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ค ำน ำ 
 โรงเรียนหนองโพพิทยา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนหนองโพพิทยา 
ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3 ปี และระบบ          
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียน ซึ่งได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด ความมุ่งหมายของ 
การจัดการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนของโรงเรียนหนองโพพิทยา ซึ่งโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ได้ร่วมพิจารณากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือในการด าเนินงาน
ของโรงเรียน  นอกจากนี้  โรงเรียนยังได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นงานประจ า งานต่อเนื่อง งานเร่งด่วน   
การด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) และโครงการ
พิเศษอ่ืน ๆ แต่มิได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการฉบับนี้ 
  ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียน
หนองโพพิทยา ฉบับนี้ ให้ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ใช้แผนปฏิบัติการฉบับนี้      
ในการด าเนินงานเพื่อบังเกิดผลดีแก่นักเรียนและโรงเรียนหนองโพพิทยาสืบไป 
 
 
 
               งานแผนงาน 
         โรงเรียนหนองโพพิทยา 







สารบัญ 
เรื่อง            หน้า 
ส่วนที่  1      บทน า............................................................................................................................1  
      ข้อมูลทั่วไป................................................................................................................. ...........1 
       ประวัติความเป็นมา.................................................................................................... ...........1 
       สัญลักษณ์เอกลักษณ์และฐานข้อมูลของโรงเรียน........................................................ ..........3 
       โครงสร้างการบริหารงาน............................................................................................. ..........6 
       ข้อมูลด้านการบริหาร................................................................................................. ............7 
       ข้อมูลด้านบุคลากร ...................................................................................................... ...........7 
       ข้อมูลจ านวนนักเรียน................................................................................................ .............8 
       ภารกิจและอ านาจหน้าที่............................................................................................ ............9 
       ผลการประเมินคุณภาพภายนอก.................................................................................. .........10 
ส่วนที่ 2     ทิศทางการพัฒนาการศึกษา...........................................................................................11 
  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน....................................................................... .........11 
  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา...........................................12  
  พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10....................................................13 
  นโยบายของรัฐบาล......................................................................................................... .......13 
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ................................................................................................. 17 
  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน………………………………………........29 
  แนวทางการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์...............50 
ส่วนที่ 3 โครงการและงบประมาณ.................................................................................................55 
  การจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มบริหารงาน.......................................................................... .. 
  โครงการและงบประมาณตามกลุ่มสาระการเรียนรู้............................................................... .. 
  โครงการและงบประมาณตามประเภทของแหล่งงบประมาณ................................................. 
ส่วนที่ 4  กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติ.................................................  
  การแปลงแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติ......................................................................  
  ปัจจัยความส าเร็จ............................................................................................................. .....  
  การน าแผนสู่การปฏิบัติ.........................................................................................................  
  การติดตามและประเมินผล...................................................................................................  
ภาคผนวก ...................................................................................................................................... 
  - การวิเคราะห์สภาพองค์กร (SWOT Analysis) 
  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 
  - การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 โรงเรียนหนองโพพิทยา 

ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

ข้อมูลทั่วไป 
  โรงเรียนหนองโพพิทยา ตั้งอยู่ เลขที่ 480 หมู่ที่ 14  ต าบลหนองโพ  อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  โทรศัพท์/โทรสาร 056 - 000302                       
E-mail : nongphophittaya_school@hotmail.com   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6   มีเนื้อที่ 42 ไร่ 2 งาน   เขตพ้ืนที่บริการ  ได้แก่  ต าบลหนองโพ  ต าบลหัวหวาย  อ าเภอตาคลี  
ต าบลม่วงหัก อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  และต าบลไร่พัฒนา  อ าเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
          โรงเรียนหนองโพพิทยา  จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช  2519  โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  
20  เดือน  เมษายน  พุทธศักราช  2519  ใช้ชื่อในประกาศจัดตั้งว่า  โรงเรียนหนองโพพิทยา  เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สายสามัญ  ประเภท  สหศึกษา  ตั้งอยู่  ณ  บ้านเลขที่  480  หมู่ที่  1  ต าบลหนองโพ  อ าเภอตาคลี  
จังหวัดนครสวรรค์  มีเนื้อท่ี  42  ไร่  2  งาน  ซึ่งได้รับการบริจาคที่ดินจาก  นายแบน  สาระชาติ  จ านวน  10  ไร่  
ปัจจุบันพ้ืนที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ  หมายเลขแปลง  46400  การด าเนินการจัดสร้างโรงเรียนในระยะก่อตั้ง
ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านหนองโพ  ในการจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเป็นเงิน   50,000  บาท   เปิดท าการ
เรียนการสอนครั้งแรกในวันที่  1  เดือน  มิถุนายน  พุทธศักราช  2519  โดยมี  นายเลิศ   บุญมาก  เป็นผู้บริหาร 
คนแรก  ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีจ านวนนักเรียน  57  คน  ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม  รับจ้าง  ค้าขาย  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่ใช้ในการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย  นับถือศาสนา
พุทธเป็นส่วนใหญ่  ในปัจจุบันสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง  อันมี สาเหตุ
เนื่องมาจากในปี  2533  มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในต าบลหนองโพ  ท าให้พ้ืนที่เกษตรกรรมลดน้อยลง
ประชาชนเริ่มหันมาสู่อาชีพในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
          ในปีพุทธศักราช  2537  โรงเรียนหนองโพพิทยา  ได้รับค าสั่งกรมสามัญศึกษาที่  4530 / 2537  ลงวันที่  
22  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  2537  ให้โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปัจจุบันจัดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 โดยมีผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
  นายเลิศ บุญมาก   ปี พ.ศ. 2519 - 2525  ครูใหญ ่
  นายโสภณ สารธรรม  ปี พ.ศ. 2526 – 2535  อาจารย์ใหญ่ 
  นายสมเกียรติ ค าประกอบ ปี พ.ศ. 2535 -2540  อาจารย์ใหญ่ 
  นางสาวเพ็ญจรัส สิงห์ทอง  ปี พ.ศ. 2540 – 2544  อาจารย์ใหญ่ 
  นายจันทร์ เพ็ชรยิ้ม  ปี พ.ศ. 2544 – 2547  อาจารย์ใหญ่ 
      ปี พ.ศ. 2547 – 2553  ผู้อ านวยการ 
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  นายดรุณ พวงพุ่ม  ปี พ.ศ. 2553 – 2556  ผู้อ านวยการ 
  นายสมบูรณ์ นนท์สกุล  ปี พ.ศ. 2556 – 2560  ผู้อ านวยการ 
  นายสุกิจ ดั่นเจริญ  ปี พ.ศ. 2560 – 2564  ผู้อ านวยการ 
  นายบรรยวัสถ์  ศิริอริยะชัย ปี พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการ 
 ปัจจุบันโรงเรียนหนองโพพิทยา  ได้เปิดท าการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งสิ้น จ านวน 197 คน มีบุคลากรสายบริหาร จ านวน 2 คน  บุคลากรสายการสอนที่
เป็นข้าราชการครู จ านวน 12 คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูธุรการโรงเรียน 
จ านวน 1 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 1 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน 19 คน โดยมี            
นายบรรยวัสถ์  ศิริอริยะชัย เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน และนางสาวศิรินาฎ  ค าเอ่ียม เป็นรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ำขวัญโรงเรียน 

 “ระเบียบ  หน้าที่  ประเพณี  สามัคคี  จิตใจ” 

 

ปรัชญำโรงเรียน  

 วิริเยน  ทุกข  มจเจติ : บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 
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พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน พระศรีโพธิพิทยาญาณ 

ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน  ต้นเฟื่องฟ้า 

อักษรย่อโรงเรียน  น.พ. 

