑ที่ 3 การขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพตาม
แนวคิด “No Child Left Behind” (NCLB)
กลยุทธ๑ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา

………………………………………….

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบท๎ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย๑การศึกษาพิเศษ
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู๎เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
1.2 คุณลักษณะทีพึงประสงค๑ของผู๎เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
1) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก๎ป๓ญหา
3) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ

1.2 คุณลักษณะทีพึงประสงค๑ของผู๎เรียน
1)
2)
3)
4)

การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย
สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน๑และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุํมเปูาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต๑ใช๎ใน
ชีวิตประจาวันได๎
3.2 ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู๎เรียน

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎

……………………………….

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนางรองพิทยาคม
ระยะ 3 ปี (ปี 2553 - 2565)

ส่วนที่ ๒ การศึกษาสถานภาพของโรงเรียน

ส่วนที่ ๒
การศึกษาสถานภาพของโรงเรียน
นโยบาย การจัดการศึกษาของโรงเรียนนางรองพิทยาคม
อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“มีวินัย น้าใจงาม”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“บรรยากาศดี มีสุนทรียภาพ”

ปรัชญาการจัดการศึกษา

“คนดี มีวินัย”

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรี ยนนางรองพิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถใช๎
เทคโนโลยี และภาษาเพื่อการเรียนรู๎สูํสากล น๎อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการ
ดารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุข โดยยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย๑
ทรงเป็นประมุข

พันธกิจ (Mission)
๑. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
๒. สร้างเสริ มบรรยากาศภายในโรงเรี ยนให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
๓. สร้างเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมเพื่อให้สามารถดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
๔. ส่ งเสริ มพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู
๕. พัฒนาระบบบริ หารจัดการองค์กรให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล

เป้ าประสงค์ ( Goal)
๑. ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถ มีคุณธรรม มีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
๒. โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมและการบริการที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎
๓. ผูเ๎ รียนยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข
มีความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย รักถิ่นฐาน รํวมสืบสานและอนุรักษ๑วัฒนธรรมท๎องถิ่น
๔. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานได๎รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.
๕. บุคลากรมีความรู๎ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู มุํงเน๎นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยยึดผู๎เรียนเป็นสาคัญ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ผู๎บริหารมีความรู๎ความสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๗. ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจ

นโยบายโรงเรียนนางรองพิทยาคม

ปฏิรูปการเรียนรู๎ทุกกลุํมสาระวิชา
๑. พัฒนาระบบการบริการภายในภายนอกให๎มีประสิทธิภาพ พร๎อมให๎เป็นที่พึ่งของชุมชน
๒. พัฒนาสิ่งแวดล๎อมให๎นําอยูํอาศัยภายใต๎ทรัพยากรที่มีอยูํ
๓. สํงเสริมภูมิทัศน๑ พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎มากพอและมีประสิทธิภาพสูง
๔. ยกผลสัมฤทธิ์ให๎ทุกกลุํมสาระ
๕. พัฒนาครูและบุคลากรทุกคนให๎มีคุณภาพเป็นสากล

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนางรองพิทยาคม
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุํมสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้น อยํางน๎อยร๎อยละ ๕
๒. โรงเรียนสํงเสริมให๎มีระบบชํวยเหลือนักเรียนได๎ร๎อยละ ๑๐๐
๓. นักเรียนมีศักยภาพในด๎านคุณธรรม ด๎านภาษา ด๎านคณิตศาสตร๑ ด๎านวิทยาศาสตร๑ ด๎านกีฬา ด๎าน
ศิลปะและด๎านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
๔. นักเรียนทุกคนมีความสานึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย๑
๕. สํงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผลสถานศึกษา
พอเพียงต๎นแบบ
๖. นักเรียน ครูและโรงเรียนได๎รับการพัฒนาพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
๗. โรงเรียนจัดการศึกษา มุํงสูํโรงเรียนมาตรฐานสากล
๘. โรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ตามโครงการโรงเรียนในฝ๓น
๙. โรงเรียนผํานการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็งและผํานการ
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก

กลยุทธ์ทโี่ รงเรียนนางรองพิทยาคม
กลยุทธ๑ที่ ๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสํงเสริม
ความสามารถ ด๎านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎
กลยุทธ๑ที่ ๒. ปลูกฝ๓งคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ๑ที่ ๓. ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียนของโรงเรียนให๎เอื้อ
ตํอการเรียนรู๎
กลยุทธ๑ที่ ๔. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมี
คุณภาพ
กลยุทธ๑ที่ ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค๑กร ให๎มีประสิทธิภาพ โดยการมีสํวนรํวม
จากทุกภาคสํวน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ๘
ประการ ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑
๒. ซื่อสัตย๑สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝุเรียนรู๎
๕. อยูํอยํางพอเพียง
๖. มุํงมั่นในการทางาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะจุดเน๎นการจัดการศึกษา

ประกาศโรงเรียนนางรองพิทยาคม
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.........................................................
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ชะลอการประเมินทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ
และทราบแนวทางการปฏิบัติไ ปในทิศ ทางเดียวกัน นั้ น สพฐ. ได้ดาเนินการปรั บและพัฒนามาตรฐาน
ดังกล่าวโดยสอดคล้องตามนโยบายของรัฐ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยมีแนวคิดว่ามาตรฐานที่กาหนดต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุได้ ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม
กระชับ สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้ อย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้าง
มาตรฐานระบบการประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล และลดการจัดทาเอกสารที่ใช้ในการประเมิน
ดังนั้น จึงมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย๑การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
กระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย๑การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สาหรับ
ให๎สถานศึกษาใช๎เป็นแนวทางดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสาหรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทาให๎เกิดความมั่นใจแกํผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุายวําการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน และคงรักษาไว๎ซึ่งมาตรฐานจากการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
โรงเรียนนางรองพิทยาคม จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง ให้ใ ช้มาตรฐานการศึกษาขั้น พื้น ฐาน เพื่อการประกันคุณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการ
ประเมินคุณภาพภายใน และเป็นกรอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป
ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุรธี เครือบคนโท)

ผู๎อานวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม
[ ] เห็นชอบ

[ ] ไมํเห็นชอบ
(นายสรายุทธ เสลารักษ๑)
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนางรองพิทยาคม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคม
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑
-----------------------------------------------------มีจานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู๎เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู๎เรียน
๑) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก๎ป๓ญหา
๓) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเปูาหมายวิสัยทัศน๑ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุํมเปูาหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู๎

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตได๎
๓.๒ ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู๎เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู๎

ประกาศโรงเรียนนางรองพิทยาคม
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
-------------------------------------ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย๑การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็น
หลักเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษา ให๎สถานศึกษากาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให๎เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงประกาศใช๎ และให๎สถานศึกษากาหนดเปูาหมาย
ความสาเร็ จตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบท เพื่อเป็นการดาเนินงานสถานศึกษาให๎ มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ดังนั้น โรงเรียนนางรองพิทยาคม จึงขอประกาศคําเปูาหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา โดยการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และการดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาที่กาหนดไว๎
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เกิดการพัฒนาและสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับสังคม
ชุมชน และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องตํอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุรธี เครือบคนโท)
ผู๎อานวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม

การกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑
------------------------------------ค่าเป้าหมาย
ประเด็นการประเมิน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอําน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก๎ป๓ญหา
๓) มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู๎ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะ และคํานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท๎องถิ่น และความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตําง และหลากหลาย
4) สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ)
ระดับดี
ระดับดี
ร๎อยละ…๗๐…ขึ้นไป/
ระดับดี
ร๎อยละ…๗๐…ขึ้นไป/
ระดับดี
ร๎อยละ…๗๐…ขึ้นไป/
ระดับดี
ร๎อยละ…๘๐…ขึ้นไป/
ระดับดีเลิศ
ร๎อยละ…๗๐…ขึ้นไป/
ระดับดี
ร๎อยละ…๗๐…ขึ้นไป/
ระดับดี
ระดับดีเลิศ
ร๎อยละ…๘๐…ขึ้นไป/
ระดับดีเลิศ
ร๎อยละ…๘๐…ขึ้นไป/
ระดับดีเลิศ
ร๎อยละ…๘๐…ขึ้นไป/
ระดับดีเลิศ
ร๎อยละ…๘๐…ขึ้นไป/
ระดับดีเลิศ

ค่าเป้าหมาย
ประเด็นการประเมิน

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ)

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับดีเลิศ

๒.๑ มีเปูาหมาย วิสัยทัศน๑ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ

๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน๎นคุณภาพผู๎เรียนรอบด๎าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุํมเปูาหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ระดับดีเลิศ

๒.๕ จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎
อยํางมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้

ระดับดีเลิศ

ประเด็นการประเมิน
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับดีเลิศ

ระดับดีเลิศ

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ)
ระดับดีเลิศ

๓.๑ จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต๑ใช๎ ในชีวิตได๎
๓.๒ ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎

ระดับดีเลิศ

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ระดับดีเลิศ

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู๎เรียน

ระดับดีเลิศ

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และให๎ข๎อมูลสะท๎อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้

ระดับดีเลิศ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนางรองพิทยาคม
ระยะ 3 ปี (ปี 2563 – 2565)

ส่วนที่ 3
ทิศทางการจัดการศึกษา

ส่วนที่ 3
ทิศทางการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาของโรงเรียนนางรองพิทยาคม
การจัดการศึกษา เพื่อนาไปสูํการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นจาเป็นอยํางยิ่ง ที่จะต๎องวิเคราะห๑ภารกิจ
วิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมทั่วไป สภาพแวดล๎อมภายนอกและสภาพแวดล๎อมภายในของสถานศึกษา
เพื่อนาไปกาหนดทิศทางการพัฒนาให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับสภาพป๓จจุบัน และสนองความต๎องการของผู๎มี
สํวนได๎สํวนเสียประโยชน๑ในการจัดการศึกษาและคานึงถึงบริบทที่สาคัญที่สํงผลกระทบตํอการจัดการศึกษา

ทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560
มาตรา 54 รัฐต๎องดาเนินการให๎เด็กทุกคนได๎รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแตํ กํอนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอยํางมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย รัฐต๎องดาเนินการให๎เด็กเล็กได๎รับการดูแลและพัฒนา
กํอนเข๎ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนารํางกาย จิตใจ วินัย อารมณ๑ สังคม และสติป๓ญญาให๎สมกับวัย
โดย สํงเสริมและสนับสนุน ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและภาคเอกชนเข๎ามีสํวนรํวมในการดาเนินการด๎วย
รัฐต๎องดาเนินการให๎ประชาชนได๎รับการศึกษาตามความ ต๎องการในระบบตําง ๆ รวมทั้งสํงเสริม ให๎มีการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิต และจัดให๎มีการรํวมมือกันระหวํางรัฐ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา ทุกระดับ โดยรัฐมีหน๎าที่ดาเนินการ กากับ สํงเสริม และสนับสนุนให๎การจัดการศึกษาดังกลําวมี
คุณภาพและได๎มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายวําด๎วยการศึกษา แหํงชาติซึ่งอยํางน๎อย ต๎องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแหํงชาติ และการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการ ให๎เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแหํงชาติ ด๎วยการศึกษาทั้งปวงต๎องมุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เชี่ยวชาญได๎ ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตํอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในการ
ดาเนินการให๎เด็กเล็กได๎รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให๎ประชาชนได๎รับการศึกษาตามวรรคสาม
รัฐต๎องดาเนินการให๎ผู๎ขาดแคลนทุนทรัพย๑ได๎รับการสนับสนุนคําใช๎จํายในการศึกษาตามความถนัดของตน
ให๎จัดตั้งกองทุนเพื่อใช๎ในการชํวยเหลือผู๎ขาดแคลนทุนทรัพย๑ เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษาและ
เพื่อเสริมสร๎างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให๎รัฐจัดสรรงบประมาณให๎แกํกองทุน หรือใช๎
มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให๎ผู๎บริจาคทรัพย๑สินเข๎ากองทุนได๎รับประโยชน๑ในการลดหยํอนภาษี
ด๎วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกลําวอยํางน๎อยต๎องกาหนดให๎การบริหารจัดการกองทุน เป็น
อิสระและกาหนดให๎มีการใช๎จํายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค๑ ดังกลําว
พระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เรื่อง การศึกษา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร 4 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
**************

ตามที่ได๎มีการประชุมรํวมองคมนตรี 3 ทําน กับผู๎บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด๎วย พลเอก
สุรยุทธ๑ จุลานนท๑ ศาสตราจารย๑เกียรติคุณ นายแพทย๑ เกษม วัฒนชัย และพลเอก ดาว๑พงษ๑ รัตนสุวรรณ ได๎
น๎อมนาพระราชกระแสรรับสั่งสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ รัชกาลที่ 10 เรื่อง การศึกษา มาแจ๎งให๎ผู๎บริหารระดับสูง
ของ กระทรวงศึกษาธิการทราบเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ๑ 2560 เวลา 15.30 -16.30 น. ณ ห๎องประชุม สพฐ. 1
อาคาร 4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น สรุปได๎ ดังนี้
พระบรมราโชบาย/ พระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัววมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย๑ เมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 “
เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง”
1.พระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา
การศึกษาต๎องมุํงสร๎างพื้นฐานให๎แกํผู๎เรียน
1. ทัศนคติที่ถูกต๎อง
2. พื้นฐานชีวิต (= อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข๎มแข็ง

3. มีอาชีพ = มีงานทา
พระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา ในภาพรวม
1. สืบสานพระราชปณิธานหรือพระราชกระแสรับสั่งรัชกาลที่ 9 เรื่อง การสร๎างคนดี
2. การศึกษาต๎องมุํงสร๎างพื้นฐานให๎แกํเดก็ ทัศนคติที่ถูกต๎อง (อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข๎มแข็ง มีอาชีพ-มีงาน
ทา ฯลฯ
3. เน๎นการสร๎างทัศนคติ (Attitude)
4. การศึกษาในภาพรวมทาอยํางไรให๎เยาวชนมีความสนใจและเข๎าใจเรื่องของสถาบันและ
ประวัติศาสตร๑
2. การดาเนินงานขององคมนตรีตามพระราโชบาย/ พระราชกระแสรับสั่ง รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10
เรื่อง การศึกษา มีสาคัญ ดังนี้
- พระราชกระแสรับสั่งรัชกาลที่ 9 ทรงหํวงใยเรื่องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่หํางไกล
และในชุมชน จึงมีการดาเนินการโดยเริ่มทาเหมือน ภาคเอกชนไมํเอาตาแหนํงไปทาให๎เกิดป๓ญหากับ สํวน
ราชการ ต๎องรับฟ๓งป๓ญหาและมาแก๎ไขให๎ตรงจุด ดาเนินการมาแล๎ว 4 ปี ในโรงเรียนพื้นที่หํางไกลรวม 155
แหํง ในทุกภาค เชํน กองทุนการศึกษาพระราชทาน เรื่องที่พักอาศัยครู การปรับปรุงอาคาร สถานที่ ที่พัก
นักเรียน
- การจัดการเรียนการสอนในพื้นที่หํางไกล และการอาชีวศึกษาบางสํวน ได๎รับความรํวมมือจาก
หนํวยงาน สพฐ. และ สอศ. สกอ. การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี โดยรํวมกับภาคเอกชน สํงผลให๎เด็กได๎เรียนรู๎

เทคโนโลยีใหมํๆ ในการฝึกงานในโรงเรียน และ สกอ. โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให๎ความชํวยเหลือโรงเรียน ใน
พื้นที่ หํางไกลในการอบรมพัฒนาครู และจัดนักศึกษาฝึกสอน
3. แนวคิดและแนวทางดาเนินการขององคมนตรีในการน้อมนาพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 เรื่อง การศึกษา ที่สาคัญๆ ได๎แกํ
3.1 กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการควบรวมภารกิจ/ โครงการในสํวนของรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่
10 เข๎าด๎วยกัน และดาเนินการในภาพกว๎างตามที่รัชกาลที่ 10 ทรงมอบหมาย
3.2 การสร๎างคนดีให๎แกํบ๎านเมือง ต๎องหาแนวทางสร๎างคนดีกํอน แล๎วจึงจะไปสูํเด็กเป็นคนดี และ
พัฒนาให๎เป็นคนเกํง โดยเฉพาะป๓ญหาการศึกษามีเรื่องการ ทุจริตในห๎องสอบ ป๓ญหาหนี้สินครู และป๓ญหา
การศึกษา ฯลฯ
ครูต๎องมีศรัทธาที่แรงกล๎าเพื่อทาให๎เด็กเป็นคนดี คือ สิ่งที่สอนและอบรมผู๎เรียนให๎มีองค๑ความรู๎ มี
อุปนิสัยติดตัว (Character Education) 5 ด๎าน คือ ศีลธรรม จริยธรรม มารยาท วินัย และวัฒนธรรม
เพื่อให๎คนไทยเปน็ผู๎มีมารยาท มีวินัย มีความรับผิดชอบในหน๎าที่ และเป็นพลเมืองดีของชาติ โดยการศึกษา
แบํงเป็น 2 สํวน คือ การสอน และการอบรม ซึ่งเปรียบเสมือนต๎นไม๎ที่มีสํวนของลาต๎นและราก