อัตลักษณ์    ศิลปะสุนทรี  มีวัฒนธรรม 

เอกลักษณ์   เลิศศิลปะสุนทรี  มีวัฒนธรรม 

ตรำสัญลักษณ์โรงเรียน  

 กรอบรูปโล่ห้ำแฉก     หมายถึง  ความรู้อันเป็นโล่ก าบังกายจากอวิชชา 

             ความไม่รู้ 

 ใบโพ   หมายถึง  สัญลักษณ์  โพ  อันเป็นชื่อส่วนหนึ่งของโรงเรียน และ 

     หมายถึง  โพ  ที่มาจากค าว่า  พุทธ  คือความรู้แจ้ง 

 หนังสือที่เปิดออก   หมายถึง  การเปิดหนทางสู่ปัญญา 

    เปลวเทียน   หมายถึง  ดวงปัญญาที่เกิดจากการศึกษา 

 ตัวหนังสือ นพ.  สีน  ำเงินและสีชมพู  เกี่ยวพันกัน   หมายถึง  ความสัมพันธ์ไมตรีที่มีต่อกัน แม้ต่างสี 

ต่างถ่ินฐาน  แตกต่างกันในด้านความคิด  ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ 

 ดินสอ  และพู่กัน   หมายถึง  การเขียน  การวาด  ทั้งศาสตร์และศิลป์ 

 โบว์สีชมพ ู   หมายถึง  เกียรติคุณของชาวหนองโพพิทยา 

เพลงประจ ำโรงเรียน 

เพลงประจ ำโรงเรียนหนองโพพิทยำ 

เนื้อร้อง บายปราโมทย์ สุดหาญ 

ท านอง ว่าที่ ร.ต โสภณ รันวงศ์ 

   พวกเราหนองโพพิทยา   เก่งกาจนักหนางามตาน่าชื่นชม 

 เรามีไจรักใคร่สนิทสนม     น่านิยมน่าชื่นชมสมฤทัย 

   น้ าเงิน-ชมพูมองดูสง่งามสม   พวกเรานิยมชื่นชมทั่วไป 

 สัญลักษณ์ประจ าจงจ าไว้     เห็นแต่ไกลมิใช่ใครคือหนองโพ 
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เพลงมำร์ชโรงเรียน 

  เนื้อร้อง นางสาวเอมอร ค านวณวิทย์ 

ท านอง นางสาวเอมอร ค านวณวิทย์ 

  แผ่นดินงามนามหนองโพ แต่โบราณ  ประชาสมานใจรักกันหนักหนา 

หลวงพ่อเดิมสืบสานสร้างสรรค์มา     ประกาศนามสูงค่าชั่วฟ้าดิน 

มวลประชาสรรสร้างทางศึกษา     สร้างหนองโพพิทยาในท้องถิ่น 

น้ าเงิน-ชมพูรวมน้ าใจไว้ทั้งสิ้น     นี่คือถิ่นสถาบันมั่นดวงใจ 

นามหนองโพพิทยาจะปรากฏ     เกียรติยศจะรักษาธ ารงไว้ 

กตญัญู พากเพียร มีวินัย      เทิดชาติไทยสถาบัน นิรันดร์กาล 
 

แผนผังแสดงทีต่ั งโรงเรียน 
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ผังบริเวณโรงเรียนหนองโพพิทยำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 โรงเรียนหนองโพพิทยา 

โครงสร้างการบริหารงาน 

โรงเรียนหนองโพพิทยา ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้ 

 1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

 2. กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 3. กลุ่มงานบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 

 4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
- งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลย ี
- งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
- งานพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ทางการศึกษา 
- งานพัฒนาและจัดการแหล่ง
เรียนรู ้
- งานทะเบียนวัดผล 
- งานห้องสมุด 
- งานพัฒนาบุคลากร 
- งานแนะแนว 
- งานนิเทศภายในสถานศึกษา 
- งานนักเรียนพิการเรียนรวม 
- งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 
 

กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ
และแผนงำน 

- งานพัสดุและสินทรัพย ์
- งานนโยบายและแผนงาน 
- งานระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- งานระบบควบคุมภายใน 
- งานการเงิน 
- งานสวัสดิการ 
- งานบัญชี 
 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคลและ
กิจกำรนกัเรียน 

- งานส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 
- งานสถิติและข้อมลูบุคลากร 
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 
- งานส่งเสริมวินัยและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- งานเวรยามและรักษาความ
ปลอดภัย 
- งานครูที่ปรึกษา 
- งานส่งเสริมวินัยและความ
ประพฤต ิ
- งานเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน 
- งานสารวัตรนักเรียน 
นักเรียน 

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
- งานสหกรณ ์
- งานสารบรรณ 
- งานระบบข้อมูลสารสนเทศ 
- งานพาหนะ 
- งานอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 
- งานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- งานโสตทัศนูปกรณ ์
- งานชมรมศิษย์เก่า 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานอนามัยและโภชนาการ 
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ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 
 1. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน นายบรรยวัสถ์  ศิริอริยะชัย วุฒิการศึกษา ค.บ. เกษตรกรรม น.บ. นิติศาสตร์
บัณฑิต ค.ม. การบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนหนองโพพิทยา ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึง
ปัจจุบัน  
 2. รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน นางสาวศิรินาฎ  ค าเอ่ียม วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (ภาษาอังกษ) และ ศษ.ม. 
(การบริหารการศึกษา) ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนโรงเรียนหนองโพพิทยา ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึง
ปัจจุบัน 
 3. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำร ดังนี้ 
  1) นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย  ประธานกรรมการ 
  2) นางสาวศิรินาฏ ค าเอ่ียม  รองประธานกรรมการ 
  3) นางณัฐกานต์ สุขะพิบูลย์  กรรมการ 
  4) นายปรีชา อ่อนสิงห์   กรรมการ 
  5) นายสมจิตร สุขชาลี   กรรมการ 
  6) นายธนภัทร์ เสือแก้ว   กรรมการและเลขานุการ  
 4. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั นพื นฐำน ประจ ำปี 2565 -2567 
   1) นายณรงค์ ด ารงรักษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
  2) นางล าพวน  เชื้อนุ่น    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  3) นายอลงกรณ์ จินดาทิพย์   ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
  4) นางน้ าค้าง ม่วงสิงห์    ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
  5) นายบุญเลิศ  บุญชื่น    ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
  6) นายสมทรง ปานพรหม   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
  7) นางณัฐกานต์ สุขพิบูลย์   ผู้แทนครู   กรรมการ 
  8) พระครูนิปุณพัฒนวงศ์   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
  13) นายบรรยวัสถ์  ศิริอริยะชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 ข้อมูลจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนหนองโพพิทยา ปี 2565 

          1. จ านวนบุคลากร 

บุคลำกร ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร
ครู 

ครูพี่เลี ยง ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

เจ้ำหน้ำที่
ธุรกำร 

รวม
ทั งหมด 

จ ำนวน 2 12 1 1 2 1 19 
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      2. วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 2 12 5 0 19 

      3. สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 2 8-10 
2. ภาษาไทย - - 

3. คณิตศาสตร์ 2 24 

4. วิทยาศาสตร์ 5 16 
5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 25 

6. สุขศึกษาและพลศึกษา 1 24 

7. ศิลปะ 1 23 
8. การงานอาชะและเทคโนโลยี 1 25 

9. ภาษาต่างประเทศ 2 20 
รวม 15 281 

 

ข้อมูลจ ำนวนนักเรียน 
 1) แผนการรับนักเรียนโรงเรียนหนองโพพิทยา  ปีการศึกษา 2565 – 2567 

ปี 2565 2566 2567 
ชั น จ ำนวนห้อง จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้อง จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้อง จ ำนวนนักเรียน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 80 2 80 2 80 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 80 2 80 2 80 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 80 2 80 2 80 

รวม ม.ต้น 6 240 6 240 6 240 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 80 2 80 2 80 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 80 2 80 2 80 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 80 2 80 2 80 

รวม ม.ปลำย 6 240 6 240 6 240 
รวมทั งสิ น 12 480 12 480 12 480 
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 2) ข้อมูลจ านวนนักเรียนโรงเรียนหนองโพพิทยา ปีการศึกษา 2565 

ชั น จ ำนวนห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

อัตรำเฉลี่ยต่อห้อง 
ชำย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 15 15 30  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 10 10 20  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 20 15 35  

รวม ม.ต้น 3 45 40 85  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 23 17 40  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 21 22 43  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 13 12 25  

รวม ม.ปลำย 6 57 51 108  
รวมทั งสิ น 8 102 91 193  

 

** ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 
 

ภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ 
 โรงเรียนหนองโพพิทยา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. วางแผนงานและบริหารวิชาการ จัดการ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการงานวิชาการตั้งแต่การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน ควบคุม ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และงานอื่นที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
 2. บริหารจัดการและด าเนินการเรื่องการจัดท าแผนงานโครงการ แผนของบประมาณ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนงานอ่ืนๆ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ การเงิน 
บัญชี พัสดุและสินทรัพย์ ควบคุมตรวจสอบการจัดท าหลักฐานทางการเงิน บัญชี พัสดุ การเบิกจ่ายเงิน และการใช้
เงินให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
 3. บริหารงานบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบทางราชการ วางแผนอัตราก าลัง การสรรหาบรรจุ
แต่งตั้ง การพัฒนา การจัดสวัสดิการ สร้างขวัญก าลังใจ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การลงโทษทางวินัย การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 4. ควบคุม ก ากับ ดูแล บริหารจัดการ ส่งเสริม และพัฒนาพฤติกรรมและดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 
ปลูกจิตส านึก สร้างความรู้ตามแนวคุณธรรม จริยธรรม และหลักประชาธิปไตย แก้ปัญหา ช่วยเหลือนักเรีย น
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ 
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 5. บริหารจัดการงานธุรการ อ านวยการประสานงานกับทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา     
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   งานโภชนาการสาธารณูปโภค   งานด้านอนามัย   การประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
งานบริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ  พัฒนาระบบงานเทคโนโลยี  บริหารจัดการเรื่องเศรษฐกิจ พอเพียงและสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน และงานบริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
 กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 

กำรศึกษำขั นพื นฐำน (มัธยมศึกษำ) 
ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก 
กลุ่มตัวบ่งชี พื นฐำน     
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี     
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์     
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น     
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน     
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา     
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  
และต้นสังกัด 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน เป็น 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    

กลุ่มตัวบ่งชี มำตรกำรส่งเสริม     
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมของสถานศึกษา     
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ มาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ 
ปฏิรูปการศึกษา 

    

  

 โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี  โดยมีค่าเฉลี่ย 3.33 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไม่รับรอง 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 1. ศาสตร์พระราชา คืออะไร 
      “ศาสตร์พระราชา”  ถือว่าเป็น  “ตำราแห่งชีวิต” เพราะบันทึกจากประสบการณ์ จากการทรงงาน ที่
ทำให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตต่าง ๆ มาได้ทุกมิติ ขอชื่นชมสื่อทุกแขนงที่ได้นำเสนอในรูปแบบต่างๆ สู่
สายตาประชาชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่  ให้รับรู้เข้าใจลึกซึ้งและถ่องแท้มากยิ่งขึ้น  เพื่อสามารถน้อมนำไปสู่ การ
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
      “ศาสตร์พระราชา” แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 ทรงให้
ความสำคัญด้าน “การพัฒนาคน” ด้วยการศึกษาอย่างมาก ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ โรงเรียน แม้แต่ผู้ที่
ด้อยโอกาสและสถานที่ห่างไกล โดยการพระราชทานทรัพย์ร่วมสร้างโรงเรียน เป็นต้นว่า “โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง
อุปถัมภ์” “โรงเรียนร่มเกล้า” “โรงเรียนราชประชาสมาสัย” 
      ...สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงเจริญรอยตาม เบื้อง
พระยุคลบาท โดยทรงน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโรงเรียน มัธยมในถิ่น
ทุรกันดาร 6 แห่ง ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ “โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา” ในจังหวัด นครพนม กำแพงเพชร  
และสุราษฎร์ธานี  และ “โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี”  ในจังหวัดอุดรธานี  สงขลา และฉะเชิงเทรา 
 2. การน้อมนำ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
      “ศาสตร์พระราชา” สอนให้เรารู้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นนอกจากเราจะต้องรักษาสมดุล ทั้งใน  “ มิติ
เศรษฐกิจและสังคม” “มิติสิ่งแวดล้อม” และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับ  “ฐาน
ราก” เหมือน “เสาเข็ม”  ถึงแม้ไม่มีใครมองเห็น อาจถูกลืม แต่เป็นโครงสร้าง “พื้นฐานเริ่มแรก” ที่มีความสำคัญ
ต่อโครงสร้างโดยรวมเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งเป็น “ฐานราก”   ของประเทศนั้น 
ในหลวงรัชการที่ 9 ทรงกำชับว่า บทเรียนบทแรกคือ “ให้ชาวบ้านเป็นครู ให้ประชาชน เป็นศูนย์กลาง” โดยเน้น 
“การระเบิดจากข้างใน” ไม่ใช่การยัดเยียดจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 
      รัฐบาลได้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ที่มีหลักการครอบคุลม “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ไป
ประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง เพ่ือรักษาสมดุลและสร้างความยั่งยืน มีผลกกรำาเนินงานที่เป็น “รูปธรรม” อาทิ เช่น 
  -  ด้านป่าไม้  :  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว  ตั้งเป้าหมายที่ร้อยละ 
40 ของพ้ืนที่ประเทศใน 20 ปีข้างหน้า 
  -  ด้านการจัดการที่ดินสำหรับเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย  :  ได้จัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และกำหนดพื้นที่เป้าหมายในปี 2560  จำนวน 4 แสนกว่าไร่ ใน 52 จังหวัด 
  - ด้านทรัพยากรน้ำ : ประกอบด้วย 
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     1. พื้นที่ในเขตชลประทาน : พัฒนาระบบกระจายน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรชลประทาน และ
 เกษตรบาดาล 
     2. พื้นที่นอกเขตชลประทาน : มีการขุด ลอก คู คลอง หนอง บึง ตามธรรมชาติ การขุดเจาะ 
 บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร  ฟื้นฟูระบบบำบัดนำ้เสีย  เป็นต้น 
       - ด้านการดูแลเรื่องสัตว์ป่า  :  ได้ดำเนินการตามมาตรการที่มีมาตรฐานสากล 
  3. การน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การขับเคลื่อนกระทรวงศึกษาธิการ 
      จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
  นางสาวตรีนุช เทียนทอง  
      น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง 
รัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม 
 1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 มีใจความสำคัญว่า การศึกษาต้อง มุ่งสร้าง
พ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 2 ด้าน คือ 
    1) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง 
    2) มุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรือการสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม  (Character Education) 
 2. สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที ่ 9 ที ่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ            
ทรงพระราชทานในวโรกาสต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 
    ครู  - ต้องคัดเลือกครูและพัฒนา 
    - ตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม ปลูกจิตสำนึกโดยใช้หลักปรัชญาของ  
      เศรษฐกิจพอเพียง 
    - การให้ทุนและอบรม  ให้มีความรู้ทางวิชาการในสาขาท่ีเหมาะสมที่จะสอน 
    -  ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
    - มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรัก ความเมตตาต่อเด็ก 
    - การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ  
    นักเรียน   - ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ำใจ 
   - ปลูกฝังความดีให้นักเรียน 
   - อบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี 
   - ฝึกให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี  
     ดูแลช่วยเหลือกัน และกัน 
   - เป็นตัวอย่างที่ดีให้นักเรียน 
   - นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน 
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การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 หนึ่งในผลงานอันเป็นรูปธรรมของรัฐบาลที่มีต่อการส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงด้านการศึกษา  และได้ผลผลิต  คือ  “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551”  ซึ่งมีการยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น 1 ใน 5 เป้าหมายของหลักสูตร มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนการพัฒนาโรงเรียนให้ประเมินผ่านเป็น “สถานศึกษา พอเพียง” 
 กรอบเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ”  ประกอบไปด้วยหลักความ 
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนพื้นฐาน 2 เงื่อนไข ได้แก่ การใช้ความรู้อย่างรอบรู้ รอบคอบ  
ระมัดระวัง  และมีคุณธรรม  เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวัตถุ  สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน  4  ด้าน 
      1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
       2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
      3. มีงานทำมีอาชีพ 
      4. เป็นพลเมืองดี 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
      1) มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง 
      2) ยึดมั่นในศาสนา 
      3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
      4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง 
      1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี 
      2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม 
      3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งชั่ว 
      4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 3. มีงานทำ มีอาชีพ 
      1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรัก 
 งาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ 
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      2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น และมี 
 งานทำในที่สุด 
      3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ  มีงานทำ  จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
 4. เป็นพลเมืองด ี
      1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
      2) ครอบครัว-สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที ่เป็น 
 พลเมืองด ี
      3) การเป็นพลเมืองดีคือ 
  “เห็นอะไรที ่จะทำเพื ่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ  เช่น  งานอาสาสมัคร  งานบำเพ็ญประโยชน์      
 งานสาธารณบุคคล  ให้ทำด้วยความมีน้ำใจ  และความเอ้ืออาทร” 
 