3.3 ระบบการศึกษาต๎องใช๎ศรัทธาสร๎างเด็ก เยาวชน เป็นผู๎ใหญํที่ฝากบ๎านเมือง : งานของครูจะเป็น เรือ่ งยาก ชํวย
กํอสร๎างคนดีแกํบ๎านเมือง ต๎องสอนให๎เดก็รู๎ ถูก รู๎ผดิ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต๎องในเรื่องความเป็นชาติ สถาบัน ประวัติศาสตร๑ การ
สร๎างเด็กเพื่อเป็นคนในอนาคตของชาติที่มีการศึกษา และพบวําความคาดหวัง ในเด็ก ของประเทศไทย คือ ซื่อสัตย๑ รับผิดชอบ
มีน้าใจ

การอบรมจนเกิดเป็นนิสัยประจาชาติ
ญี่ปุน

มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ รับผิดชอบตํอสํวนรวม

สิงคโปร๑

ซื่อสัตย๑ มีวินยั ใฝุเรียนรู๎

เกาหลีใต๎

มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ สู๎งานหนัก

ไทย (คาดหวัง)

ซื่อสัตย๑ รับผิดชอบ มีน้าใจ

3.4 น๎อมนาแนวพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ รัชกาลที่ 10 “ด๎านการศึกษา ต๎องมุํง สร๎าง
พื้นฐานให๎แกํผู๎เรียน” ได๎แกํ 1. ทัศนคติที่ถูกต๎อง 2. พื้นฐานชีวิต (= อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข๎มแข็ง 3. มีอาชีพ-มี
งานทา นั้น การแนะแนวอาชีพต๎องเข๎มข๎น โรงเรียนควรมีการแนะแนว ทั้งการแนะแนวชีวิต (วินัยและ
มารยาทไทย) และแนะแนวอาชีพ อยํางเป็นระบบ
3.5 การศึกษากับความมั่นคง น๎อมนาพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ รัชกาลที่ 10 ต๎อง
เพิ่มวิชาประวัติศาสตร๑ เพื่อให๎มีความรู๎เกี่ยวสถาบัน อยากเห็นคนไทยมีวินัย รู๎หน๎าที่ มีความรับผิดชอบ สร๎าง
วินัย โดยกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
3.6 การพัฒนาการศึกษาเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กับชุมชน วัด โรงเรียน Cluster community best เพื่อให๎
ชุมชนชํวยดูแลในทุกระดับการศึกษา
3.7 การแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินครูจะแก๎ไขจริงจังได๎อยํางไรเพื่อให๎เป็นระบบ ซึ่งมีการศึกษานารํองไว๎
ได๎แกํ
3.7.1 สร๎างความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับการเป็นหนี้ซึ่งไมํใชํสิทธิในการกู๎ แตํเป็นความ
รับผิดชอบ วางระบบแนวทางแก๎ไขหนี้สินของครู ไมํให๎เป็นภาระแกํครูในการจัดการเรียนการสอน
3.7.2 ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให๎เป็นประโยชน๑ในการแก๎ไขป๓ญหาหนี้สิน
ครู 1) จัดทาบัญชีครัวเรือน 2) หาสาเหตุวําครูเป็นหนี้ได๎อยํางไร
3.8 ข๎อคิดและแนวทางการดาเนินการที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา
3.8.1 การดาเนินการในพื้นที่เหลื่อมล้ากัน ควรมีการประสานงานกันระหวํางหนํวยงาน เชํน
หนํวยงาน สพฐ. สอศ. สกอ. กศน. จะท าให๎ระบบการศึกษาดาเนินไปข๎างหน๎าได๎ตรงตํอเปูาหมาย
3.8.2 ควรให๎พระสงฆ๑มีโอกาสเข๎ามามีสํวนรํวมในการสร๎างความเข๎าใจและการอบรม
ให๎ความรู๎
3.8.3 การรํวมมือกับกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในการให๎ ความรู๎กับนักเรียน เยาชนในสถานศึกษา เรื่องเพศศึกษา ยาเสพติด
3.8.4 องคมนตรียินดีที่จะให๎คาแนะนาและกาลังใจ
3.8.5 งานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการก็ให๎ดาเนินการตํอไป

***************************************

1.กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร๑ชาติได๎ดาเนินการยกรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) เพื่อใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกาหนดวิสัยทัศน๑เปูาหมาย
และยุทธศาสตร๑ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน๑ประจาชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าหมาย
1. ความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และป๓จเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง
1.1 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติศาสนาและ
พระมหากษัตริย๑ที่เข๎มแข็ง เป็นศูนย๑กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง
เป็นกลไกที่นาไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.2 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ
ชุมชน มีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุํน
1.3 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต
มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย๑สิน ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎ อม มีความมั่นคงของอาหาร
พลังงาน และน้า
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน
กลุํมรายได๎สูงความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได๎รับผลประโยชน๑จากการพัฒนาอยํางเทําเทียม
กันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขํงขันสูง สามารถสร๎างรายได๎ทั้งภายใน และ
ภายนอกประเทศ สร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยง ในภูมิภาค ทั้ง
การคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎าการลงทุนและการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาค และระดับ
โลกเกิดสายสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ๑ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาคนอยํางตํอเนื่อง ได๎แกํทุนมนุษย๑
ทุนทาง ป๓ญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม

3. ความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให๎เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไมํสร๎าง
มลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน๑
3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสํงแวดล๎อมิ และสอดคล๎องกับกฎระเบียบ
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับรํวมกัน ความอุดมสมบูรณ๑ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน๑สํวนรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร๎างความปรองดองสมานฉันท๑
2. เพือ่ เพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให๎บริการของรัฐอยํางทั่วถึง เทําเทียม
เป็นธรรม
3. เพื่อลดต๎นทุนให๎ภาคการผลิตและบริการ
4. เพือ่ เพิ่มมูลคําสินค๎าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด๎วยนวัตกรรม
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้อง กับ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร๑ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร๎อยภายใน
ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ๓่งทะเล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร๑ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ในด๎านการขนสํง ด๎านพลังงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน
ยุทธศาสตร๑ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโต
ของประเทศ
ยุทธศาสตร๑ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพเทํา
เทียมและทั่วถึง
ยุทธศาสตร๑ที่ 3.3 การปลูกฝ๓งระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่พึงประสงค๑
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร๑ที่ 4.1 การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด๎านเศรษฐกิจ
และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร๑ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ๑ฟื้นฟูและปูองกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร๑ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐให๎มี
ขนาดทีเ่ หมาะสม
ยุทธศาสตร๑ที่ 6.4 การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร๑ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตํางๆ ให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็น
สากล
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558-2563 “มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน
ประเทศไทยได๎ประกาศ วิสัยทัศน๑ เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดย
มีชื่อวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาทั้งด๎านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจที่เข๎มแข็ง ด๎านการใช๎จําย
จัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศไทยให๎มากขึ้น แก๎ป๓ญหาด๎านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และ
การศึกษา
วิ สั ย ทั ศ น๑ “มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ” น าไปสูํ ก ารพั ฒ นาให๎ ค นไทยมี ค วามสุ ข ภายใต๎ “ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และสนองตอบผลประโยชน๑แหํงชาติ อันได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณาภาพ
แหํงเขต อานาจรัฐ การดารงอยูํอยํางมั่นคง ยั่งยืนของสถานบันหลักของชาติ การดารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุข เป็นปึกแผํน มีความมั่งคงทาง
สังคมทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย๑ ความเจริญเติบโตของชาติ ความ
เป็นธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม ความมั่นคง
ทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน๑ของชาติภ ายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล๎อมระหวํางประเทศ และการอยูํรํวมกันอยํางสันติ ประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และป๓จเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง เชํน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ที่เข๎มแข็งเป็นศูนย๑กลางเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่อง และโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี
ความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุํน มีความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคง
พอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย๑สิน มีการออมสาหรับวัยเกษียณ
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องจนเข๎าสูํกลุํม
ประเทศรายได๎สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได๎รับผลประโยชน๑จากการพัฒนาอยํางเทํา
เทียมกันมากขึ้นไมํมีประชาชนที่อยูํใต๎เส๎นความยากจน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขํงขันสูง สามารถ

สร๎างรายได๎ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเป็นจุดสาคัญของเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการทาธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ๑ในทุนที่จะ
สามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่องไป ได๎แกํ
ทุนมนุษย๑ ทุนทางป๓ญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให๎เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไมํสร๎าง
มลภาวะ ตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน๑ การผลิตและการ
บริโภคเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับรํวมกัน
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ๑มากขึ้น และสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม
มีความเอื้ออาทรเสียสละเพื่อผลประโยชน๑สํวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุํงประโยชน๑สํวนรวมอยํางยั่งยืนและให๎
ความสาคัญกับการมีสํวนรวม รัฐบาลมีนโยบาย ที่มุํงประโยชน๑สํวนรวมอยํางยั่งยืนและให๎ความสาคัญกับ
การมีสํวนรํวมของประชาชน และทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การพัฒนาในระดับอยํางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติได๎จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติฉบับที่12 ( พ.ศ. 2560-2564) สาหรับใช๎เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร๑ชาติระยะ 20 ปีสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร๎อมและ วางรากฐานใน
การยกระดับประเทศไทยให๎เป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด๎วยการ พัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหํงชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สาคัญ คือ
1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให๎เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ
อยํางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ๎มกั นและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็น
เงื่อนไขที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุํงเน๎นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ๑สังคมไทยเป็นสังคม
คุณภาพมีที่ยืนและเปิดโอกาสให๎กับทุกคนในสังคมได๎ดาเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยูํรํวมกันอยําง สมานฉันท๑
2) ยึด “คนเป็นศูนย๑กลางการพัฒนา”มุํงสร๎างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีสาหรับ
คนไทยพัฒนาคนให๎มีความเป็นคนที่สมบูรณ๑มีวินัย ใฝุรู๎มีความรู๎มีทักษะ มีความคิดสร๎างสรรค๑มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบตํอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชํวงวัยและเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ
อยํางมีคุณภาพ รวมถึงการสร๎างคนให๎ใช๎ประโยชน๑และอยูํกับสิ่ งแวดล๎อมอยํางเกื้อกูล อนุรักษ๑ฟื้นฟู ใช๎
ประโยชน๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสม
3) ยึด “วิสัยทัศน๑ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติระยะ 20 ปี”มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน๑
ประเทศไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่12 วิสัยทัศน๑“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน๑ประจา
ชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด“เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร๑ชาติ
ระยะ20 ปี มาเป็นกรอบในการกาหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับยํอยลงมา ควบคูํ

กับ กรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช๎ภูมิป๓ญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักการนาไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน 5 ปีที่ตํอยอดไปสูํ
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให๎คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ๑มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
คํานิยมที่ดีมีจิตสาธารณะ และมีความสุขโดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดีครอบครัวอบอุํน ตลอดจนเป็นคนเกํงที่มี
ทักษะความรู๎ความสามารถและพัฒนาตนเองได๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให๎คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได๎รับความเป็นธรรมในการ
เข๎าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข๎มแข็ง พึ่งพาตนเองได๎
3. เพื่อให๎เศรษฐกิจเข๎มแข็ง แขํงขันได๎มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร๎างความ
เข๎มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมํโดยการใช๎นวัตกรรมที่เข๎มข๎นมากขึ้น สร๎างความ
เข๎มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานราก และสร๎างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมให๎สามารถ
สนับสนุน การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให๎การบริหารราชการแผํนดินมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ทันสมัย และมีการ
ทางาน เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให๎มีการกระจายความเจริญไปสูํภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อ
รองรับ การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหมํ
7. เพื่อผลักดันให๎ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตํางๆ ทั้ง
ใน ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได๎อยํางสมบูรณ๑และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให๎ประเทศไทยมี
บทบาทนาและสร๎างสรรค๑ในด๎านการค๎า การบริการ และการลงทุนภายใต๎กรอบความรํวมมือตํางๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคภูมิภาคและโลก
เป้าหมายรวม เพื่อให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ดังกลําว ได๎กาหนดเปูาหมายรวมการพัฒนา ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด๎วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ๑มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัด ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู๎มีความสามารถในการปรับตัวได๎อยํางรู๎เทําทันสถานการณ๑
มีความรับผิดชอบและทาประโยชน๑ตํอสํวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิต วิญญาณมี
วิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2. ความเหลื่อมล้าทางด๎านรายได๎และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ

เข๎มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข๎าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อยําง ทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข๎มแข็งและแขํงขันได๎โครงสร๎างเศรษฐกิจปรับสูํเศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู๎ประกอบการรุํนใหมํและเป็นสังคมผู๎ประกอบการ ผู๎ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาด เล็กที่เข๎มแข็งสามารถใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร๎างสรรค๑คุณคําสินค๎าและบริการมี
ระบบ การผลิตและให๎บริการจากฐานรายได๎เดิมที่มีมูลคําเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู๎ชั้นสูงใหมํๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให๎บริการสูํ
ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนนางรองพิทยาคม
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อนาไปสูํการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นจาเป็นอยํางยิ่ง
ที่จะต๎องวิเคราะห๑ภารกิจ วิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมทั่วไป สภาพแวดล๎อมภายนอกและสภาพแวดล๎อมภายใน
ของสถานศึกษา เพื่อนาไปกาหนดทิศทางการพัฒนาให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับสภาพป๓จจุบัน และสนองความ
ต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียประโยชน๑ในการจัดการศึกษาและคานึงถึงบริบทที่สาคัญที่สํงผลกระทบตํอการ
จัดการศึกษา ประกอบด๎วย
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคม
2. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3. นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563
5.เชื่อมโยงของจุดเน๎นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ/นโยบายรัฐบาล
6. สภาพแวดล๎อมของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
1.ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคม
ตัวชี้วัด
1.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย สม่าเสมอ
ผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด
1.2 ร๎อยละของผู๎เรียนมีน้าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑
มาตรฐาน
1.3 ร๎อยละของผู๎เรียนปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงตํอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และป๓ญหาทางเพศ ผําน
เกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด
1.4 ร๎อยละของผู๎เรียนเห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออกอยําง
เหมาะสม ผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด
1.5 ร๎อยละของผู๎เรียนมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดีและให๎เกียรติผู๎อื่น
ผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด
1.6 ร๎อยละของผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ ผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด

2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์

2.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ตามหลักสูตร ผํานเกณฑ๑ที่
สถานศึกษากาหนด
2.2 ร๎อยละของผู๎เรียนที่เอื้ออาทรผู๎อื่นและกตัญ๒ูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ ผําน
เกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด
2.3 ร๎อยละของผู๎เรียนที่ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง ผํานเกณฑ๑ที่
สถานศึกษากาหนด
2.4 ร๎อยละของผู๎เรียนที่ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ๑และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม
ผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด

มาตรฐานการศึกษา

ตัวชี้วัด

3.ผู้เรียนมีทักษะในการ
3.1 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีนิสัยรักการอํานและแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจาก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก ห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎ และสื่อตํางๆ รอบตัว ผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
3.2 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะในการอําน ฟ๓ง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อ
ต่อเนื่อง
ค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม ผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด
3.3 ร๎อยละของผู๎เรียนที่เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู๎ระหวํางกัน ผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด
3.4 ร๎อยละของผู๎เรียนที่ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และนาเสนอผลงาน ผําน
เกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด

4.ผู้เรียนมีความสามารถในการ 4.1 ร๎อยละของผู๎เรียนที่สรุปความคิดจากเรื่องที่อําน ฟ๓ง และดู และสื่อสารโดย
คิดอย่างเป็นระบบ คิด
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง ผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
4.2 ร๎อยละของผู๎เรียนที่นาเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ป๓ญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของ
ได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
ตนเอง ผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด
4.3 ร๎อยละของผู๎เรียนที่กาหนดเปูาหมาย คาดการณ๑ ตัดสินใจแก๎ป๓ญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ ผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด
4.4 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค๑ผลงานด๎วยความ
ภาคภูมิใจผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด
5.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จาเป็นตามหลักสูตร

5.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตํละกลุํมสาระเฉลี่ยตาม
เกณฑ๑
5.2 ร๎อยละของผู๎เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ๑
5.3 ร๎อยละของผู๎เรียนมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห๑ และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ๑
5.4 ร๎อยละของผู๎เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ๑

6.ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน 6.1 ร๎อยละของผู๎เรียนที่วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ ผํานเกณฑ๑
รักการทางาน สามารถทางาน ที่สถานศึกษากาหนด
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
6.2 ร๎อยละของผู๎เรียนที่ทางานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ต่ออาชีพสุจริต
ผลงานของตนเอง ผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด
6.3 ร๎อยละของผู๎เรียนที่ทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด
6.4 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ ผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด
7.ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
7.1 ร๎อยละของครูที่มีการกาหนดเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค๑
เกิดประสิทธิผล
7.2 ร๎อยละของครูที่มีการวิเคราะห๑ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล และใช๎ข๎อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน
7.3 ร๎อยละของครูที่มีการออกแบบและการจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความ
แตกตํางระหวํางบุคคลและพัฒนาการทางสติป๓ญญา
7.4 ร๎อยละของครูที่ใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและ
ภูมิป๓ญญาของท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู๎

มาตรฐานการศึกษา

ตัวชี้วัด

7.ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
7.5 ร๎อยละของครูที่มีการวัดและประเมินผลที่มุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ของ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ ผู๎เรียน ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย
เกิดประสิทธิผล
7.6 ร๎อยละของครูที่ให๎คาแนะนา คาปรึกษา และแก๎ไขป๓ญหาให๎แกํผู๎เรียนทั้ง
ด๎านการเรียนและคุณภาพชีวิตด๎วยความเสมอภาค
7.7 ร๎อยละของครูที่มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช๎ผลในการปรับการสอน
7.8 ร๎อยละของครูที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา
7.9 ร๎อยละของครูที่มีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได๎รับมอบหมายเต็ม
เวลา เต็มความสามารถ

8.ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

8.1 ระดับคุณภาพของผู๎บริหารที่มีวิสัยทัศน๑ ภาวะผู๎นา และความคิดริเริ่มที่เน๎น
การพัฒนาผู๎เรียน
8.2 ระดับคุณภาพของผู๎บริหารที่ใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมูล
ผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด๎านวิชาการและการจัดการ
8.3 ระดับคุณภาพของผู๎บริหารที่สามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุ
เปูาหมายตามที่กาหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ
8.4 ระดับคุณภาพของผู๎บริหารที่มีการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎
พร๎อมรับการกระจายอานาจ
8.5 ร๎อยละของผู๎เรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษาของโรงเรียนระดับ “ดี”ขึ้นไป
8.6 ระดับคุณภาพของผู๎บริหารที่ให๎คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
ใสํการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

มาตรฐานการศึกษา

ตัวชี้วัด

9.คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

9.1 ระดับคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาที่รู๎และปฏิบัติหน๎าที่ตามที่
ระเบียบกาหนด
9.2 ระดับคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาที่กากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให๎บรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมาย
9.3 ระดับคุณภาพของผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนา
สถานศึกษา

10.สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน

10.1 ระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับ
ท๎องถิ่น
10.2 ระดับคุณภาพของการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให๎ผู๎เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ
10.3 ระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมและตอบสนอง
ความต๎องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียน
10.4 ระดับคุณภาพของการสนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง
10.5 ระดับคุณภาพการนิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยํางสม่าเสมอ
10.6 ระดับคุณภาพของการจัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน

มาตรฐานการศึกษา

ตัวชี้วัด

11.สถานศึกษามีการจัด
11.1 ระดับคุณภาพของการจัดห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง
สภาพแวดล้อมและการบริการ สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
พอเพียง อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี สภาพแวดล๎อมรํมรื่น และมีแหลํงเรียนรู๎สาหรับ
ศักยภาพ
ผู๎เรียน
11.2 ระดับคุณภาพของการจัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู๎เรียน
11.3 ระดับคุณภาพของการจัดห๎องสมุดที่ให๎บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองและหรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม
12.สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

12.1 ระดับคุณภาพการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 ระดับคุณภาพของการจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
12.3 ระดับคุณภาพของการจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ระดับความสาเร็จติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.5 ระดับความสาเร็จที่มีการนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช๎วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง

มาตรฐานการศึกษา

ตัวชี้วัด

12.สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

12.6 ระดับความสาเร็จการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน

13.สถานศึกษามีการสร้าง
ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้

13.1 ระดับความสาเร็จของการสร๎างและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษา
และใช๎ประโยชน๑จากแหลํงเรียนรู๎ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
13.2 ระดับความสาเร็จของการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัวชุมชน และองค๑กรที่เกี่ยวข๎อง

14.การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนด
ขึ้น

14.1 ระดับคุณภาพของการจัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตาม
เปูาหมายวิสัยทัศน๑ ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา

15.การจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น

15.1 ระดับคุณภาพของโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น
ตามแนวทางการปฏิรูป

16.สถานศึกษามีการระดม
ทรัพยากรและทุนเพื่อการ
บริหารและการจัดการศึกษา
เพิ่มเติม

16.1 ระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรมการระดมทรัพยากรและทุนจากทุกภาค
สํวน

14.2 ระดับคุณภาพของการดาเนินงานสํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมาย
วิสัยทัศน๑ ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา

15.2 ระดับคุณภาพของการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมายและพัฒนาดีขึ้นกวํา
ที่ผํานมา

16.2 จานวนทรัพยากร/ทุนที่ได๎รับการสนับสนุน

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษา วําเป็นป๓จจัยของการสร๎าง
เสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด๎านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และความมั่นคง โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ในสภาวการณ๑
ป๓จจุบันที่สังคมไทยจาเป็นต๎องมีการสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการยอมรับความคิดเห็นที่แตกตําง หัวหน๎าคณะ
รักษาความสงบแหํงชาติและหัวหน๎าฝุายสังคมจิตวิทยา จึงได๎เน๎นย้าในเรื่องของการปลูกฝ๓งเรื่องความ
สมานฉันท๑ปรองดองคุณธรรม จริยธรรม การสร๎างระเบียบวินัยและความสานึกความรับผิดชอบตํอสังคม
การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย รวมทั้งการสร๎าง
ศักยภาพในการแขํงขันและการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงยึดเจตนารมณ๑ดังกลําวมาเป็นกรอบ ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้ วิสัยทัศน๑
กระทรวงศึกษาธิการมุํงปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา สร๎างโอกาสให๎คนไทยได๎
เรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางทั่วถึง และสร๎างการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน เพื่อให๎พลเมืองมีคุณภาพ มีความ
สมานฉันท๑ปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร๑และความเป็นไทย สามารถเสริมสร๎าง
ความมั่นคงของชาติและศักยภาพในการแขํงขันให๎เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
วิสัยทัศน์
กระทรวงศึกษาธิการมุํงปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยยกระดับคุณภาพการศึกษา สร๎างโอกาสให๎คน
ไทยได๎เรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางทั่วถึง และสร๎างการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน เพื่อให๎พลเมืองมีคุณภาพ มีความ
สมานฉันท๑ปรองดอง มีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร๑และความเป็นไทย สามารถเสริมสร๎าง
ความมั่นคงของชาติและศักยภาพในการแขํงขันให๎เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูํประชาคมอาเซียน
2. เสริมสร๎างโอกาสทางการศึกษาแกํประชาชนอยํางเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. การสร๎างความสมานฉันท๑ สามัคคีปรองดอง แกํประชาชน
2. การเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให๎แกํประชาชนอยํางเทําเทียม
3. การเพิ่มศักยภาพในการแขํงขัน และสํงเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ
4. การปฏิรูปการเรียนรู๎และยกระดับคุณภาพการศึกษา ปลูกฝ๓งคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตสานึกความเป็นไทย
5. การปฏิรูปครูโดยเน๎นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
6. การปฏิรูประบบบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ

7. การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต๎
8. การเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
9. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให๎ทันสมัย

นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
จากวิสัยทัศน๑ พันธกิจ เปูาประสงค๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนด
กลยุทธ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 5 กลยุทธ๑ ดังตํอไปนี้
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 พั ฒ นาหลั กสู ต รสํ งเสริ ม กระบวนการเรีย นรู๎ อ ยํา งมี คุ ณภาพและเสริ มสร๎ า งขี ด
ความสามารถในการแขํงขัน
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝ๓งคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่พึงประสงค๑เสริมสร๎างความเป็นไทยและวิถี
ประชาธิปไตย โดยใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพอยํางมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มโอกาสการเข๎าถึงการศึกษาอยํางมีคุณภาพ ด๎วยความเสมอภาคและความเทําเทียม
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด๎วยการบริการ บริหารมีสํวนรํวมสูํความเป็นเลิศ

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563
เพื่อให๎การดาเนินการจัดการศึกษาและการบริหารการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในปีงบประมาณ 2563 มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ชาติ เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร๑
วัตถุประสงค๑ของแผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายเรํงดํวน
เรื่องการเตรียมคนสูํศตวรรษที่ 21
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและ
จุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
หลักการ
1.ให๎ความสาคัญประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู๎เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข๎าราชการพลเรือน และผู๎บริหารทุกระดับทุกประเภทและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต
2.บูรณาการการทางานรํวมกันระหวํางสํวนราชการหลัก องค๑การมหาชนในกากับของ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการให๎มีความคลํองตัว รวมทั้งหนํวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
ภูมิภาคให๎สามารถปฏิบัติงานรํวมกันได๎ เพื่อดาเนินการปฏิรูปการศึกษารํวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ
ระดับก่อนอนุบาล
เน๎นประสานงานกับสํวนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร๎อมผู๎เรียนในด๎านสุขภาพ
และโภชนาการ และจัดปะสบการณ๑การเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบาล
เน๎นสร๎างความรํวมมือกับพํอแมํ ผู๎ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะที่สาคัญด๎านตํางๆ เชํน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ๑ทักษะการ
รู๎จักและประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุํงคานึงถึงพหุป๓ญญาของผู๎เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้
1. ปลูกฝ๓งความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต๎อง โดยใช๎กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เน๎นเพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎วิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น(ภาษาแมํ) เน๎นเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรู๎ด๎วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู๎จาก
ประสบการณ๑จริงหรือจากสถานการณ๑จาลองผํานการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน๑มุมมองรํวมกันของผู๎เรียน
และครูด๎วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให๎มากขึ้น

5. สร๎างแพลตฟอร๑มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูให๎มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร๑ (Coding)
8. จัดให๎มีโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน๎นปรับสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให๎เอื้อตํอการสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุํงตํอยอดระดับประถมศึกษา ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้
1.จัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีทางวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร๑ (STEM) และ
ภาษาตํางประเทศ (ภาษาที่ 3)
2.จัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย เพื่อสร๎างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูํการสร๎างอาชีพและการมี
งานทา เชํน ทักษะด๎านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสูํนักกีฬาอาชีพทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก๑
ระดับอาชีวศึกษา
มุํงจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร๎างนวตกรรมตามความต๎องการของพื้นที่ชุมชน
ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู๎ประกอบการเอง ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให๎ผู๎เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสาหรับใช๎ในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรู๎การใช๎ดิจิทัล เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือสาหรับในการสร๎างอาชีพ
4. จัดตั้งศูนย๑ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มุํงสร๎างโอกาสให๎ประชาชนผู๎เรียนที่สาเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทา ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้
1.เรียนรู๎การใช๎ดิจิทัล เพื่อให๎เป็นเครื่องมือสาหรับหาชํองทางในการสร๎างอาชีพ
2. จัดทาหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสาหรับผู๎ที่เข๎าสูงสังคมสูงสัย
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
1.ทุกหนํวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต๎องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให๎สอดคล๎องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช๎งบประมาณเป็นรายได๎ไตรมาส รวมทั้งใช๎จํายงบประมาณให๎เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎อง
2.จัดทาฐานข๎อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการให๎ครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย
3.ใช๎เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน๎นการเรียนรู๎และการบริหาร
จัดการ

4. ปรับปรุงโครงสร๎างของกระทรวงศึกษาธิการให๎เกิดความคลํองตัว หากเกิดขัดในเรื่องข๎อกฎหมาย
ให๎ผู๎บริหารระดับสูงรํวมหาแนวทางการแก๎ไขรํวมกัน
5.ให๎หนํวยงานระดับกรมกาหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากาลังตามความ
ต๎องการจาเป็น ให๎แกํหนํวยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6.ใช๎กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดาเนินงานรํวมกับหนํวยจัด
การศึกษา
7.เรํงทบทวน (รําง) พระราชบัญญัติทางการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ......โดยปรับปรุงสาระสาคัญให๎เอื้อตํอ
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
8.ในระดับเขตพื้นที่หากเกิดป๓ญหาข๎อคิดขัดการปฏิบัติงาน ต๎องศึกษา ตรวจสอบข๎อมูล/ข๎อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น เชํน จานวนเด็กในพื้นที่น๎อยลง ซึ่งจาเป็นต๎องมีการควบรวมโรงเรียน ให๎พิจารณาสื่อสารอธิบายทา
ความเข๎าใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9.วางแผนการใช๎อัตรากาลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ
และจัดทาแผนการประเมินครูอยํางเป็นระบบ รวมทั้งจัดทาหลักสูตรการพัฒนาครูให๎มีองค๑ความรู๎และทักษะ
ในด๎านพหุป๓ญญาของผู๎เรียน
10.ให๎ศึกษาธิการจังหวัดจัดทาแผนการจัดการศึกษาของแตํละจังหวัด นาเสนอตํอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม
11.ให๎ผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน๎าที่ตรวจราชการ ติดตาม
ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทารายงานเสนอตํอรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ
อนึ่ง สาหรับภารกิจของสํวนราชการหลักและหนํวยงานที่ปฏิบัติตามปกติ (Function) งานในเชิง
ยุทธศาสตร๑ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได๎ดาเนินการอยูํกํอนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสาคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นอกเหนือจากที่กาหนด หากมี
ความสอดคล๎องกับหลักการในข๎างต๎น ให๎ถือเป็นหน๎าที่ของสํวนราชการหลักและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจะต๎อง
เรํงรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบให๎ดาเนินการเกิดผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพอยํางเป็นรูปธรรมด๎วยเชํนกัน

การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนนางรองพิทยาคม

ผลการประเมินสภาพของสถานศึกษา
การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนเป็นขั้นตอนที่สาคัญของกระบวนการจัดการเชิงกล
ยุ ท ธ๑ ที่ จ ะน าไปสูํ ก ารก าหนดทิ ศ ทางและพั ฒ นากลยุ ท ธ๑ ก ารด าเนิ น งานของโรงเรี ย นให๎ เ หมาะสม มี
ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากป๓จจัยที่มีผลกระทบตํอภารกิจของโรงเรียน ทั้งทางตรงและทางอ๎อมวํามี
ป๓จจัยภายนอกอะไรบ๎างที่เป็นโอกาสหรืออุปสรรค และป๓จจัยภายในอะไรบ๎างที่เป็นจุดแข็ง จุดอํอนที่สํงผล
ตํอความสาเร็จหรือล๎มเหลวในการดาเนินงานของโรงเรียน รวมถึงการคาดการณ๑แนวโน๎มความเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ซึ่งผลการวิเคราะห๑ที่จะนาไปใช๎ควรสะท๎อนสภาพจริงของโรงเรียน สามารถตรวจสอบหรือมีข๎อมูล
รองรับ เพราะหากนาผลการวิเคราะห๑ที่ไมํถูกต๎องไปใช๎ อาจทาให๎การกาหนดกลยุทธ๑ในการพัฒนาโรงเรียนไมํ
ตอบสนองทิศทางที่พึงประสงค๑ การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนใช๎เทคนิค SWOT Analysis มี
ข๎อมูลดังนี้
สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนจาแนกได๎ ๒ ประเภท
๑. สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment ) โดยทั่วไปมักจะเป็นป๓จจัยที่โรงเรียนไมํ
สามารถควบคุมได๎ แตํพอที่จะคาดการณ๑แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงนามาวิเคราะห๑ประกอบการตัดสินใจได๎วํา
ป๓จจัยใด ที่เป็นโอกาสนามาใช๎ประโยชน๑ หรือเป็นอุปสรรคที่ควรหลบหลีก โดยปกติทั่วไป ได๎แกํ
(๑) Social – cultural ป๓จจัยด๎านสังคมวัฒนธรรม การตอบรับของสภาพแวดล๎อมทางสังคม เชํน
วัฒนธรรม โครงสร๎าง ประชากร การเคลื่อนย๎าย อาชีพ การศึกษา การอนามัย คํานิยม ความเชื่อ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนความรู๎ ทัศนคติ พฤติกรรมของประชาชนที่มีผลกระทบทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบตํอภารกิจของโรงเรียน
(๒) Law & Policy ความชัดเจนของกฎหมาย และผลกระทบกับภาคการศึกษา ป๓จจัยด๎าน
การเมืองและกฎหมาย เชํน นโยบายของรัฐบาล พรรคการเมือง เสถียรภาพของรัฐบาล พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา พระราชกาหนด ประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีและระเบียบวิธี
ปฏิบัติตําง ๆ ทางการบริหาร ฯลฯที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบตํอภารกิจของโรงเรียน
(๓) Economic สภาพเศรษฐกิจของประเทศ ป๓จจัยด๎านเศรษฐกิจ เชํนโครงสร๎างทางรายได๎
การกระจายรายได๎ ภาวะเงินเฟูอ สภาวะการวํางงาน ฯลฯ มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบตํอภารกิจของ
โรงเรียน

(๔) Political นโยบายทางการเมือง และความเกี่ยวข๎องของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
(๕) Technological ผลกระทบของความเจริญทางเทคโนโลยีและระบบ IT ที่มีตํอการดาเนินงาน
ป๓จจัยด๎านเทคโนโลยี เชํน การผลิตคิดค๎นทางเทคโนโลยีตําง ๆ คอมพิวเตอร๑ การจัดการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการเรียนรู๎ ฯลฯ ที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิง
ลบตํอภารกิจของโรงเรียน
(๖) Environment สิ่งแวดล๎อมที่จะถูกกระทบ ได๎แกํ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

สภาพป๓ญหาที่เกี่ยวข๎องกับภารกิจโดยตรงของโรงเรียน
ลักษณะของกลุํมสังคมผู๎รับผลประโยชน๑และผู๎รับบริการ
ภาระงานที่เป็นความต๎องการเรํงดํวน
ความพร๎อมของสถานการณ๑ในการจัดการศึกษาในป๓จจุบัน
ความรํวมมือของกลุํมบุคคล ผู๎มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจดาเนินการของ
โรงเรียนรวมทั้งเจตคติของประชาชน

๒. สภาพแวดล้อมภายใน ( Internal environment ) เป็นป๓จจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงตํอการ
ดาเนินงานของโรงเรียน การวิเคราะห๑จะต๎องเลือกป๓จจัยที่สาคัญมาพิจารณาวํา โรงเรียนมีจุดเดํน หรือจุดแข็ง
อะไรบ๎างที่ควรเสริมสร๎างและนามาใช๎ประโยชน๑ และมีจุดด๎อยหรือจุดอํอนอะไรบ๎าง ที่ควรปรับปรุงและกาจัด
ออกไป ซึ่งประกอบด๎วยป๓จจัยหลัก ๖ ด๎าน ซึ่งในการวิเคราะห๑เรียกโดยยํอวํา “ ๗S ” คือ
(1)
(2)

Structure ความเหมาะสมของโครงสร๎างของสายงานและลักษณะการจัดกลุํมงาน
S t r a t e g y ความชัดเจนในการวางแผนกลยุทธ๑ของหนํวยงาน แผนการในการ
พัฒนาการเรียนรู๎และแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ของบุคลากร
(๓)
System การประสานงานอยํางเป็นระบบ การประเมินผลงานอยํางเป็นระบบ การ
มีคูํมือการทางาน
การนาระบบ
I
T
มาใช๎ในการปฏิบัติงาน
(๔)
Style การหมุนเวียนงานภายในหนํวยงาน การสื่อสารและการปฏิสัมพันธ๑ระหวําง
บุคลากรในหนํวยงาน
(๕)
Staff ความพอเพียงของบุคลากร ความเข๎าใจของบุคลากรตํอบทบาทหน๎าที่ การ
ทางานเป็นทีม
ความพร๎อมในการทางานตํอการเปลี่ยนแปลง
(๖)
Skills ความคิดสร๎างสรรค๑ ความชานาญในหน๎าที่ที่รับผิดชอบ ทักษะในการใช๎
เทคโนโลยี
(๗) shared Value ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตํอหน๎าที่และการบริหารงาน ความ
เชื่อมั่นตํอองค๑กรและหนํวยงานของบุคลากร
โรงเรียนนางรองพิทยาคมมีภารกิจในการจัดการศึกษาออกเป็น ๒ ระดับได๎แกํ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต๎น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการศึกษาถึงป๓จจัยที่สํงผลกระทบตํอการพัฒนาการศึกษาด๎วยการ

วิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมภายนอกและสภาพแวดล๎อมภายใน โดยใช๎เทคนิค SWOT
วิเคราะห๑สภาพแวดล๎อม/ประเมินสถานภาพของโรงเรียน สรุปได๎ดังนี้

Analysis

ผลการ

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปรากฏว่ามี “โอกาส” มากกว่า “อุปสรรค” โดย
สรุป ดังนี้
โอกาส (Opportunities : O)

อุปสรรค (Threats : T)

Social – cultural

Social – cultural

1. โรงเรียนนางรองพิทยาคมเป็นสถานศึกษาขนาด
กลาง ได๎รับการสนับสนุน สํงเสริมจากชุมชน ผู๎นา
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เครือขํายผู๎ปกครองใน
ด๎วนตํางๆ เชํน การสนับสนุนงบประมาณในการจัด
โครงการ กิจกรรมเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎

1. เป็นสังคมชนบทสํวนใหญํ ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและรับจ๎างทั่วไป จึงทาให๎มีรายได๎น๎อย
2.บิดามารดาสํวนใหญํทางานอยูํตํางถิ่น นักเรียนอาศัย
อยูํกับผู๎ปกครอง จึงทาให๎ไมํสามารถดูแลเอาใจใสํได๎
เทําที่ควร

2. ชุมชนให๎ความรํวมมือในการจัดการศึกษา สํงผล
3. บางครอบครัวหยําร๎าง มีป๓ญหาครอบครัว สํงผล
ให๎การศึกษาได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง
กระทบตํอการเรียนของนักเรียน
3. ชุมชนมีแหลํงเรียนรู๎ สํงผลให๎ผู๎เรียนมีแหลํง
4. ป๓ญหาด๎านพฤติกรรม สํงผลกระทบตํอการจัด
เรียนรู๎ที่หลากหลาย
การศึกษาและพัฒนาผู๎เรียนเสี่ยงตํอการออกกลางคัน
4. หนํวยงานถาครัฐและเอกชนให๎การสํงเสริม
สนับสนุนให๎แกํผู๎เรียนทุกด๎าน
5. ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการดาเนินการ จัดหา
รายได๎และพัฒนาการศึกษาจนทาให๎โรงเรียนมี
งบประมาณในการสร๎างห๎องสมุด โรงอาหาร สื่อ
ทางไกลผํานดาวเทียม เวทีโดมเอนกประสงค๑
รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆที่เอื้อตํอ
การศึกษา
6. บุคลากรที่มีความสามารถในชุมชนได๎เข๎ามาเป็น
วิทยากรให๎ความรู๎และประสบการณ๑การเรียนรู๎ตาม
สภาพจริง แกํนักเรียน เชํน งานอาชีพ งานอนามัย

โอกาส (Opportunities : O)

อุปสรรค (Threats : T)

สิ่งเสพติด สิ่งแวดล๎อม คุณธรรมและจริยธรรม
7. ได๎รับความไว๎วางใจจากหนํวยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง มหาวิทยาลัยราขภัฏบุรีรัมย๑ได๎
สํงนักศึกษาฝึกประสบการณ๑ มาเรียนรู๎อาชีพเป็น
ประจาทุกปี
Law & Policy

Law & Policy

๑. นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อยํางมีคุณภาพการเพิ่ม
เงินอุดหนุนคําใช๎จํายสํวนบุคคลและเงินกองทุน
กู๎ยืม เพื่อการศึกษาของรัฐบาลชํวยลดคําใช๎จํายราย
ผู๎เรียนและผู๎ปกครอง สํงผลดีตํอการจัดการศึกษา

๑. กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับของ
กระทรวงศึกษาธิการและหนํวยงานต๎นสังกัดบางอยําง
ไมํชัดเจนโดยเฉพาะด๎านนโยบาย ซ้าซ๎อนกัน ยากแกํ
การปฏิบัติ สํงผลกระทบตํอการจัดการศึกษา

Economic

Economic

1.มีการระดมทรัพท๑จากผู๎ปกครองในการพัฒนา
ผู๎เรียนด๎านภาษาตํางประเทศ
2.มีการสนับสนุนงบประมาณจากหนํวยงานภาครัฐ
และเอกชน

Political

1.ผู๎ปกครองสํวนใหญํมีรายได๎น๎อย ไมํเพียงพอตํอการ
ดารงชีพและไมํสามารถสนับสนุนด๎านการเรียนของบุตร
ได๎เทําที่ควร

Political

1. ผู๎ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษามีความ 1. มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง/นโยบายบํอย ทาให๎
เข๎าใจ เกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษา สํงผลให๎
จัดการศึกษาไมํตํอเนื่อง
โรงเรียนได๎รับการสนับสนุน
2. รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมรนโยบายด๎าน
คุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน สํงผลให๎โรงเรียนเรํง
พัฒนาและผู๎เรียนได๎รับประโยชน๑
3. ผู๎นาท๎องถิ่นให๎ความสาคัญและสนับสนุนด๎สน

โอกาส (Opportunities : O)

อุปสรรค (Threats : T)

การศึกษา
Technological
1.ผู๎ปกครองมีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย สมารถ
ติดตํอสื่อสารได๎อยํางรวดเร็ว

Technological
สังคม online ใช๎เทคโนโบยี เครือขํายสังคมออนไลน๑ไมํ
เหมาะสม เป็นแบบยํางที่ไมํดีให๎กับนักเรียน

2.นักเรียนสํวนใหญํมี Smart phone ที่เอื้ออานวย
ตํอการจัดการเรียนการสอน
Environment

Environment

๑ มีแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนเอื้อตํอการจัดการศึกษา

๑.โรงเรียนยังขาดระบบการควบคุมดูแลและบารุงรักษา
สื่ออุปกรณ๑ การสอนที่ดี เชํนเครื่องคอมพิวเตอร๑ ,เครื่อง
พิมพ๑ดีด ทาให๎ชารุดเสียหายบํอย สํงผลกระทบตํอการ
จัดการเรียนรู๎ของผู๎เรียน

๒.สถานการณ๑ในการจัดการศึกษาในป๓จจุบันมี
ความพร๎อม
๕ ความรํวมมือของกลุํมบุคคล ผู๎มีอิทธิพลตํอการ
ตัดสินใจดาเนินการของโรงเรียนรวมทั้งเจตคติของ
ประชาชน
๖. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ๑ แหลํง
เรียนรู๎และสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอการ
เรียนรู๎ สํงผลให๎การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ผลการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมภายใน ปรากฏวํามี “จุดแข็ง” มากกวํา “จุดอํอน” โดยสรุปดังนี้

จุดแข็ง (Strengths : S)
Structure
1.มีโครงสร๎างองค๑กรความเหมาะสม ชัดเจน
สอดคล๎อง กับ สพม 32
2.มีการพัฒนางานตามโครงสร๎างองค๑กรได๎เป็น
อยํางดี
3.จัดระบบโครงสร๎างองค๑กร มีการประสานงานที่
ครอบคลุมกับงานทุกฝุาย
4.มีคูํมือการปฏิบัติงานแตํละฝุายชัดเจน
5.มีการปรับเปลี่ยนงานของบุคลากรตามความ
เหมาะสมความรู๎และความสามารถ
6.มีคูํมือการดาเนินงานตามโครงสร๎างองค๑กรและ
พรรณางานที่ชัดเจน
7.มีนะบบข๎อมูลสาระสนเทศเพื่อการบริหารที่คล
อบคลุมทุกด๎าน
8.มีการกาหนดวิสัยทัศ ยุทธศาสตร๑ เปูาหมายและ
เอกลักษณ๑โรงเรียนที่ขัดเจน
Strategy
1.โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม และ
กระจายอานาจสํงผลให๎การปฏิบัติงานเป็นไปอยําง
มีประสิทธิภาพ
2.มีระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกที่มี
ประสิทธิภาพ
3มีระบบการประสานงานในงานทางานของฝุาย
ตํางๆ ที่คลํองตัว ทันสมัย
4.มีการจัดทาข๎อมูลสาระสนเทศที่ทันสมัยและ
สามารถเผยแพรํได๎
มีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ
5.มีปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน
6.คณะกรรมการสถานศึกษามีสํวนรํวมและบทบาท
มีสํวนรํวมในการบริหารงานของโรงเรียน

จุดอ่อน (Weaknesses : W)
Structure
๑.ผู๎ปฏิบัติงานบางสํวนไมํเข๎าใจงานที่ได๎รับมอบหมาย
ทาให๎การผลักดันงานและการขับเคลื่อนองค๑กรไปสูํ
ความสาเร็จเป็นไปด๎วยความลําช๎า

Strategy
ปริมาณงานเอกสารมีมากและยังสํงผลให๎เปลือง
งบประมาณ

จุดแข็ง (Strengths : S)

จุดอ่อน (Weaknesses : W)

System
1.เบิกจํายงบประมาณถูกต๎องตามระเบียบการเงิน
และพัสดุ
2.การใช๎งบประมาณตามแผนที่กาหนด
3.มีการนาผลการสรุป ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามโครงการมาวิเคราะห๑ความคุ๎มคําของการใช๎
งบประมาณ
4.มีการใช๎งบประมาณ มีความโปรํงใส ตรวจสอบได๎
5.การได๎รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนตาม
รายหัวนักเรียนทาให๎โรงเรียนมีอิสระในการบริหาร
จัดการ
Style
1.ผู๎บริหารกาหนดทิศทางองค๑กรได๎ชัดเจน
2.มีการบริหารงานที่เป็นระบบ
3.ผู๎บริหารมรความมุํงมั่นในการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล
4.มีการให๎ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
Staff
1.โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาสูง มี
ความรู๎ความสามารถตรงตามสาขาวิชาชีพ
2.มีการประสานงานในการทางานไปในทิศทาง
เดียวกันและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3.ครูมีผลงานดีเดํน สามารถนาไปเป็นแบบยํางได๎
4.มีการพัฒนาบุคลากรอยํางตํอเนื่อง
5.บุคลากรให๎ความชํวยเหลือกัน และมีความมุํงมั่น
ในการสอน
6.ครูมีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎และนาไปใช๎
ครบ 100%
7.ครูวิเคราะห๑ข๎อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัด 100%
8.ครูวิเคราะห๑ผู๎เรียนรายบุคคลครบ 100%
9.บุคลากรได๎รับการอบรม พัฒนาด๎านการเรียน

System
งบประมาณด๎านการเรียนการสอนมีไมํเพียงพอ ควรมี
สื่อ ICT ครบทุกห๎องเรียน เพื่อเกิดประโยชน๑สูงสุดแกํ
นักเรียน

Style

Staff
1.ครูบางสํวนขาดความกระตือรือร๎นในการพัฒนางาน
ในหน๎าที่
2.ครูมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช๎สื่อไมํเต็มประสิทธิภาพ

จุดแข็ง (Strengths : S)