นโยบายของรัฐบาล 
 การขับเคลื ่อนประเทศไทยสู ่ความมั ่นคง มั ่งคั ่ง และยั ่งยืน หรือไทยแลนด์ 4.0 ของนายกรัฐมนตรี        
(พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา)  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  อนาคตประเทศไทยเพื่อความมั่นคง  มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นเป้าหมายของคนไทยและประเทศไทยที่จะไปให้ถึงอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง การสร้างศักยภาพหรือขีดความสามารถของประเทศไทยให้เกิดความ พร้อมของ
ทุกด้านในการใช้จุดแข็งของประเทศ  หรือใช้โอกาสที่เกิดจากภายนอกประเทศ  ให้ประเทศสามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศได้อย่างเต็มที่ และลดหรือขจัดจุดอ่อนของภายในประเทศ หรือหลีกเลี่ยงหรือ สร้างเกราะป้องกัน
จากภัยคุกคามที่มาจากนอกประเทศ โดยสร้างระบบความมั่นคงของประเทศ 
 ประกอบด้วย ความมั่นคงด้านการเมือง ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านสังคมจิตวิทยา ความ 
มั่นคงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งความมั่นคงด้านการป้องกันประเทศ 
 1. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 
  - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด 
  - การปฏิวัติดิจิตทัล (Digital revolution) 
  -  การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 
  - เศรษฐกิจภูมิภาคและโลกขยายตัวช้า 
  -  รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีมากข้ึน 
  -  บทบาทของประเทศมหาอ˚านาจในภูมิภาคอาเซียนมากข้ึน 
  -  การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก 
  - ขาดแคลนแรงงานทักษะสูง 
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  -  ความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันเพิ่มขึ้น 
  - ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น 
  - สถานการณ์ความม่ันคงกับประเทศรอบบ้าน 
  - วิกฤติอพยพย้ายถิ่นของผู้ลี้ภัยในยุโรปสูงขึ้น 
  - การบริหารจัดการอาชญากรรมไซเบอร์ 
 2. ความท้าทายในการพัฒนาประเทศในอนาคต 
      1) ด้านเศรษฐกิจ 
  - การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวและผกผันมาก 
  - เศรษฐกิจขยายตัวไม่หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 
  - ภาคการเงินและการคลังยังไม่สนับสนุนเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มท่ี 
  - การลงทุนชะลอตัว 
  - โครงสร้างพื้นฐานยังมีปัญหา 
 2) ด้านสังคม 
  - ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ำกว่าเป้าหมาย 
  - ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ไม่สอดคล้องกัน 
  -  การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ 
  - คนไทยส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการทำลายสุขภาพ 
  -  การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
  
 
 3) ด้านสิ่งแวดล้อม 
  - ทรัพยากรธรรมชาติถูกนำไปใช้ในจำนวนมาก 
  - ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง 
  - ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้น 
 4) ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการประเทศ 
  - การบริหารจัดการในภาครัฐยังมีประสิทธิภาพต่ำ 
  - บริการสาธารณะมีความล่าช้าแลไม่ได้มาตรฐานสากล 
  - ภาครัฐมีโครงสร้างที่ใหญ่และซับซ้อน 
  - คุณภาพของบุคลากรภาครัฐลดลง 
  5)  ด้านความม่ันคง 
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  - ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาความไม่มีเสถียรภาพ และความม่ังคงภายในประเทศ 
  - ภัยคุกคามจากภายนอกเพ่ิมมากข้ึนหลายรูปแบบ 
 
 
 
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม (โอกาสและความเสี่ยง) ที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญใน 5 ปี ข้างหน้า 

ด้านโอกาส ด้านความเสี่ยง 
- มีฐานการผลิตและบริการมีความเข้มแข็ง 
- ความร่วมมือและโอกาสใน ASEAN แล RCEP 
- มีการขยายตลาด 
- มีปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
- เป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและโลจิสติกส์ 
- โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

- เป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวเมื่อสิ้นแผน 12 
- เศรษฐกิจโลกเติบโตช้าและผันผวน 
- เศรษฐกิจทุกประเภทต้องแข่งขันสูง 
- การแข่งขันของประเทศเพ่ือนบ้านและคู่ค้าเพ่ิมข้ึน 
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 1. แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
      “พล.อ.อ. ประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี” 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนเชิงยุทธศาสตร์สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ  
(Action Plan) เพื่อเป็นแนวทางในการเดินหน้าจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ตั้งแต่ระดับก่อน
ปฐมวัย  ปฐมวัย  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา  จนถึงอุดมศึกษา  และวัยท˚างาน โดยจะทำงานแบบ
บูรณาการทั้งภายในกระทรวงศึกษาธิการและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของ มนุษย์ กระทรวงแรงงาน เป็นต้น 
 2. “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  สร้างเด็กรุ่นใหม่  ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0” 
      “นางสาวตรีนุช  เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  มีความสำคัญมากสำหรับการปฏิรูปการศึกษาไทย
ในปัจจุบัน 
  -  แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นหัวใจสำคัญเสมือน “ไบเบิ้ล” ในการท˚างานร่วมกัน 
  - ปรับแผนการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องและรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  -  เน้นจัดการศึกษาครอบคลุมทุกช่วงวัยตามรัฐธรรมนูญ 
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  -  มี 6 ยุทธศาสตร์หลักในการท˚างาน 
  - ผสานความร่วมมือ – เน้นฝึกปฏิบัติงานเพื่อสร้างกลุ่มนำขับเคลื่อนประเทศ 
      วิสัยทัศน์ 
   คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
  3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและ 
 ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. เพ่ือนำประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายใน 
 ประเทศลดลง 
 เป้ามายความสำเร็จ 
      ด้านการศึกษา 
  1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  2. ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
  3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  4.  ระบบการบริหารการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ด้านผู้เรียน 
  3Rs 
   1. การอ่านออก Reading 
  2. การเขียนได้ Writing 
  3. การคิดเลขเป็น  Arithenmatics 
  8Cs 
   1. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
 and Problem solving) 
  2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativing and Innovation) 
   3.  ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน ์(Cross-cultural Understanging) 
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  4. ทักษะด้านความร่วมมือ การท˚างานเป็นทีม และภาวะผู้น˚า (Collaboration, Teamwork 
 and Leadership) 
  5. ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communication, Information 
 and Media Literacy) 
  6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing, and ICT 
 Literacy) 
  7. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 
  8. ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
 3. แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
  ยุทธศาสตร์ 6 ข้อ 
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ  
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม 
            ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
            ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมการศึกษา 
            ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
            ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4. การศึกษาไทย 4.0 



แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนหนองโพพิทยา 

 

      ในบริบทการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 การศึกษาในยุค Thailand 4.0 มีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือ ให้ความรู้กับคน
เท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ กล่าวคือ นอกจากให้ความรู้แล้วต้องทำให้เขา เป็นคนที่รักที่จะเรียน 
มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย นั่นก็คือการสร้างคนให้มีทักษะใน ศตวรรษที่ 21 ในขณะ เดียวกัน 
Thailand 4.0 คือ การพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย มีรายได้มากข้ึน และก้าวพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้
ปานกลาง  โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนา ประเทศ และต้องสามารถ ติดต่อค้าขายกับ
นานาประเทศได้ด้วยการศึกษา จึงต้องเร่งด˚าเนินการปฏิรูปการ เรียนรู้ให้กับเด็กไทยก้าวสู้ Thailand 4.0  อย่าง
เป็นรูปธรรมในหลายด้าน เช่น  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสะเต็มศึกษา (Stem Education) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การปรับ
หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2561 การพัฒนาปรับปรุงตำราเรียนให้มีมาตรฐาน การบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก (โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน/โรงเรียนแม่เหล็ก) 
  
วิวัฒนาการของการศึกษาไทย 
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 5. เป้าหมายการศึกษาไทย 4.0  
      การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา 
  สายสามัญ 
   - สร้างทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ Thailand 4.0 
   - จัดหลักสูตรสหวิทยาการที่มุ่งสร้างทักษะและสมรรถนะการทำงานในอุตสาหกรรม  
    เป้าหมายและในสาขาอ่ืนที่สำคัญตามความต้องการ 
   - ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning (Stem,  PBL, WIL, CIL, RBL,  PBI) 
  สายอาชีพ 
   - มุ่งเน้นสมรรถนะเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 5 กลุ่มหลัก และการทำงานได้จริง 
   - จัดหลักสูตร Competency Based Learning  และการเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพ 
   - จัดการเรียนการสอนแบบ Dual Study 
   - ร่วมมือกับเอกชนในการผลิต Competitive workforce เน้น PPPs 
   - ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการผลิต/พัฒนาครูอาชีวศึกษาในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง/ครู  
    สามารถพิเศษ 
   - ยกระดับสถาบันอาชีวศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศตามโมเดล 4.0 
  เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
   -  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้น  และการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  
     เพ่ือนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ 
 การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
  1. การยกระดับทักษะของแรงงานให้ตรงตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย และตลาดแรงงาน 
  2. ร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามโครงการสานพลังประชารัฐ 
   3. จัดการศึกษาให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
  4. ยกระดับทักษะและเทียบเคียง/เทียบระดับกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
  5. การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmers ผู้ประกอบการให้เป็น Smart Enterprises  
    Smart SMEs 
  6. การพัฒนาวิชาชีพต่างๆ โดยการศึกษาและการฝึกอบรม 
  7. การส่งเสริม R&D 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  ส่งเสริมมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในด้านต่างๆ ตามโมเดลประเทศไทย 4.0 
       - จัดหลักสูตรแบบสหวิทยาการ 
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       -  ผลิตบัณฑิตตรงกับสาขาความต้องการ 
           - ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
       - พัฒนาครูและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
        - สร้างศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
 

6. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
 7. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของงบประมาณประจำปี) ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
    การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
     พันธกิจ 
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    1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับทุกพื ้นที ่อย่างมี
 ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
     2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง 
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
    4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนา สมรรถนะของ
ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 ค่านิยม  TEAMWINS 
 T =  Teamwork การทำงานเป็นทีม 
 E =  Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน 
 A  =  Accountability ความรับผิดชอบ  
 M  =  Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
 W  =  Willful ความมุ่งม่ันตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ  
 I   =   Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
 N  =  Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ 
      ที่ดีต่อกัน  
 S  =  Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ  
  เป้าประสงค์รวม 
        1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบ  
 บูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
      2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษท่ี 21 
  
 
 
 
เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม และค่าเป้าหมาย 
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เป้าประสงค์รวม/ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม/หน่วยหลักรับผิดชอบ 
ค่าเป้าหมาย  

ปี 2565 
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
*1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrit &Transparency 
Assessment) (ศปท.) 

ไม่น้อยกว่า  85 
คะแนน 

 
2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
*2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 
ขึ้นไป เพิ่มข้ึน (สช.)  
   - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ชั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ให้ผู้เรียนระดับชั้น 
ป.6 และระดับชั้น ม.3 ของสถานศึกษาในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ 
เข้ารับการทดสอบ O-NET ตามความสมัครใจ ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดย 
เฉพาะของนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป) 

ร้อยละ 51 
 

3. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป (สช.)  

ร้อยละ 80 

*4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภาคเรียนเพิ่มขึ้น (กศน.) 

ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

5. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป(กศน.)  

ร้อยละ 80 
 

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
*6. จำนวนครั้งที่ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) (กศน.)  

10,000,000 ครั้ง 

7. จำนวนระบบการเทียบเคียง/เทียบโอน คุณวุฒิทางการศึกษา  
(ระบบ Credit Bank System) (กศน.)  

1 ระบบ 

4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศกึษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21 
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เป้าประสงค์รวม/ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม/หน่วยหลักรับผิดชอบ 
ค่าเป้าหมาย  

ปี 2565 
8. ร้อยละของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงาน และสามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
(สอ./สช./สคบศ./กศน.)  

ร้อยละ 85 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 เป้าประสงค์  

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อ
ความม่ันคง   

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความ
มั่นคง ในแต่ละบริบท 

2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของ
ประเทศ 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3. หน่วยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง  
และเสมอภาค ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตอบ 
สนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

  
ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป. 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
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1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และ
สมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 สอดคล้อง
เหมาะสมกับการเสริมสร้างความ
มั่นคงในแต่ละบริบท  

1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพ
สถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 
2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและ
พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตาม
ตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อ
ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, 
โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะ
ที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการแข่งขันของ
ประเทศ   

1. พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในพ้ืนที่และภูมิภาค (อาทิ พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ดิจิทัล
ชุมชน) 
2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และ
พัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและ
สมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผล 
ต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา 
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 
4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
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3. หน่วยงาน/สถานศึกษา มี
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จำเป็น 
ของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติ
ที่ถูกต้อง    ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ 
ความเป็นพลเมือง 
7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษา
แม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 
8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอ
ภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

1. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบ
ดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. หน่วยงานมีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง

1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ในการ
บริหารราชการ/บริการประชาชน 
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ความต้องการของผู ้ร ับบริการได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้าน
การศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการ
ใช้งาน 
3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุก
ภาคส่วนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา  
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
5. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
6. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วม
จัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน  
เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์  
 

ยุทธศาสตร์ชาติ /ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  
/ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดรายประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 

(หน่วยหลักรับผิดชอบ) 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านความมั่นคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.   ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
                                                 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแตล่ะบริบท  

1. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยดึมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข  

ร้อยละ 100 
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(ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด สป.) 

*2. ร้อยละของผูเ้รียนทีไ่ดร้ับการสร้างภมูิคุ้มกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
(ยาเสพตดิ,ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) (สช./กศน./สบศ.) 

ร้อยละ 80 

3. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพ หรือสมรรถนะดา้นอาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปสร้างโอกาส 
ในการประกอบอาชีพได้ (กศน.) 

ร้อยละ 85 

4. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ  
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าใจและยอมรบัความแตกต่าง 
ทีห่ลากหลาย (ศปบ.จชต.) 

ร้อยละ 80 

*5. ร้อยละของนักเรยีนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีทักษะการฟัง พูด-อ่าน–และเขียนภาษาไทย 
ในระดับพอใช้ขึ้นไป (ศปบ.จชต.)  

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.  ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนอง 
                                                    ความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 

*6. ร้อยละของผลงานวิจัยเพื่อสรา้งความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(สนย. และทุกหน่วยงานในสังกัด สป.) 

ร้อยละ 80 

7. ร้อยละของผูผ้่านการอบรมเครอืข่ายเศรษฐกิจดจิิทัลชุมชนระดับตำบล (กศน.) ร้อยละ 100 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
                                                   2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ 
                                                       ที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
                                              3. หน่วยงาน/สถานศึกษา มกีิจกรรมส่งเสริมคณุลักษณะที่พึงประสงค์และ 
                                                 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

8. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทีไ่ด้ผา่นการประเมินคุณภาพภายนอก  
อยู่ในระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป (สช.) 
   - ระดับปฐมวัย 
   - ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 80 

9. ร้อยละคะแนนเฉลีย่คณุธรรม จรยิธรรมของผูเ้รยีน (สนย.) 
   - ระดับประถมศึกษา  
   - ระดับมัธยมศึกษา  

(จัดเก็บและรอ

ประมวลผล) 
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10. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยความเป็นพลเมืองของผู้เรียน (สนย.) 
   - ระดับประถมศึกษา  
   - ระดับมัธยมศึกษา  

(จัดเก็บและรอ
ประมวลผล) 

11. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศเพือ่การสื่อสารด้านอาชีพ 
/ ด้านการเรียนรู้ สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากขึ้น (กศน./สช.) 

ร้อยละ 80 

*12. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย (สช.) ร้อยละ 80 

13. จำนวนผู้ใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาต ิ(National Digital 
Learning Platform : NDLP) 
(ศทก. : เป้าหมาย 30,000 คน ภายในปี พ.ศ.2565 : เริ่มต้น ปี 64 เป้าหมาย 10,000 คน)  

20,000 คน 

14. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีต่อการบรหิารงานบุคคลของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  
 
 

ร้อยละ 90 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสงัคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.   ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างท่ัวถึง และเสมอภาค 
                                                ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
15. ร้อยละของผู้ผา่นการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ 
ไปสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ/พัฒนางานได้ (กศน.) 

ร้อยละ 90 

16. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
เทียบกับเป้าหมาย (กศน./สช.) 

ร้อยละ 100 

17 จำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษา
และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบรกิารทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความต้องการจำเป็น 
(กศน. 10,000 คน / สช. 440,000 คน) 
 
 
 
 
 
 

450,000 คน 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.   หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง 



แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนหนองโพพิทยา 

 

                                                ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
                                                ตามหลักธรรมาภิบาล 
18. จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บังคับที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ (สน./สช./ก.ค.ศ.) 
(สน. 2 ฉบับ / สช. 5 ฉบับ / ก.ค.ศ. 23 ฉบับ)  

ไม่น้อยกว่า 
30 ฉบับ 

 

*19. จำนวนระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวง ศึกษาธกิารที่เช่ือมโยงฐานข้อมลู
รายบุคคลอ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานอ่ืนด้านสาธารณสุข สังคม ภูมสิารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา 
(: อ้างอิงจาก แผนปฏิรูปการศึกษา) 
(ศทก. : เป้าหมาย 6 ระบบฐานขอ้มูล ภายในปี 2565 : เริ่มต้นปี 2562 มีอยู่ 2 ระบบ
ฐานข้อมูล : ป ี2563 เป้าหมาย 2 ระบบ : ปี 2564 เป้าหมาย 1 ระบบ)  

1 ระบบฐานข้อมูล 

20. ร้อยละของหน่วยงานท่ีนำดิจทิัลมาประยุกต์ใช้ในการบรหิารจดัการ  
(ทุกหน่วยงานในสังกัด : หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัด สป. เทียบเท่าสำนัก)  

ร้อยละ 80 

21. ระดับความสำเร็จการจดัทำแผนปฏิรปูองค์กรและข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงระยะ 3 ปี 
(พ.ศ.2566-2568) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.) 
(อ้างอิงจาก : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.2564-2565) 

ระดับ 5 

 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง การจัดการ
ศึกษาของประเทศครั้งสำคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย รวมถึงกลุ่ม
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร ให้
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ ต่อสังคมและผู้อ่ืนมัธยัสถ์  
อดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัย  รักษาศีลธรรม  และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้กำหนดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
  สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 พันธกิจ 
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  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
 ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มี
 ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 
 อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา 
 ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ และ
 คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
 และปรับตัวต่อเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
  2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
 ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลัก 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัด 
 การเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้
 เทคโนโลยี 
  4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น ำ
 ทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
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  5. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเร ียนรู ้ ร ่วมมือกับชุมชน 
 ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้
 ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
   6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรม 
 ยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมิน
 และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
  7. สำนักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน โดยกระจายอำนาจการบริหารงาน 
 และการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพ 
 กำกับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิ จัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
 คุณภาพ 
 