จุดอ่อน (Weaknesses : W)

การสอนสม่าเสมอ เพื่อเสริมสร๎างแนวคิดพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน โดยเฉพาะสื่อการสอน
ICT
Skills
Skills
๑. ผู๎บริหาร ครู บุคลากรร๎อยละ ๙๐ มีคุณภาพ
๑.ครูมีความสามารถในการวัดผลและประเมินผล แตํ
และศักยภาพในการปฏิบัติงานมีความมุํงมั่นในการ บางครัง้ ขาดรํองรอยในการตรวจสอบอยํางเป็น
จัดการศึกษาและได๎รับการพัฒนาความรู๎อยําง
รูปธรรม
ตํอเนื่อง สํงผลดีตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน
๒. บุคลากรร๎อยละ ๙๕ มีทักษะในการใช๎
เทคโนโลยี
๓. บุคลากรร๎อยละ ๘๐ ใช๎เทคโนโลยีในการสอน
๔. ร๎อยละ ๑๐๐ มีการใช๎การวิจัยชั้นเรียนควบคูํ
การสอน
๕. ร๎อยละ ๑๐๐ มีความคิดสร๎างสรรค๑ ความ
ชานาญในหน๎าที่ที่รับผิดชอบ
shared Value
๑. ร๎อยละ ๑๐๐ ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตํอ
หน๎าที่และการบริหารงาน ในทางที่ดี
๒. ร๎อยละ ๑๐๐ มีความเชื่อมั่นตํอองค๑กรและ
หนํวยงานของบุคลากร
๓. การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนตามระบบการเรียนรู๎
ระบบดูแลชํวยเหลือและระบบกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพ สํงผลกระทบตํอคุณภาพและ
สมรรถนะของผู๎เรียนและผู๎สาเร็จการศึกษา

shared Value

สรุปผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา
จากการศึกษาสภาพแวดล๎อมภายนอกและภายในโรงเรียนวิเคราะห๑ได๎วําภายในที่เป็นจุดแข็งของ
โรงเรียน สามารถดาเนินการจัดการศึกษามีคุณภาพ โดยเรียงลาดับจากด๎านที่เป็นจุดแข็งมากที่สุดไปหาด๎านที่

เป็นจุดแข็งน๎อยที่สุดได๎ดังนี้ ด๎านบุคลากร ด๎านโครงสร๎างและนโยบาย ด๎านประสิทธิภาพทางการเงิน ด๎าน
การบริหารจัดการ ด๎านวัสดุอุปกรณ๑ ด๎านผลผลิตและการบริการ สํวนป๓จจัยที่เอื้อตํอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน เรียงลาดับจากด๎านที่เอื้อมากที่สุดไปหาด๎านที่เอื้อน๎อยที่สุดได๎ดังนี้ ด๎านการเมืองและกฎหมาย ด๎าน
เทคโนโลยี ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นเมื่อพิจารณาโดยรวมแล๎ว สรุปได๎วําสถานภาพ
ของโรงเรียนห๎วยราชพิทยาคม โน๎มเอียงไปในลักษณะ “เอื้อและแข็ง”
กลยุทธ๑ ที่ใช๎ควรเป็นการสร๎างความเติบโต ได๎แกํ การขยาย การพัฒนา การสํงเสริม
โอกาส

เอื ้อและ

๒.๓
๓.๕
๐.๕
จุดแข็ง

๑.๗

จุดอ่อน (-)

๓.๐๗
๑.๖

อุปสรรค (-

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนางรองพิทยาคม
ระยะ 3 ปี (ปี 2563 – 2565)

ส่วนที่ 4
กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนางรองพิทยาคม

ส่วนที่ 4
กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากวิสัยทัศน๑ที่วํา “โรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
บรรยากาศดี มีสุนทรียภาพ นักเรียน มีคุณธรรม และดารงชีวิตอยูํในสังคม อยํางมีความสุขภายในปี 2558 ”
โรงเรียนนางรองพิทยาคมจึงได๎กาหนด ประเด็นกลยุทธ๑จานวน 4 ประเด็น กาหนดเปูาประสงค๑เชิงกลยุทธ๑
จานวน 15 เปูาประสงค๑ฯ จัดทาแผนที่กลยุทธ๑ กาหนดกลยุทธ๑ จานวน 5 กลยุทธ๑ และแปลงกลยุทธ๑ไปสูํ
การปฏิบัติการ ได๎ โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ รวม 106 โครงการ ตามรายละเอียด ดังนี้

กลยุทธ์โรงเรียนนางรองพิทยาคม
กลยุทธ๑ที่ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสํงเสริม
ความสามารถ ด๎านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎
กลยุทธ๑ที่ 2. ปลูกฝ๓งคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ๑ที่ 3. ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกห๎องเรียนของโรงเรียนให๎
เอื้อตํอการเรียนรู๎
กลยุทธ๑ที่ 4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎สามารถจัดการเรียนการสอน
ได๎อยํางมีคุณภาพ
กลยุทธ๑ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค๑กร ให๎มีประสิทธิภาพ โดยการ
มีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน

สรุป ประเด็นกลยุทธ์ และเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
หมายเหตุ
1.พัฒนาคุณภาพ
1.ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
S1 – O1
ผู้เรียน
2.ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค๑
S1 – O2
3.ผู๎เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักเรียนรู๎ และ
S1 – O3
พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
4.ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค๑
S1 – O4
ตัดสินใจแก๎ป๓ญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล
5.ผู๎เรียนมีความรู๎และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
S1 – O5
6.ผู๎เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
S1 – O6
รํวมกับผู๎อื่นได๎ และมีเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต
2.พัฒนาคุณภาพครู 7.ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิด
S2 – O1
และ บุคลากร
ประสิทธิผล
8.ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและ
S2 – O2
เกิดประสิทธิผล
3.ประสิทธิภาพการ 9.สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ และกิจกรรม
S3 – O1
บริหารและการจัด พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางรอบด๎าน
การศึกษา
10.สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
S3 – O2
กาหนดในกฎกระทรวง
11.การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน๑ ปรัชญา
S3 – O3
และจุดเน๎นที่กาหนดขึ้น
4.สังคมและชุมชน 12.คณะกรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
S4 – O1
แห่งการเรียนรู้
บทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
13.สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมและการบริการที่สํงเสริมให๎
S4 – O2
ผู๎เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
14.สถานศึกษามีการสร๎าง สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษาเป็น
S4 – O3
สังคมแหํงการเรียนรู๎
15.การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน๎น แนวทางการปฏิรูป
S4 – O4
การศึกษาเพื่อพัฒนาและสํงเสริมสถานศึกษาให๎ยกระดับคุณภาพสูง
ขึ้น

ประเด็นกลยุทธ์ 1
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตัวชี้วัด

1.ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี 1.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกาลังกาย สม่าเสมอผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด
สุนทรียภาพ

ข้อมูล
ปีฐาน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี

ปี

ปี

63

64

65

ปี63-65

กลยุทธ์

กลยุทธ๑ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตามหลักสูตรและสํงเสริม
ความสามารถ ด๎านเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎

83

87

89

91

89

1.2 ร๎อยละของผู๎เรียนมีน้าหนัก สํวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ๑มาตรฐาน

92

96

97

97.5

97

1.3 ร๎อยละของผู๎เรียนปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎
โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตํอความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และป๓ญหาทางเพศ ผํานเกณฑ๑ที่
สถานศึกษากาหนด

86

92

92.5

93

92.5

1.4 ร๎อยละของผู๎เรียนเห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ
กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม ผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษา
กาหนด

84

87

88

89

88

ประเด็นกลยุทธ์ 1
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา

2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปีฐาน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี

ปี

63

64

ปี

ปี63-65

กลยุทธ์

65

1.5 ร๎อยละของผู๎เรียนมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดีและให๎เกียรติผู๎อื่น
ผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด

91

94

95

96

95

1.6 ร๎อยละของผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ ผํานเกณฑ๑ที่
สถานศึกษากาหนด

85

91

92

93

92

2.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ตาม
หลักสูตร ผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด

89

92

92.5

93

92.5

2.2 ร๎อยละของผู๎เรียนที่เอื้ออาทรผู๎อื่นและกตัญ๒ูกตเวทีตํอผู๎
มีพระคุณ ผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด

89

92

93

94

93

2.3 ร๎อยละของผู๎เรียนที่ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกตําง ผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด

90

93

94

95

94

กลยุทธ๑ที่ 2. ปลูกฝ๓ง
คุณธรรม ความสานึกใน
ความเป็นชาติไทยและ
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
ประเด็นกลยุทธ์ 1
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา

3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปีฐาน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี

ปี

ปี

63

64 65

ปี63-65

2.4 ร๎อยละของผู๎เรียนที่ตระหนัก รู๎คุณคํา รํวม
อนุรักษ๑และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ผํานเกณฑ๑ที่
สถานศึกษากาหนด

85

91

92

94

92

3.1 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีนิสัยรักการอํานและ
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด แหลํง
เรียนรู๎ และสื่อตํางๆ รอบตัว ผํานเกณฑ๑ที่
สถานศึกษากาหนด

83

83

85

87

85

3.2 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะในการอําน ฟ๓ง
ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค๎นคว๎าหา
ความรู๎เพิ่มเติม ผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษา
กาหนด

83

83

84

86

84

กลยุทธ์

กลยุทธ๑ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับตาม
หลักสูตรและสํงเสริม
ความสามารถ ด๎านเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
ประเด็นกลยุทธ์ 1
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปีฐาน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี

ปี

ปี

63

64 65

ปี63-65

3.3 ร๎อยละของผู๎เรียนที่เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวําง
กัน ผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด

85

90

92

94

92

3.4 ร๎อยละของผู๎เรียนที่ใช๎เทคโนโลยีในการ
เรียนรู๎และนาเสนอผลงาน ผํานเกณฑ๑ที่
สถานศึกษากาหนด

85

85

86

87

86

กลยุทธ์

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
ประเด็นกลยุทธ์ 1
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปีฐาน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี

ปี

ปี

63

64

65

ปี63-65

กลยุทธ์

กลยุทธ๑ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ
ตามหลักสูตรและ
สํงเสริมความสามารถ
ด๎านเทคโนโลยี

4.1 ร๎อยละของผู๎เรียนที่สรุปความคิดจากเรื่องที่อําน ฟ๓ง
และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของ
ตนเอง ผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด

79

82

84

86

84

4.2 ร๎อยละของผู๎เรียนที่นาเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ป๓ญหาด๎วย
ภาษาหรือวิธีการของตนเอง ผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษา
กาหนด

80

83

85

87

85

4.3 ร๎อยละของผู๎เรียนที่กาหนดเปูาหมาย คาดการณ๑
ตัดสินใจแก๎ป๓ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ผํานเกณฑ๑ที่
สถานศึกษากาหนด

80

83

85

87

85

4.4 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค๑
ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด

79

82

84

86

84

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
ประเด็นกลยุทธ์ 1
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา
5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็น
ตามหลักสูตร

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปีฐาน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี

ปี

ปี

63

64

65

ปี63-65

กลยุทธ์

กลยุทธ๑ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับตาม
หลักสูตรและสํงเสริม
ความสามารถ ด๎านเทคโนโลยี

5.1 ร๎อยละของผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยแตํละกลุํมสาระเฉลี่ยตามเกณฑ๑

50

64

66

68

66

5.2 ร๎อยละของผู๎เรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ๑

70

78

80

82

80

5.3 ร๎อยละของผู๎เรียนมีผลการประเมินการ
อําน คิดวิเคราะห๑ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ๑

75

82

84

86

84

5.4 ร๎อยละของผู๎เรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ๑

44.5

50

54

58

54

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
ประเด็นกลยุทธ์ 1
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปีฐาน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี63-65

กลยุทธ์

90

89

89

92

89.7

กลยุทธ๑ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับตาม
หลักสูตรและสํงเสริม
ความสามารถ ด๎านเทคโนโลยี

94

95

96

94.7

94

95

96

95

ปี

ปี

ปี

63

64

65

82

88

89

82

88

6.3 ร๎อยละของผู๎เรียนที่ทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ผําน
เกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด

86

6.4 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริต
และหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ผํานเกณฑ๑
ที่สถานศึกษากาหนด

80

6. ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน 6.1 ร๎อยละของผู๎เรียนที่วางแผนการทางานและ
รักการทางาน สามารถทางาน ดาเนินการจนสาเร็จ ผํานเกณฑ๑ที่สถานศึกษากาหนด
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
6.2 ร๎อยละของผู๎เรียนที่ทางานอยํางมีความสุข มุํงมั่น
ต่ออาชีพสุจริต
พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ผํานเกณฑ๑
ที่สถานศึกษากาหนด

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
ประเด็นกลยุทธ์ 2
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา
7.ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

ตัวชี้วัด

ข้อมูลปี
ฐาน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี

ปี

ปี

63

64 65

ปี63-65

กลยุทธ์

กลยุทธ๑ที่ 4
พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให๎สามารถ
จัดการเรียนการ
สอนได๎อยํางมี
คุณภาพ

7.1 ร๎อยละของครูที่มีการกาหนดเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎าน
ความรู๎ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค๑

80

86

88

90

88

7.2 ร๎อยละของครูที่มีการวิเคราะห๑ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล และใช๎
ข๎อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู๎เรียน

80

86

89

92

89

7.3 ร๎อยละของครูที่มีการออกแบบและการจัดการเรียนรู๎ที่
ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคลและพัฒนาการทางสติป๓ญญา

85

90

91

92

91

7.4 ร๎อยละของครูที่ใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนา
บริบทและภูมิป๓ญญาของท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู๎

80

86

87

90

87.7

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
ประเด็นกลยุทธ์ 2
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา
7.ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

ตัวชี้วัด

ข้อมูลปี
ฐาน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี

ปี

ปี

63

64 65

ปี63-65

7.5 ร๎อยละของครูที่มีการวัดและประเมินผลที่มุํงเน๎นการ
พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย

85

90

92

95

92

7.6 ร๎อยละของครูที่ให๎คาแนะนา คาปรึกษา และแก๎ไขป๓ญหา
ให๎แกํผู๎เรียนทั้งด๎านการเรียนและคุณภาพชีวิตด๎วยความเสมอ
ภาค

90

95

96

97

96

7.7 ร๎อยละของครูที่มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู๎ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช๎ผลในการปรับการสอน

80

86

90

92

89

7.8 ร๎อยละของครูที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

93

96

96.5

98

96.8

7.9 ร๎อยละของครูที่มีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได๎รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

93

กลยุทธ์

กลยุทธ๑ที่ 4 พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให๎สามารถจัดการ
เรียนการสอน
ได๎อยํางมีคุณภาพ

96

97

98

97

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
ประเด็นกลยุทธ์ 2
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา
8.ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

ตัวชี้วัด

ข้อมูลปี
ฐาน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี

ปี

ปี

63

64 65

ปี63-65

กลยุทธ์

กลยุทธ๑ที่ 4 พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให๎สามารถจัดการ
เรียนการสอน

8.1 ระดับคุณภาพของผู๎บริหารที่มีวิสัยทัศน๑ ภาวะผู๎นา
และความคิดริเริ่มที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียน

75

81

85

89

85

8.2 ระดับคุณภาพของผู๎บริหารที่ใช๎หลักการบริหาร
แบบมีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด๎านวิชาการและการจัดการ

80

86

89

90

88

8.3 ระดับคุณภาพของผู๎บริหารที่สามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว๎ใน
แผนปฏิบัติการ

85

90

91

92

91

8.4 ระดับคุณภาพของผู๎บริหารที่มีการสํงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อมรับการกระจาย
อานาจ

85

90

92

92.5

91.50

ได๎อยํางมีคุณภาพ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
ประเด็นกลยุทธ์ 3
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา

ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัด

ข้อมูลปี
ฐาน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี

ปี

ปี

63

64

65

ปี63-65

8.5 ร๎อยละของนักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ระดับ “ดี”ขึ้นไป

85

90

92

93

91.7

8.6 ระดับคุณภาพของผู๎บริหารที่ให๎คาแนะนา
คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสํการจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา

85

90

92

93

91.7

90

96

96.5

97

96.5

85

90

91

92

91

9.คณะกรรมการสถานศึกษา และ 9.1 ระดับคุณภาพของคณะกรรมกาสถานศึกษาที่รู๎
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
และปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 ระดับคุณภาพของคณะกรรมกาสถานศึกษาที่
และเกิดประสิทธิผล
กากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาให๎บรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมาย

กลยุทธ์

กลยุทธ๑ที่ 5 พัฒนา
ประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการองค๑กร ให๎มี
ประสิทธิภาพ โดยการ
มีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
ประเด็นกลยุทธ์ 3

ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/

ตัวชี้วัด

มาตรฐานการศึกษา

10.สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน

ข้อมูลปี
ฐาน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี

ปี

ปี

63

64 65

ปี6365

9.3 ระดับคุณภาพของผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
พัฒนาสถานศึกษา

85

90

90.5

91

90.5

10.1 ระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล๎อง
กับท๎องถิ่น

60

74

76

78

76

10.2 ระดับคุณภาพของการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให๎ผู๎เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ

86

89

90

91

90

10.3 ระดับคุณภาพของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนสํงเสริมและ
ตอบสนองความต๎องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ

85

90

91

92

91

ผู๎เรียน

กลยุทธ์

กลยุทธ๑ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับตาม
หลักสูตรและ
สํงเสริม
ความสามารถ ด๎าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือการเรียนรู๎

ประเด็นกลยุทธ์ 3
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา

11.สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการ
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
ข้อมูล
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปีฐาน ปี
ตัวชี้วัด
ปี
ปี ปี63-65
63 64 65
10.4 ระดับคุณภาพของการสนับสนุนให๎ครูจัด
กระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง

85

90

91

10.5 ระดับคุณภาพการนิเทศภายใน กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยําง
สม่าเสมอ

80

86

88

89

87.7

10.6 ระดับคุณภาพของการจัดระบบดูแลชํวยเหลือ
ผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน

85

90

92

94

92

11.1 ระดับคุณภาพของการจัดห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวก พอเพียง อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี
สภาพแวดล๎อมรํมรื่น และมีแหลํงเรียนรู๎สาหรับผู๎เรียน

100

11.2 ระดับคุณภาพของการจัดโครงการกิจกรรมที่
สํงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู๎เรียน

90

100

100

92

100

กลยุทธ์

91

100

กลยุทธ๑ที่ 5.พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค๑กร ให๎มี
ประสิทธิภาพ โดยการมีสํวนรํวม
จากทุกภาคสํวน

95

96

97

96

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
ประเด็นกลยุทธ์ 3
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา

12.สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

ตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
ข้อมูลปี
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ฐาน
ปี
ปี
ปี ปี63-65
63 64 65

กลยุทธ์

11.3 ระดับคุณภาพของการจัดจัดห๎องสมุดที่ให๎บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเองและหรือ
เรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม

85

90

91

92

91

กลยุทธ๑ที่ 3. ขยาย
โอกาสทางการศึกษาให๎
ทั่วถึงครอบคลุมผู๎เรียน
ได๎รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

12.1 ระดับคุณภาพการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

75

83

84

86

84

12.2 ระดับคุณภาพของการจัดทาและดาเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุํงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

80

86

88

90

88

กลยุทธ๑ที่ 5 พัฒนา
ประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการองค๑กร ให๎
มีประสิทธิภาพ โดยการ
มีสํวนรํวมจากทุกภาค
สํวน

12.3 ระดับคุณภาพของการจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

80

86

88

90

88

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
ประเด็นกลยุทธ์ 4
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา

สังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปีฐาน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี

ปี

ปี

63

64

65

ปี63-65

12.4 ระดับความสาเร็จติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

75

83

84

86

84

12.5 ระดับความสาเร็จที่มีการนาผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช๎
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง

80

86

88

90

88

12.6 ระดับความสาเร็จการจัดทารายงาน
ประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน

80

86

88

89

87.7

กลยุทธ์

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
ประเด็นกลยุทธ์ 4
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา

สังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ข้อมูลปี
ฐาน

13.สถานศึกษามีการสร้าง
13.1 ระดับความสาเร็จของการสร๎างและพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา แหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎ประโยชน๑
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
จากแหลํงเรียนรู๎ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู๎ที่เกี่ยวข๎อง

85

13.2 ระดับความสาเร็จของการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวําง
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชน และองค๑กรที่
เกี่ยวข๎อง

80

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี

ปี

ปี

63

64

65

90

91

92

ปี59-62

กลยุทธ์

91

กลยุทธ๑ที่ 5.พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค๑กร ให๎มี
ประสิทธิภาพ โดยการมีสํวนรํวม
จากทุกภาคสํวน

86

88

90

88

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
ประเด็นกลยุทธ์ 5
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา
14.การพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น

ส่งเสริมอัตลักษณ์สถานศึกษา

ตัวชี้วัด

14.1 ระดับคุณภาพของการจัดโครงการ กิจกรรมที่
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตาเปูาหมาย

ข้อมูล
ปีฐาน

80

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี

ปี

ปี

63

64

65

86

87

89

ปี59-62

กลยุทธ์

87

กลยุทธ๑ที่ 5.พัฒนาประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน๑ ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา
14.2 ระดับคุณภาพของการดาเนินงานสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน๑ ปรัชญา และ
จุดเน๎นของสถานศึกษา

80

86

88

90

88

การบริหารจัดการองค๑กร ให๎มี
ประสิทธิภาพ โดยการมีสํวนรํวม
จากทุกภาคสํวน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
ประเด็นกลยุทธ์ 6
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา

มาตรการส่งเสริม

ตัวชี้วัด

15.การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 15.1 ระดับคุณภาพของโครงการ กิจกรรมพิเศษ
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทางการ
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม ปฏิรูป
สถานศึกษาให๎ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

15.2 ระดับคุณภาพของการดาเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมายและพัฒนาดีขึ้นกวําที่ผํานมา

ข้อมูลปี
ฐาน

80

85

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี

ปี

ปี

63

64

65

86

88

90

91

90

92

ปี63-65

กลยุทธ์

88

กลยุทธ๑ที่ 5.พัฒนาประสิทธิภาพ

91

การบริหารจัดการองค๑กร ให๎มี
ประสิทธิภาพ โดยการมีสํวนรํวม
จากทุกภาคสํวน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนางรองพิทยาคม
ระยะ 3 ปี (ปี 2563 – 2565)

ส่วนที่ 5
โครงการ/งบประมาณ
โรงเรียนนางรองพิทยาคม

ส่วนที่ 5
โครงการ / งบประมาณ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
กลยุทธ์

โครงการ

1. กิจกรรมแขํงกีฬาสีภายใน “ดอนแต๎วเกมส๑”
2. แขํงกีฬสหวิทยาเขตคัดเลือกตัวแทนโซน
3. แขํงกีฬาเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย๑/ประเทศ
ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี 4. โครงการเข๎าคํายจุดประกายฝ๓นสร๎างสรรค๑งาน
สุนทรียภาพ
ศิลป์
5. กิจกรรมนาฏศิลป์อนุรักษ๑ไทย
6.พัฒนาการเรียนการสอนดนตรีไทย
7. กิจกรรมห๎องสวยรวยวินัยกลุํมสาระฯภาษาไทย
8. ห๎องเรียนสะอาดบรรยากาศดีกลุํมสาระฯ
สังคมฯ
9. โครงการปรับปรุงพัฒนาห๎องเรียนคุณภาพ
คหกรรม

ปี 2563
36,470
30,000
20,000
8,300

ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
ปี 2564
ปี 2565
36,470
36,470
30,000
30,000
20,000
20,000
8,300
8,300

ผู้รับผิดชอบ
ปี 59-62
36,470
30,000
20,000
8,300

กลุํมสาระฯพลศึกษา
กลุํมสาระฯพลศึกษา
กลุํมสาระฯพลศึกษา
กลุํมสาระฯศิลปะ

11,700
10,000
6.000
10,000

11,700
10,000
6.000
10,000

11,700
10,000
6.000
10,000

11,700
10,000
6.000
10,000

กลุํมสาระฯ ศิลปะ
กลุํมสาระฯ ศิลปะ
กลุํมสาระฯ ภาษาไทย
กลุํมสาระฯ สังคม

45,150

45,150

45,150

45,150

กลุํมสาระฯการงาน
อาชีพฯ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ปลูกฝ๓งคุณธรรมจริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑จิตสาธารณะแกํผู๎เรียน
กลยุทธ์

โครงการ

1. กิจกรรมสภานักเรียน
2. กิจกรรมสํงเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
ปลูกฝ๓งคุณธรรมจริยธรรม 3. กิจกรรมตั้งสติกํอนสตาร๑ท
และคํานิยมที่พึงประสงค๑ 4. กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน ม. 1 ม. 4
จิตสาธารณะแกํผู๎เรียน 5. กิจกรรมปูองกันสิ่งเสพย๑ตดิ
6. กิจกรรมประชุมผู๎ปกครองนักเรียน
7.อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน ม. 1 ม. 4
8. กิจกรรมสวดมนต๑ไหว๎พระสุดสัปดาห๑
9. กิจกรรมไหว๎ครู
10. กิจกรรมปีใหมํนักเรียน

ปี 2563
1,000
5,000
1,000
10,420
5,000
4,000
2,9190
1,000
-

ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
ปี 2564
ปี 2565
1,000
1,000
5,000
5,000
1,000
1,000
10,420
10,420
5,000
5,000
4,000
4,000
2,9190
1,000
-

2,9190
1,000
-

ผู้รับผิดชอบ
ปี 63-65
1,000
5,000
1,000
10,420
5,000
4,000
2,9190
1,000
-

ฝุายบริหารงานบุคคล
ฝุายบริหารงานบุคคล
ฝุายบริหารงานบุคคล
ฝุายบริหารงานบุคคล
ฝุายบริหารงานบุคคล
ฝุายบริหารงานบุคคล
ฝุายบริหารงานบุคคล
ฝุายบริหารงานบุคคล
ฝุายบริหารงานบุคคล
ฝุายบริหารงานบุคคล

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ จิตสาธารณะแก่ผู้เรียน
ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
กลยุทธ์
โครงการ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2562
11. คําพาหนะดูแลชํวยเหลือและแก๎ไขป๓ญหา
12. กิจกรรมวันสาคัญแหํงชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย๑
-วันพํอแหํงชาติ
ปลูกฝ๓งคุณธรรมจริยธรรม -วันแมํแหํงชาติ
และคํานิยมที่พึงประสงค๑ -วันวิสาขบูชา
-วันอาสาฬหบูชาและวันเข๎าพรรษา
จิตสาธารณะแกํผู๎เรียน
-วันประกวดมารยายไทยและมัคทายกน๎อยใน
สถานศึกษา
13 . โครงการจิตอาสา ร.ด. พันธุแ๑ กรํง

ผู้รับผิดชอบ
ปี 63-65

500
19,000

500
19,000

500
19,000

500
19,000

ฝุายบริหารงานบุคคล
กลุ่มสาระสังคมฯ

10,000

10,000

10,000

10,000

ฝุายบริหารงานบุคคล

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ จิตสาธารณะแก่ผู้เรียน
ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
กลยุทธ์
โครงการ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
14. โครงการพัฒนาและสํงเสริมสุขภาพผู๎เรียน
30,000
30,000
30,000
10,000
10,000
10,000
15. โครงการจิตอาสา ร.ด. พันธุแ๑ กรํง
16. โครงการสํงเสริมกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
5,000
5,000
5,000
17. โครงการเข๎าคํายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาดและผู๎บาเพ็ญประโยชน๑ (งบเรียนฟรี
92,700)

92,700

92,700

92,700

ผู้รับผิดชอบ
ปี 63-65
30,000
10,000
5,000

ฝุายบริหารวิชาการ
ฝุายบริหารวิชาการ
ฝุายบริหารวิชาการ

92,700

ฝุายบริหารวิชาการ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ จิตสาธารณะแก่ผู้เรียน
ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
กลยุทธ์
โครงการ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
18. งานโรงเรียนธนาคาร
19. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม. 1 และ ม . 4
5,000
5,000
5,000
20. กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง
4,000
4,000
4,000

ผู้รับผิดชอบ
ปี 63-65
2,000
4,000

ฝุายบริหารงบประมาณ
ฝุายบริหารงานบุคคล
ฝุายบริหารงานบุคคล

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
กลยุทธ์
โครงการ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
20,000
20,000
20,000
1. กิจกรรมสํงเสริมรักการอําน
6,500
6,500
6,500
2.โครงการสํงเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร๑

ผู้รับผิดชอบ
ปี 63-65
20,000
6,500

งานห๎องสมุด
กลุํมสาระฯ
วิทยาศาสตร๑

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
กลยุทธ์
โครงการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
3. กิจกรรมห๎องสมุดมีชีวิตต๎นแบบในโรงเรียน
30,000
30,000
30,000
4. งานจัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ๑
8,550
8,550
8,550
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 5. กิจกรรมวันสุนทรภู/ํ วันภาษาไทยแหํงชาติ
236,534
236,534
236,534
6. กิจกรรมทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎
ในการแสวงหาความรู้
11,000
11,000
11,000
7. โครงการพัฒนาทักษะด๎านภาษาไทย
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้
28,000
28,000
28,000
และพัฒนาตนเองอย่าง 8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาตํางประเทศ
ต่อเนื่อง
10,000
10,000
10,000
9.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
10. กิจกรรมคํายวิชาการ 8 กลุํมสาระ

-

-

-

-

ผู้รับผิดชอบ
ปี 59-62
10,000
8,550
236,534
11,000
28,000
10,000
-

งานห๎องสมุด
งานห๎องสมุด
กลุํมสาระฯภาษาไทย
ฝุายบริหารงานบุคคล
กลุํมสาระภาษาไทย
กลุํมสาระ
ภาษาตํางประเทศ
กลุํมสาระ
ภาษาตํางประเทศ
ฝุายบริหารวิชาการ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามรถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
กลยุทธ์
โครงการ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุมํ สาระการเรียนรู๎
35,000
35,000
35,000
วิทยาศาสตร๑
2. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑พัฒนาการตาม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ หลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
3. กิจกรรมสํงเสริมทักษะวิทยาศาสตร๑
สามรถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 4. โครงการคํายวิชาการกลุํมสาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร๑
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
8. กิจกรรมเกมตํอภาษาไทย
อย่างมีสติสมเหตุผล
9. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระ
คณิตศาสตร๑
10. กิจกรรมคํายวิชาการ 8 กลุํมสาระ

ผู้รับผิดชอบ
ปี 63-65
35,000

กลุํมสาระวิทยาศาสตร๑

2,800

2,800

2,800

2,800

กลุํมสาระวิทยาศาสตร๑

6,500
-

6,500
-

6,500
-

6,500
-

กลุํมสาระวิทยาศาสตร๑
กลุํมสาระวิทยาศาสตร๑

3,000
20,000

3,000
20,000

3,000
20,000

3,000
20,000

กลุํมสาระภาษาไทย
กลุํมสาระคณิตศาสตร๑

-

-

-

-

ฝุายบริหารวิชาการ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามรถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
กลยุทธ์
โครงการ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
11. กิจกรรมเกมตํอภาษาไทย
3,000
3,000
3,000
12. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุํมสาระ
20,000
20,000
20,000
คณิตศาสตร๑
13. กิจกรรมคํายวิชาการ 8 กลุํมสาระ

-

-

-

ผู้รับผิดชอบ
ปี 63-65
3,000
20,000

กลุํมสาระภาษาไทย
กลุํมสาระคณิตศาสตร๑

-

ฝุายบริหารวิชาการ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
กลยุทธ์

โครงการ

1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเ๎ รียนสูํความเป็นเลิศ
ระดับเขต ระดับประเทศ (8 กลุํมสาระ)
2. กิจกรรมแขํงขันกีฬาภายใน “ดอนแต๎วเกมส๑”
3.แขํงขันกีฬาคัดเลือกตัวแทนนโซน
4. แขํงกีฬาเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย๑/ประเทศ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 5 พัฒนาศักยภาพทางด๎านศิลปะของผู๎เรียน
ทักษะที่จาเป็นตาม
6. เข๎าคํายจุดประกายฝ๓นสร๎างสรรค๑งานศิลป์ ครั้ง
หลักสูตร
ที่ 17
7.โครงการนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ๑
8. กิจกรรมแขํงขันทักษะภาษาไทยวันสุนทรภู/ํ วัน
ภาษาไทยแหํงชาติ
9.พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคนตรีศึกษา

ปี 2563
198,676

ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
ปี 2564
ปี 2565
198,676
198,676

ผู้รับผิดชอบ
ปี 63-65
198,676

ฝุายบริหารวิชาการ

36,470
30,000
20,000
10,000
8,300

36,470
30,000
20,000
10,000
8,300

36,470
30,000
20,000
10,000
8,300

36,470
30,000
20,000
10,000
8,300

กลุํมสาระพลศึกษาฯ
กลุํมสาระพลศึกษาฯ
กลุํมสาระพลศึกษาฯ
กลุํมสาระศิลปะ
กลุํมสาระศิลปะ

11,700
8,550

11,700
8,550

11,700
8,550

11,700
8,550

กลุํมสาระศิลปะ
กลุํมสาระภาษาไทย

10,000

10,000

10,000

10,000

กลุํมสาระศิลปะ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
กลยุทธ์

โครงการ
10. กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร๑
11. โครงการสํงเสริมการเรียนรูภ๎ าษาและ
วัฒนธรรม
- กิจกรรมวันคริสต๑มาส
- กิจกรรมวันวาเลนไทน๑
12 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกงานกลุมํ การงานอาชีพ
และการศึกษาเพื่อการมีงานทา
13. โครงการพัฒนากิจกรรมทางการเกษตร
14. โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
15. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายและจุดเน๎น
16. โครงการนิเทศการสอน
17.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช๎ ICT

ปี 2563
7,000

ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
ปี 2564
ปี 2565
7,000
7,000

ผู้รับผิดชอบ
ปี 63-65
7,000

กลุํมสาระคณิตศาสตร๑
กลุํมสาระตํางประเทศ

45,000

45,000

45,000

45,000

1,5000

1,5000

1,5000

1,5000

40,000

40,000

40,000

40,000

กลุํมสาระฯ การงาน
อาชีพฯ
กลุํมสาระฯ การงาน
อาชีพฯ
ฝุายบริหารวิชาการ

20,000

20,000

20,000

20,000

ฝุายบริหารวิชาการ

1,000
46,350

1,000
46,350

1,000
46,350

1,000
46,350

ฝุายบริหารวิชาการ
ฝุายบริหารวิชาการ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 6 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
กลยุทธ์
โครงการ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 63-65
1.กิจกรรมแนะแนวสัญจรเปิดประตูสูํนางรอง
65,000
65,000
65,000
65,000
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการทางาน รักการ
ทางาน สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต

พิทยาคม
2. กิจกรรมทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกโรงเรียน
ทุกระดับชั้น
3.กิจกรรมแขํงขันทักษะภาษาไทยวันสุนทรภู/ํ วัน
ภาษาไทยแหํงชาติ
4. กิจกรรมเกมตํอภาษา
5 พัฒนาศักยภาพทางด๎านศิลปะของผู๎เรียน
6. เข๎าคํายจุดประกายฝ๓นสร๎างสรรค๑งานศิลป์ ครั้ง
ที่ 17
7.โครงการนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ๑
8. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรี
ศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
งานแนะแนว

236,534

236,534

236,534

236,534

ฝุายบริหารวิชาการ

8,000

8,000

8,000

8,000

กลุํมสาระภาษาไทย

3,000
10,000
8,300

3,000
10,000
8,300

3,000
10,000
8,300

3,000
10,000
8,300

กลุํมสาระภาษาไทย
กลุํมสาระฯศิลปะ
กลุํมสาระฯศิลปะ

11,700
10,000

11,700
10,000

11,700
10,000

11,700
10,000

กลุํมสาระฯศิลปะ
กลุํมสาระฯศิลปะ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 6 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
กลยุทธ์
โครงการ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 63-65
9. คํายวิชาการ 8 กลุํมสาระ
10. กิจกรรมแขํงกีฬาสีภายใน “ดอนแต๎วเกมส๑”
36,470
36,470
36,470
36,470
30,000
30,000
30,000
30,000
11. แขํงกีฬสหวิทยาเขตคัดเลือกตัวแทนโซน
12. แขํงกีฬาเยาวชนจังหวัดบุรรี ัมย๑/ประเทศ
20,000
20,000
20,000
20,000

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริหารวิชาการ
กลุํมสาระฯพลศึกษา
กลุํมสาระฯพลศึกษา
กลุํมสาระฯพลศึกษา

ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 7 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสนับสนุนสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติ งาน
ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์
โครงการ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 53-65
ฝุายบริหารวิชาการ
พัฒนาครูและบุคลากร 1.กิจกรรมนิเทศการเรียนการสอน
1,000
1,000
1,000
1,000
ฝุายบริหารวิชาการ
ทางการศึกษาให้สามารถ 2. กิจกรรมพัฒนาครูสูํมืออาชีพ
ฝุายบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติงานตามบทบาท 3. กิจกรรมสํงเสริมขวัญและกาลังใจ
2,000
2,000
2,000
2,000
หน้าที่ได้อย่างมี
4. ศึกษาดูงานของบุคลากร
100,000
100,000
100,000
100,000 ฝุายบริหารงานบุคคล
ประสิทธิภาพพร้อม
ฝุายบริหารงานบุคคล
5. โครงการเกษียณอายุ
สนับสนุนสร้างขวัญ
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (บุคลากรไป
300,000
300,000
300,000
300,000 ฝุายบริหารงานบุคคล
กาลังใจในการปฏิบัติงาน ราชการ)

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 8 พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารการจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล
ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
กลยุทธ์
โครงการ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1. กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่
569,500
569,500
569,500
2. จ๎างครูอัตราจ๎าง
708,750
708,750
708,750
3. จ๎างลูกจ๎างชั่วคราว
396,900
396,900
396,900
พัฒนาประสิทธิภาพ การ
4. งานจัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ๑สานักงานฝุาย
20,000
20,000
20,000
บริหารการจัดการศึกษา

ปี 63-65
569,500
708,750
396,900
20,000

ฝุายบริหารทั่วไป
ฝุายบริหารงานบุคคล
ฝุายบริหารงานบุคคล
ฝุายบริหารงบประมาณ

ตามแนวทางการกระจาย 5. งานจัดซื้อวัสดุครุภณั ฑ๑สานักงานฝุายบุคคล
อานาจทางการศึกษา
6. กิจกรรมพัฒนาโรงอาหาร
หลักธรรมาภิบาล
7. งานตรวจสภาพ ซํอมบารุง จัดทาประกัน พรบ.

งบประมาณ

รถตู๎โรงเรียน
8. จัดซื้อวัสดุงานสารบรรณ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ

ผู้รับผิดชอบ

19,970
30,000
60,000

19,970
30,000
60,000

19,970
30,000
60,000

19,970
30,000
60,000

ฝุายบริหารงานบุคคล
ฝุายบริหารทั่วไป
ฝุายบริหารทั่วไป

10,000

10,000

10,000

10,000

ฝุายบริหารทั่วไป

ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 8 พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารการจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล
ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
กลยุทธ์
โครงการ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
11. กิจกรรมพัฒนาโรงอาหาร
30,000
30,000
30,000
12. งานประชาสัมพันธ๑ภาคีเครือขํายชุมชน
10,000
10,000
10,000
13. กิจกรรมพัฒนางานพยาบาล
10,000
10,000
10,000
14. ปรับปรุงบริการงานโสตทัศนศึกษาโรงเรียน
15,000
15,000
15,000
นางรองพิทยาคม
15. จัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอน
16. จัดหาวัสดุเชื้อเพลิง
17. กิจกรรมปรับปรุง ซํอมบารุงวัสดุ ครุภัณฑ๑
โรงเรียนและจัดหาวัสดุอุปกรณ๑ทาความสะอาด
18. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน๎น
สพม. 32
19. กิจกรรมรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 59
20. พัฒนางานทะเบียนและวัดผล
21. จัดทาคูํมือนักเรียน
22. นิเทศการเรียนการสอนครู

ปี 53-65
30,000
10,000
10,000
15,000

ฝุายบริหารทั่วไป
ฝุายบริหารทั่วไป
ฝุายบริหารทั่วไป
ฝุายบริหารทั่วไป

900,000
60,000
50,000

900,000
60,000
50,000

900,000
60,000
50,000

450,000
60,000
50,000

ฝุายบริหารวิชาการ
ฝุายบริหารงบประมาณ
ฝุายบริหารทั่วไป

20,000

20,000

20,000

20,000

ฝุายบริหารวิชาการ

7,500
10,000
1,000

7,500
10,000
1,000

7,500
10,000
1,000

7,500
10,000
1,000

ฝุายบริหารวิชาการ
ฝุายบริหารวิชาการ
ฝุายบริหารวิชาการ
ฝุายบริหารวิชาการ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานที่ 9 พัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนตามบทบาทหน้าที่ตามระเบียบกาหนด
ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
กลยุทธ์
โครงการ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1 .กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง
4,000
4,000
4,000

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
ปี 63-65
4,000

ฝุายบริหารงานบุคคล

ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
มาตรฐานที่ 10 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับชั้นตามหลักสูตร
กลยุทธ์

พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับชั้นตามหลักสูตร

โครงการ
1 กิจกรรมเยีย่ มบ๎านนักเรียน
2. กิจกรรมงานทะเบียนและวัดผล
3. กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและป๓จฉิมนิเทศ
4. กิจกรรมแนะแนวสัญจรเปิดประตูสูํนางรอง
พิทยาคม
6. กิจกรรมคํายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด ผู๎บาเพ็ญฯ
9. คํายวิชาการ 8 กลุํมสาระ
10. กิจกรรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ปี 2563
10,420
10,000
5,000
10,000

ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
ปี 2564
ปี 2565
10,420
10,420
10,000
10,000
5,000
5,000
10,000
10,000

ปี 53-65
10,420
10,000
5,000
10,000

ฝุายบริหารงานบุคคล
ฝุายบริหารวิชาการ
ฝุายบริหารวิชาการ
งานแนะแนว

92,700

92,700

92,700

92,700

ฝุายบริหารวิชาการ

3,000

3,000

3,000

3,000

ฝุายบริหารวิชาการ
ฝุายบริหารวิชาการ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานที่ 11 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
กลยุทธ์
โครงการ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1. งานตรวจสอบพัสดุประจาปี
2. จัดหาจัดซื้อวัสดุประกอบการเรียนการสอน
469,000
469,000
469,000
พัฒนาคุณภาพ
3. งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลง
60,000
60,000
60,000
สถานศึกษามีการจัด
50,000
50,000
50,000
สภาพแวดล้อมและการ 4. งานปรับปรุงซํอมบารุงวัสดุ/ครุภัณฑ๑โรงเรียน
และจัดหาวัสดุทาความสะอาด
บริการที่ส่งเสริมให้
5. งานสาธารณูปโภค คําน้าประปา คําไฟฟูา
19,970
19,970
19,970
ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็ม
6. จัดซื้อจัดจ๎าง ซํอมแซมวัสดุครุภัณฑ๑ฝุายบุคคล
10,000
10,000
10,000
ตามศักยภาพ
7. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารฝุาย
28,000
28,000
28,000
วิชาการ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
มาตรฐานที่ 11 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

ผู้รับผิดชอบ
ปี 63-65
469,000
60,000
50,000

ฝุายบริหารงบประมาณ
ฝุายบริหารงบประมาณ
ฝุายบริหารงบประมาณ
ฝุายบริหารงบประมาณ

19,970
10,000
28,000

ฝุายบริหารงบประมาณ
ฝุายบริหารงานบุคคล
ฝุายบริหารวิชาการ

กลยุทธ์

โครงการ
8. งานซํอมบารุงอาคารสถานที่และปรับปรุงระบบ
ไฟฟูา น้าประปา
9. งานบริการสาธารณูปโภคโรงเรียน
10. งานโรงเรียนธนาคาร
11. จัดหาวัสดุ ครุภณ
ั ฑ๑สานักงานฝุายบริหาร
งบประมาณ
12. จัดซื้อวัสดุประกอบการเรียนการสอน
13. จัดหาวัสดุเชื้อเพลิง
14. งานปรับปรุง ซํอมบารุงวัสดุ-ครุภณ
ั ฑ๑โรงเรียน
และจัดหาวัสดุทาความสะอาด

ปี 2563
60,000

ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
ปี 2564
ปี 2565
ปี 63-65
60,000 495,000
60,000

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริหารงบประมาณ

495,000
20,000

495,000
20,000

495,000
20,000

495,000
20,000

ฝุายบริหารงบประมาณ
ฝุายบริหารงบประมาณ
ฝุายบริหารงบประมาณ

450,000
60,000
60,000

450,000
60,000
60,000

450,000
60,000
60,000

450,000
60,000
60,000

ฝุายบริหารวิชาการ
ฝุายบริหารงบประมาณ
ฝุายบริหารงบประมาณ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
มาตรฐานที่ 11 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

กลยุทธ์

โครงการ
15. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนสูํความเป็นเลิศ
16. กิจกรรมคํายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด ผู๎บาเพ็ญฯ
17. กิจกรรมพัฒนางานทะเบียนและวัดผล
18. กิจกรรมคํายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด ผู๎บาเพ็ญฯ

ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563
198,676
92,700

ปี 2564
198,676
92,700

ปี 2565
198,676
92,700

ปี 63-65
198,676
10,000

ฝุายบริหารวิชาการ
ฝุายบริหารวิชาการ

10,000
92,700

10,000
92,700

10,000
92,700

10,000
92,700

ฝุายบริหารวิชาการ
ฝุายบริหารวิชาการ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
มาตรฐานที่ 12 พัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกาหนดในกฎกระทรวง ได้อย่างมีคุณภาพ
ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
กลยุทธ์
โครงการ
ปี 2563
ปี 2564 20,000
1.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
20,000
20,000 20,000

ผู้รับผิดชอบ
ปี 63-65
20,000

ฝุายบริหารวิชาการ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
มาตรฐานที่ 12 พัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกาหนดในกฎกระทรวง ได้อย่างมีคุณภาพ
ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
กลยุทธ์
โครงการ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
2. โครงการสอนเสริมเตรียมสอบ Q-NET
46,350
46,350
46,350
พัฒนาคุณภาพการ
10,420
10,420
10,420
ประกันคุณภาพภายใน 3. กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน
4. กิจกรรมคํายวิชาการ 8 กลุํมสาระ
ของสถานศึกษาตาม
กาหนดในกฎกระทรวง
ได้อย่างมีคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ
ปี 63-65
46,350
10,420
-

ฝุายบริหารวิชาการ
ฝุายบริหารทั่วไป
ฝุายบริหารวิชาการ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
มาตรฐานที่ 13 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในภายนอกสถานศึกษา
ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์
โครงการ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี63-65
ฝุายบริหารวิชาการ
1. กิจกรรมคํายวิชาการ 8 กลุํมสาระ
2. กิจกรรมทัศฯศึกษาทุกระดับชัน้
236,534
236,534
236,534
236,534 ฝุายบริหารงานบุคคล
งานห๎องสมุดและทุก
20,000
20,000
20,000
30,000
3.
กิ
จ
กรรมสํ
ง
เสริ
ม
รั
ก
การอํ
า
น
พัฒนาคุณภาพการ
กลุํมสาระฯ
ประกันคุณภาพภายใน 4. บริการวารสารและสิ่งพิมพ๑
งานห๎องสมุด
30,000
30,000
30,000
30,000
ของสถานศึกษาตาม
ทุกกลุํมสาระ
5. ห๎องสมุดกลุํมสาระ 8 กลุํมสาระ
กาหนดในกฎกระทรวง 6. กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห๎องปฏิบัติการ
30,000
30,000 2,800
30,000 กลุํมสาระวิทยาศาสตร๑
วิทยาศาสตร๑
ได้อย่างมีคุณภาพ
7. กิจกรรมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑บรู ณา
กลุํมสาระวิทยาศาสตร๑
2,800
83,360
83,360
2,800
การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช๎ ICT

83,360

83,360

83,360

83,360

ฝุายบิหารวิชาการ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 อัตลักษณ๑ของสถานศึกษา
ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 5 อัตลักษณ๑ของสถานศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 อัตลักษณ๑ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
กลยุทธ์
โครงการ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1. กิจกรรมแขํงกีฬาสีภายใน “ดอนแต๎วเกมส๑”
36,470
36,470
36,470
30,000
30,000
30,000
2. แขํงกีฬสหวิทยาเขตคัดเลือกตัวแทนโซน
พัฒนาคุณภาพการ
20,000
20,000
20,000
ประกันคุณภาพภายใน 3. แขํงกีฬาเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย๑/ประเทศ
4. โครงการเข๎าคํายจุดประกายฝ๓นสร๎างสรรค๑งาน
8,300
8,300
8,300
ของสถานศึกษาตาม

ปี 63-64
36,470
30,000
20,000
8,300

กลุํมสาระฯพลศึกษา
กลุํมสาระฯพลศึกษา
กลุํมสาระฯพลศึกษา
กลุํมสาระฯศิลปะ

กาหนดในกฎกระทรวง
ได้อย่างมีคุณภาพ

11,700
10,000

กลุํมสาระฯ ศิลปะ
กลุํมสาระฯ ศิลปะ

ศิลป์
5. กิจกรรมนาฏศิลป์อนุรักษ๑ไทย
6.พัฒนาการเรียนการสอนดนตรีไทย

11,700
10,000

11,700
10,000

11,700
10,000

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 อัตลักษณ๑ของสถานศึกษา
ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 5 อัตลักษณ๑ของสถานศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 อัตลักษณ๑ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
กลยุทธ์
โครงการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
11. กิจกรรมศึกษาธรรมชาติและวาดภาพตาม
12,300
12,300
12,300
สถานที่จริง
12. กิจกรรมศึกษาดูงานแหลํงเรียนรู๎ศิลปะ
13. คํายวิชาการศิลปะทัศนศิลป์ดนตรีและ
นาฏศิลป์

3,000
-

3,000
-

3,000
-

ผู้รับผิดชอบ
ปี 59-62
12,300

กลุํมสาระศิลปะ

3,000
-

กลุํมสาระศิลปะ
กลุํมสาระศิลปะ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 มาตรการสํงเสริม
ตาราง โครงการ/งบประมาณ ตามประเด็นกลยุทธ๑ที่ 6 มาตรการสํงเสริม
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 มาตรการสํงเสริม
มาตรฐานที่ 15 พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ประมาณการงบประมาณที่ต้องดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์
โครงการ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 63-65
1.กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ฝุายบริหารวิชาการ
20,000
20,000
20,000
20,000
พัฒนาคุณภาพการจัด
กิจกรรมตามนโยบาย
จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น

สถานศึกษา
2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนเรียนการสอนภาษา
ตํางประทศ
3. กิจกรรมพัฒนาการเรียนภาษาจีน
4.โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎ภาษาและวัฒนธรรม
10. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน๎น
สพม. 32

28,000

28,000

28,000

28,000

ภาษาตํางประเทศ

10,000
7,000

10,000
7,000

10,000
7,000

10,000
7,000

ภาษาตํางประเทศ
ภาษาตํางประเทศ

20,000

20,000

20,000

20,000

ฝุายบริหารวิชาการ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนางรองพิทยาคม
ระยะ 3 ปี (ปี 2563 – 2565)

ส่วนที่ ๖
บริหารแผนสู่การปฏิบัติ
โรงเรียนนางรองพิทยาคม

บริหารแผนสู่การปฏิบัติโรงเรียนนางรองพิทยาคม
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 - 2565 โรงเรียนนางรองพิทยาคมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 เป็นแผนกลยุทธ๑ที่มุํงใช๎เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของหนํวยงานภายในสานักงานและ
สถานศึกษา ในการบริหารแผนสูํการปฏิบัติจึงกาหนดหลักการ แนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1. หลักการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
การนาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 สูํการปฏิบัติ
ยึดหลักความสอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ เปูาประสงค๑ และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองซึ่งกาหนดไว๎ ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน์
โรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถ
ใช๎เทคโนโลยี และภาษาเพื่อการเรียนรู๎สูํสากล น๎อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทาง
ในการดารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุข โดยยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข ภายในปี 2565
1.2 เป้าประสงค์
1) ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถ มีคุณธรรม มีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะที่จาเป็น
ตามหลักสูตร
2) โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมและการบริการที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎
3) ผู๎เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักถิ่นฐาน รํวมสืบสานและอนุรักษ๑วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น
4) โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานได๎รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.
5) ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจ
1.3 ความสอดคล้องกับการปฏิรูปในทศวรรษที่สอง โดยเน้น
1) ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการและสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
และสนับสนุนการศึกษา
3) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู๎เรียน ครู คณาจารย๑ บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา
2. การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
การนาแผนไปสูํการปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่แสดงถึงกรรมวิธีในการตัดสินใจเลือกแผนงานโครงการไปดาเนินงานให๎เกิดผล
สาเร็จ (สมพิศ สุขแสน.2545) ซึ่งต๎องอาศัยยุทธศาสตร๑หลายๆ อยํางทั้งภายในและภายนอกหนํวยงาน นอกจากนี้การนาแผนไปสูํ
การปฏิบัตินั้นจะต๎องสัมพันธ๑กับกระบวนการบริหารจัดการในแงํของการมอบหมายอานาจหน๎าที่ (empowerment) การ
ประสานงาน (co-ordinate) การอานวยการ (direction)การควบคุมงาน (controlling) ตลอดจนการวิเคราะห๑ข๎อมูลย๎อนกลับ
(feedback) ในแตํละขั้นตอนของแผนด๎วยการนาแผนไปปฏิบัติต๎องมีการเตรียมการอยํางรัดกุมรอบคอบ และต๎องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่กาหนดไว๎ในแผน เพื่อจะให๎งานนั้นสาเร็จตามวัตถุประสงค๑และเปูาหมายที่วางไว๎ จึงกาหนดหลักการนาแผนไปสูํการ
ปฏิบัติ มีดังนี้
2.1 การสื่อสารกลยุทธ์
เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี

พ.ศ. 2563-2565 แล๎ว บทบาทที่สาคัญจะต๎องดาเนินการสื่อสารเพื่อสร๎างความเข๎าใจในเรื่องกลยุทธ๑ และระบบวัดผลการ
ดาเนินงาน ให๎แกํบุคลากรในโรงเรียนนางรองพิทยาคม โดยกาหนดเปูาหมายและวางแผน ในการสื่อสารกลยุทธ๑ให๎ชัดเจนเพื่อให๎
บุคลากรได๎รับทราบข๎อมูลที่ต๎องการสื่อสารอยํางถูกต๎องและทั่วถึง
2.2 การกาหนดทีมงานในการขับเคลื่อนกลยุทธ์
กาหนดทีมงานในการขับเคลื่อนกลยุทธ๑หลัก ซึ่งประกอบด๎วยทีมงานจากกลุํมในโรงเรียนนางรองพิทยาคม ที่มีความรู๎
ความสามารถ สอดคล๎องกับภารกิจของในแตํกลยุทธ๑ ดาเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ๑
2.3 การจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ๑ไปสูํการปฏิบัติ ในโรงเรียนนางรองพิทยาคม จัดทาแผน
ปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ โดยการวิเคราะห๑แผนเพื่อกาหนดโครงการ/งานตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร
2.4 การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาระดับสถานศึกษา
ดาเนินการให๎สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
3. การจัดการระบบติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
จัดระบบการวัดผลการดาเนินงานกับกลยุทธ๑หลัก แล๎วนามาถํายทอดเป็นแผนที่กลยุทธ๑
(Strategy Map) มีการกาหนดตัวชี้วัดที่สาคัญในการใช๎ติดตามความก๎าวหน๎าของแผนปฏิบัติการแล๎วแปลงตัวชี้วัดขององค๑กรไปสูํ
ตัวชี้วัดระดับกลุํม ในสถานศึกษา และระดับบุคคล และสื่อสารสร๎างความเข๎าใจให๎แกํบุคลากรสถานศึกษา เพื่อให๎สามารถ
ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันได๎ รายงานผลการดาเนินงานตามเปูาหมายความสาเร็จ เป็นรายปีและเมื่อสิ้นสุดแผน
4. การจัดการข้อเสนอและความคิดริเริ่มใหม่ๆ (Initiative Management)
บทบาทในการจัดการข๎อเสนอและความคิดริเริ่มใหมํ ๆ ที่ชํวยให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ตามกลยุทธ๑ได๎ดียิ่งขึ้น เชํน การคัด
กรอง คัดเลือก และจัดการความคิดริเริ่ม ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังต๎องคอยตรวจสอบกลยุทธ๑ ที่
ได๎ริเริ่มขึ้นเพื่อให๎แนํใจวําสามารถนากลยุทธ๑นั้นไปปฏิบัติได๎จริง รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรให๎เพียงพอ และรายงานความก๎าวหน๎า
ให๎ที่ประชุมผู๎บริหารทราบเป็นระยะๆ
5. การขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วม
การบริหารกลยุทธ๑ จะขับเคลื่อนด๎วยการมีสํวนรํวมของหนํวยงานภายในตามพันธกิจที่ได๎รับมอบหมาย รวมทั้งแสวงหา
และประสานเครือขํายความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอก ตลอดจนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ในการพัฒนาการศึกษาในกลุํมจังหวัด
6. การพัฒนาองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาล
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค๑กรตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับไปสูํการเป็นองค๑การที่มีขีดสมรรถนะสูง
(High Performance Organization) และองค๑การแหํงความเป็นเลิศ
ที่มุํงเน๎นกลยุทธ๑

ภาคผนวก

สัตยาบัน
(Agreement)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (ปี 2563-2565) ของโรงเรียนนางรองพิทยาคม ได๎จัดทาขึ้นเพื่อ
เป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3 ปี ปี (ปี 2563-2565) ตรงตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณของโรงเรียน เกิดจากความรํวมมือวางแผน
ของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ทั้งให๎ความรํวมมือสนับสนุนเพื่อให๎การดาเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามเปูาหมายของโรงเรียน
จึงลงนามเพื่อเป็นสัตยาบันรํวมกันไว๎ ณ ที่นี้
(ลงชื่อ)................................................................ผู๎อานวยการโรงเรียน
(นายสุรธี เครือบคนโท)
(ลงชื่อ)...............................................................ประธานคณะกรรมการสถานศึ กษา
( นายสรายุทธ เสลารักษ๑ )
(ลงชื่อ)..................................................................ผู๎แทนศาสนา
(พระครูพิทักษ๑ ชินวงค๑)
(ลงชื่อ)..................................................................ผู๎แทนศาสนส
(พระครูศรีปริยัติวิบูลย๑)
(ลงชื่อ).................................................................ผู๎แทนครู
( นางวรรณา อู๐ไพจิตร )
(ลงชื่อ).................................................................ผู๎แทนผู๎ปกครองนักเรียน
(นางสาวภาวิณี ขุดกระโทก)
(ลงชื่อ).................................................................ผู๎แทนสมาคมศิษย๑เกํา
( นายชัยชนะ เริ่มปลูก)
(ลงชื่อ) .............................................................ผู๎แทนชุมชน
(นายวันดี วิภาตนาวิน )
(ลงชื่อ)..................................................................ผู๎แทนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
(นางสารอง เกิดในหล๎า )
ประกาศใช๎แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี ( ปี. 2563-2565) ตั้งแตํวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2563

ประกาศโรงเรียนนางรองพิทยาคม
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.........................................................
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให๎ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกของทุกระดับกํอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตํอไป และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได๎เสนอ
ให๎ชะลอการประเมินทั้งภายในและภายนอก เพื่อให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความเข๎าใจ และทราบแนวทางการปฏิบัติ
ไปในทิศทางเดียวกันนั้น สพฐ. ได๎ดาเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานดังกลําวโดยสอดคล๎องตามนโยบายของรัฐ
จุดเน๎นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ๑ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิดวํามาตรฐานที่กาหนดต๎องสามารถ
พัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุได๎ ประเมินได๎อยํางเป็นรูปธรรม กระชับ สามารถสะท๎อนคุณภาพการศึกษาได๎อยํางแท๎จริง
เน๎นการประเมินสภาพจริง ไมํยุํงยาก สร๎างมาตรฐานระบบการประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บข๎อมูล และลดการ
จัดทาเอกสารที่ใช๎ในการประเมิน
ดังนั้น จึงมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย๑การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศ
ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย๑การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สาหรับให๎สถานศึกษาใช๎เป็นแนวทางดาเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทาให๎เกิด
ความมั่นใจแกํผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุายวําการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน และคงรักษาไว๎ซึ่ง
มาตรฐานจากการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรี ย นนางรองพิ ท ยาคม จึ ง ประกาศการใช๎ ม าตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามเอกสารแนบท๎ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และการประเมิ น
คุณภาพภายใน และเป็นกรอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ที่จะเกิดขึ้นตํอไปตํอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุรธี เครือบคนโท)
ผู๎อานวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนนางรองพิทยาคม
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
-------------------------------------ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย๑การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลัก
เทียบเคียงสาหรับสถานศึกษา ให๎สถานศึกษากาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให๎เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงประกาศใช๎ และให๎สถานศึกษากาหนดเปูาหมายความสาเร็จตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบท เพื่อเป็นการดาเนินงานสถานศึกษาให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
ดังนั้น โรงเรียนนางรองพิทยาคม จึงขอประกาศคําเปูาหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล๎องกับบริบทของสถานศึกษา โดยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุํงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และการดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาที่กาหนดไว๎ เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เกิดการพัฒนาและสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับสังคม ชุมชน และผู๎มี
สํวนเกี่ยวข๎องตํอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุรธี เครือบคนโท)
ผู๎อานวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม

คาสั่งโรงเรียนนางรองพิทยาคม
ที่ ๓๑๙ /๒๕๖๒
เรื่อง แตํงตั้งกรรมการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๓ ปี (ปี. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๒๕)
………………….................................................................................…………………………………………………………

ด๎วยโรงเรียนนางรองพิทยาคม จะดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๓ ปี
(ปี. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณของโรงเรียน เพื่อให๎การดาเนินการเป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อยบรรลุตามวัตถุประสงค๑ โรงเรียนนางรองพิทยาคม จึงขอแตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะ ๓ ปี (ปี. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ดังตํอไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ นายสรายุทธ เสนารักษ๑
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการ
๑.๒ นายสุรธี เครือบคนโท
ผู๎อานวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายอายุปขําน สยามประโคน รองผู๎อานวยการ
กรรมการ
๑.๔ นางอรพิน ขุนเพ็ง
รองผู๎อานวยการ
กรรมการ
๑.๕ นายภาคิน
ผู๎ชวํ ยผู๎อานวยการ
กรรมการ
๑.๖ นายปรารภ
ผู๎ชวํ ยผู๎อานวยการ
กรรมการ
๑.๖ นางวารุณี หัสนิสสัย
หัวหน๎ากลุํมงานบริหารงบประมาณ
กรรมการ
๑.๗ นายจีระศักดิ์
หัวหน๎ากลุํมงานบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๑.๘ นางสุภารัตน๑ คนชุม
หัวหน๎ากลุํมงานบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
๑.๙ นางสาวสราวลี มสประจวบ
หัวหน๎ากลุํมงานบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
๑.๑๐ นางสาวประเทือง จันทร๑สวําง หัวหน๎างานแผนงาน
กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๑ นางพิมพ๑ภัฏชฎา พิกุลทอง
เจ๎าหน๎าที่งานแผน
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
หน้าที่ อานวยความสะดวก ให๎คาปรึกษา แนะนา เสนอแนะแกํคณะกรรมการดาเนินการตํางๆ
ให๎บรรลุผลตามวัตถุประสงค๑
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๒.๑ นางอรพิน ขุนเพ็ง
รองผู๎อานวยการ
ประธานกรรมการ
๒.๒ นางวารุณี หัสนิสสัย
ครู
รองประธานกรรมการ
๒.๓ นางสมบัติ สยามประโคน
ครู
กรรมการ
๒.๔ หัวหน๎ากลุํมสาระทุกกลุํมสาระ
ครู
กรรมการ
๒.๕ นางสาวประเทือง จันทร๑สวําง
ครู
กรรมการและเลขานุการ
๒.๖ นางพิมพ๑ภัฏชฎา พิกุลทอง
ครู
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ

มีหน้าที่ วางแผนและดาเนินงานตามโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. คณะกรรมการจัดทาเอกสาร
๓.๑ นางสาวประเทือง จันทร๑สวําง
ครู
หัวหน๎า
๓.๒ นางพิมพ๑ภัฏชฎา พิกุลทอง
ครู
หน้าที่ จัดพิมพ๑แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๓ ปี (ปี. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ให๎เรียบร๎อย
ขอให๎กรรมการทุกทํานที่ได๎รับการแตํงตั้งปฏิบัติงานตามที่ได๎รับมอบหมายให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑
และเกิดผลดีตํอทางราชการตํอไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุธี เครือบคนโท)
ผู๎อานวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม