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
       เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์เชิงนโยบาย 
  นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
       การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนในเขต
พ้ืนที่พิเศษเฉพาะ ที่มีความยากลาบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของ ประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 
กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือ
สร้างความม่ังคงของประเทศในระยะยาว 
       เป้าประสงค์ 
   1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที ่พิเศษ 
 เฉพาะ ได้รับการบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
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   2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ 
 ในพื้นที่ห่างไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้างความ
 มัน่คง ของประเทศในระยะยาว 
  ประเด็นกลยุทธ์ 
       1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   1.1 ตัวช้ีวัด 
     (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น 
     (2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการ 
 เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของ  
 ท้องถิ่น 
     (3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการ การศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
    1.2 แนวทางการดำเนินการ 
     ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดภาคใต้  
 (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
     (1) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
     (2) การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
     (3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
     (5) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     (6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้ด˚าเนินการในลักษณะบูรณาการ 
 ร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน 
 ภาคใต้ 
       2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อย โอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับ การบริการ
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
   2.1 ตัวช้ีวัด 
     (1) จำนวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพัก ในโรงเรียนที่มี
 หอพักนอน หรือ การสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย 
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     (2) จำนวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการประกอบ อาหาร 
 การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดีอย่างเหมาะสม 
     (3) จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ
 ทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
     (4) จำนวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มี
 นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและ
 สวัสดิการ ที่เหมาะสมกับบริบท 
     (5) จำนวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ ห่างไกล
 ทุรกันดาร ได้ร ับการส่งเสริมการเรียนรู ้ที ่ม ีคุณภาพ และเกิดจิตส˚านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา
 พระมหากษัตริย์ 
     (6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อย โอกาส 
 และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 
     (7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร มี
 ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
   2.2 แนวทางการดำเนินการ 
     (1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูง ใน
 ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจำเป็นและ เหมาะสมกับบริบท 
     (2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแล หอพัก
 นอนตามความจำเป็น และเหมาะสมกับบริบท 
      (3) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่น ทุรกันดาร 
 ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส˚านึกรักในสถาบัน ชาติ 
 ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
     (4) สร้างเวทีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ที่
 เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และ เกาะแก่ง ควรทำ
 อย่างไร” ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ  
 เช่น การสร้าง Website Facebook และ Line เป็นต้น 
       (5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
 ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่ม ที่อยู่ใน
 พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
     (6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 
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     (7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 
 ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
  นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
       การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
หมายรวมถึงกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติ
และเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ˚าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ ทางวิชาการ มีทักษะ
วิชาชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบ การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้  
 1) ปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตรทุกระดับการ ศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ ที่ 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ (Career Education)  
 2) พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักใน สถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็น
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่ 
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 4) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  
 5) การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนา อย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
 7) นำ Digital Technology มาใช้ในการจัด การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความ
ต้องการ และความถนัด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 เป้าประสงค์ 
      1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และ เป็นพลเมืองดีของชาติ 
และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 
      2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ ต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
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       3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการ และความถนัด 
      4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มี
พัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถ พิเศษ ตามท่ีระบุไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท ำขึ้นบนพื้นฐาน
ความต้องการจำเป็นเฉพาะของผู้เรียน 
      5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ(Transitional  
Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการดำเนิน
ชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
      6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และ สามารถ
พึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถ ป้องกันตนเอง
จากปัญหายาเสพติดได ้
 ประเด็นกลยุทธ์ 
      1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะ ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Career Education) 
  1.1 ตัวช้ีวัด 
            (1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้อง กับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียน มีหลักคิดที่
ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
ตามความต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
            (2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ ความต้องการ
ของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
  1.2 แนวทางการดำเนินการ 
       (1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษ
ที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ตามความต้องการได้ และ
มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
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       (2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง กับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
       (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยน การจัดการ
เรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 
       (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจำเป็นเฉพาะของผู้เรียน ที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ 
       2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1 ตัวช้ีวัด 
       (1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       (2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
       (3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
       (4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 
10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.2 แนวทางการดำเนินการ 
       (1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
       (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ผู้เรี ยนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด 
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      3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ 
นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
  3.1 ตัวช้ีวัด 
       (1) ด้านผู้เรียน 
   1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
   2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
   3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
   4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
   5) ร้อยละของผู้เรียนที ่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื ่องการอ่าน 
(Reading Literacy) 
   6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) 
    7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ˚าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) 
   8) ร้อยละของผู ้เร ียนที ่มีทักษะสื ่อสารอังกฤษ และสื ่อสารภาษาที ่ 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ คุกคามรูปแบบใหม่ 
    9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้ 
   10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย 
   11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
   12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้ เรื่องการ
อ่านตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึน้ไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
   13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา 
  (2) ด้านสถานศึกษา 
   1)   ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) STEM ศึกษา 
    2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ 
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   3) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 
ขั้น (IS: Independent Study) 
   4) ร้อยละของสถานศึกษาที ่จัดการเรียนรู ้ และบรรยากาศสิ ่งแวดล้อม ที ่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2 แนวทางการดำเนินการ 
       (1) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อที่จะ
เข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น 
       (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอก ห้องเรียนให้เอื้อต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
       (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย 
       (4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่
ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
       (5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็ก ก่อนประถมให้มี
พัฒนาการความพร้อม เพ่ือเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
       (6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็น 3 ด้าน 
   1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
   2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
   3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
       (7) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และ สมรรถนะด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
       (8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
       (9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
       (10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM 
ศึกษา 
       (11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 
ขั้น (IS: Independent Study) 
       (12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ ฐานความรู้และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น 
   1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม 
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   2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
   4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
   5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
       (13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วย
ระบบการสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึง มัธยมศึกษาตอนต้น 
       (14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิด แก้ปัญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน 
       (15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทาง การประเมินผลผู้เรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing 
       (16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนาไปสู่ความเป็นเลิศในแต่ละด้าน 
       (17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็นห้องเรียน
เฉพาะด้าน  
       (18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม 
       4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
  4.1 ตัวช้ีวัด 
       (1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
        (2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการพัฒนา
ทักษะอาชีพตามความถนัด 
       (3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
       (4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
  4.2 แนวทางการดำเนินการ 
       (1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้อิงสมรรถนะ
และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
       (2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
       (3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น  ทวิศึกษา
หลักสูตรระยะสั้น 
       (4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่
ตนเองถนัด เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
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       (5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของอนามัย 
       (6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning 
: SEL) ในทุกช่วงวัย 
       (7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
      5. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.1 ตัวช้ีวัด 
       (1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       (2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม  
สังคม  และเศรษฐกิจ  เพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน  (Environmental Education Sustainable Development : 
EESD) 
       (3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) 
 
  5.2 แนวทางการดำเนินการ 
       (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
       (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) 
       (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste  และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental 
Education Sustainable Development : EESD) 
       (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ การประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
       6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
  6.1 ตัวช้ีวัด 
       (1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของแต่ละระดับ 
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       (2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้าน ทักษะอาชีพ 
ทักษะการดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
       (3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มี ความสามารถ
พิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
  6.2 แนวทางการดำเนินการ 
       (1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์ การศึกษาพิเศษ 
หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
       (2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย 
       (3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียนเฉพาะความ
พิการ 
        (4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
       (5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การ
คิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
       (6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะ การดำรง 
ชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการด˚ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
       (7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
       (8) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       (9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื ่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื ่อสารอย่าง ถูกต้อง
เหมาะสม และสร้างสรรค์ 
       (10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ˚านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา 
       (11) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ˚าเป็นพิเศษที่มีความสามารถ พิเศษในด้าน
วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล 
       (12) ส่งเสริม สนับสนุนการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
       (13) จัดให้มีระบบการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
       (14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
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         (15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทำ รวบรวม ผลิต พัฒนา และ
เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 
       (16) สำรวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดทำผัง บริเวณ จัดทำแบบ
รูปและรายการสิ่งก่อสร้าง 
       (17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัย ของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
       (18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา ขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
       (19) ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัด การศึกษา
สำหรับคนพิการจังหวัด 
       (20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร ปกครองในพ้ืนที่ 
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
       (21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
      7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู ้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-
Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  7.1 ตัวช้ีวัด 
       (1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
          (2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 
   7.2 แนวทางการดำเนินการ 
       (1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู ้ เพื ่อให้บริการ Digital Textbook ตามเนื ้อหา
หลักสูตรที่กับหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนา ตนเองอย่า ง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
        (2) พัฒนา  Digital Platform เพื ่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู ้ของผู ้เร ียนเป็น
รายบุคคล  
       (3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital Platform 
   นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       การปรับเปลี ่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภท ตั้งแต่การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะ อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มี
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คุณภาพ และประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครู
สอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงาน จาก
การพัฒนาผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การ
กำหนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง เงินเดือนค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้ 
มาเป็นครู มีการวางแผนอัตรากำลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวาง
แผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยนำ Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรมครู และการจัดทำ
ฐานข้อมูลกำลังคน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม นำไปสู่การวิเคราะห์ วางแผน
กำลังคนได้อย่างต่อเนื่อง 
  เป้าประสงค์ 
       ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที ่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
  ประเด็นกลยุทธ์ 
       1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิต และพัฒนา
ครู ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
   1.1 ตัวช้ีวัด 
                  (1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี 
             (2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที ่
             (3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจำนวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
   1.2 แนวทางการดำเนินการ 
            (1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลนและ
ความต้องการคร ู
             (2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการกำหนดสมรรถนะครูให้
สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
            (3) ประสานความร่วมมือในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ 
             (4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี 
              (5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 
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       2. พัฒนาผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   2.1 ตัวช้ีวัด 
        (1) ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ 
ปฏิบัติงานครบตามความจำเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        (2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียน แต่ละ
บุคคล 
   2.2 แนวทางการดำเนินการ 
        (1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง(Need Assessment) 
ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบ วงจร 
         (2) กำหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทาง
การศึกษาให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
        (3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำ
หลักสูตรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่กำหนด 
       (4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับ การ
พัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
        (5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเร ียนรู ้ทางว ิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 
        (6) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง กับ
การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
        (7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มี
ความรู้ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogyทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 
        (8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดย
ใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
        (9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับ ผู้เรียนที่
มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 
        (10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
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        (11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มี ความรู้
ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น 
        (12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ 
จำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
        (13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face- 
to-Face Training 
        (14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะ 
ในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี 
(ประเมิน 360 องศา) 
       3. นำ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทางการศึกษาทุก
ประเภทท้ังระบบ 
   3.1 ตัวช้ีวัด 
             (1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 
             (2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
        (3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน 
   3.2 แนวทางการดำเนินการ 
        (1) พัฒนา Digital Platform เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
         (2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทาง
การศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
        (3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน 
เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ˚าเป็นพิเศษ และผู้เรียน ที่มี
ความแตกต่าง เป็นต้น 
        (4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology 
  นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด ความ
เหลื่อมลำ้ทางการศึกษา 
 การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง 
กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
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ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เน้นการสร้าง ความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ เพ่ือวางแผน การจัดการศึกษาทั้งระบบตั้งแต่การสา
มะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตาม การเข้าเรียน การติดตามเด็กนักเรี ยนออก
กลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นที่ และ การระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุง 
พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้อง กับบริบทเชิงพ้ืนที่ เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ˚านวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคาร ประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้อง
พิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครู และบุคลากร ทางการศึกษา มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 
มาตรฐานด้านระบบงบประมาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital Technologyเป็นต้น 
3) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียน ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ 4) ปรับเปลี่ยน
กระบวนการงบประมาณตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุน ตรงไปยังผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง และมี
ความเหมาะสม เพียงพอ และ 4) น˚า Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้าและสร้าง
โอกาสในการเข้าถึง การบริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ 
      สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
และลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา 
 ประเด็นกลยุทธ์ 
      1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  1.1 ตัวช้ีวัด 
  (1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 
  (2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
  (3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวที่
มีประสิทธิภาพ 
  (4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ น˚ามาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.2 แนวทางการดำเนินการ 
  (1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ภาคเอกชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง วาง
แผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 
  (2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดททำสำมะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ปี) 
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  (3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ 
จัดทำแผนการนักเรียนทุกระดับ 
  (4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็ก วัยเรียนได้เข้าถึงการ
บริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 
  (5) สถานศึกษาจัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยง ข้อมูล ศึกษา 
วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
      2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบท ของพื้นที่ 
เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
  2.1 ตัวช้ีวัด 
  (1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
  (2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีกำหนด 
   2.2 แนวทางการดำเนินการ 
  (1) จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพื้นที่ เช่น 
   1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น 
   2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3) ด้านการบริหารจัดการ 
   4) ด้านงบประมาณ 
   5) ด้านความปลอดภัย และ 
   6) ด้าน Digital Technology 
  (2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด 
      3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
  3.1 ตัวช้ีวัด 
  (1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
  (2) สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการที่
ตอบสนองสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ บุคคล และตามสภาพและ
ประเภทของความพิการ 
   (3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
  3.2 แนวทางการดำเนินการ 
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  (1) จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ และนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทำกลยุทธศาสตร์แผนการดำเนินงาน 
และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทำงาน แบบมีส่วนร่วม 
  (3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ บริการ ช่วงเชื่อมต่อ 
(Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกัน และที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ 
หรือการดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  (4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพื่อ สามารถการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 
  (5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู ้ร ับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ และ
สนับสนุนให้สถานศึกษาด˚าเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
  4.1 ตัวช้ีวัด 
  (1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และ สถานศึกษาโดยตรงอย่าง
เหมาะสม 
  (2) ผู ้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การเรียนรู ้อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  (3) จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
   4.2 แนวทางการดำเนินงาน 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาทั้งด้านความ
เหมาะสม เพียงพอ 
  (2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง 
  (3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลด ความเหลื่อมล้ ำ
ทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
      5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับ นำ Digital Technology มาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
  5.1 ตัวช้ีวัด 
  (1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถ เชื่อมต่อกับโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 



แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนหนองโพพิทยา 

 

  (2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือ
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.2 แนวทางการดำเนินงาน 
  (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื ่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัย 
  (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือใน
พัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน 
  (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital 
  (4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สำหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  (5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy สำหรับครูอย่างเหมาะสม 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
  (6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology : DLIT) 
  (7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
       นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการพัฒนาหน่วย 
งานในสังกัด ให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับท่ีทาหน้าที่ใน การกำกับ
ติดตาม เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่ปราศจาก การทุจริต
คอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และ พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที ่เป ็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช ้อย่างค ุ ้มค่า และปฏิบัต ิงาน เทียบได้กั บ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี ส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้า มามีส่วนร่วมบริหารจัด
การศึกษา 3) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นำไปสู่การกระจาย อำนาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษา
เป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 4) ปรับเปลี่ยนระบบ งบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและ
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน ˚า Digital 
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Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็น ระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยี Big Data เพ่ือ
เชื่อมโยงข้อมูลด้าน ต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูล สถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ 
ที่จ˚าเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ 
และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป 
  เป้าประสงค์ 
      สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา ผู้เรียน ให้มี
คุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 ประเด็นกลยุทธ์ 
     1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
  1.1 ตัวช้ีวัด 
  (1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการด˚าเนินงานผ่าน เกณฑ์การประเมิน
ส่วนราชการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก˚าหนด 
  (2) ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ มาตรฐานสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
  (4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
  1.2 แนวทางการดำเนินการ 
  (1) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
  (2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
  (3) ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา สานักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ 
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
  (4) กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการ ที่มุ่งเน้นคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการท˚างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment) 
      2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัด
การศึกษา 
   2.1 ตัวชี้วัด 
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  -  ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 
  2.2 แนวทางการดำเนินงาน 
  (1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-  
Based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs” 
  (2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท˚าแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพ้ืนที่ 
  (3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น  เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
  (4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
  (5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
   (6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
      3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นำไปสู่การกระจายอำนาจ 4 ด้าน ให้
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
  3.1 ตัวช้ีวัด 
  (1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
  (2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอำนาจทั้งระบบ 
  (3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
  (4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล 
  (5) จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
  (6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  3.2 แนวทางการำาเนินการ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่
ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการกากับติดตาม 
  (2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอานาจการจัด การศึกษา 4 ด้าน 
ให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษานาร่องรูปแบบ การกระจายอำนาจ เช่น 
   1) เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
   2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) 
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   3) Autonomous School 
  (3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐาน
หน่วยงานระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับกากับติดตามให้เหมาะกับบริบท การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
  (4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัด การศึกษาทั้งระบบ 
(Digital Transformation) 
  (5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ ผู้เรียนเท่านั้น 
  (6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการ พัฒนาทักษะ และ
คุณภาพชีวิตของชุมชน 
  (7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียน
กีฬา ฯลฯ 
  (8) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการ ตรวจสอบติดตามเพ่ือ
การปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
   (9) สร้างมาตรฐาน  และก˚าหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
  (10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การ
บริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น 
  (11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณา ค่าตอบแทนพิเศษและ
สวัสดิการอื่น ๆ สาหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
  (12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจ 
  (13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา ผู้เรียน ให้ได้ตาม
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น น˚าไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพียงพอ 
   4.1 ตัวช้ีวัด 
  (1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่าง
เหมาะสม 
  (2) ผู ้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การเรียนรู ้อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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  (3) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
   4.2 แนวทางการดำเนินงาน 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาทั้งด้านความ
เหมาะสม เพียงพอ 
  (2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง 
  (3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา เพอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
      5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับ นำ Digital Technology มาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนาเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยง ข้อมูลด้านต่าง 
ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นมาวิเคราะห์
เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ
สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 
  5.1 ตัวช้ีวัด 
  (1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล ต่าง ๆ นำไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.2 แนวทางการดำเนินงาน 
  (1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนา อาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง 
และศักยภาพบุคคลของประเทศ นาไปสู่ การตัดสินใจระดับ นโยบายและปฏิบัติ 
  (2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู ้ผู้ เร ียน และบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อให้
สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
  (3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพ่ือสนองตอบต่อการ ปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ น˚าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ ตั้งแต่การคัดสรร บรรจุ
แต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยง ถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 
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  (4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนา ฐานข้อมูล
ประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
  (5) พัฒนา Big Data เพื่อเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ นำไปสู่การวางแผน การจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
แนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้กำหนดวิสัยทัศ  พันธกิจ  เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ 
และจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษา ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
      ภายในปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นองค์กรคุณภาพ พัฒนา
ผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสากล และมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษท่ี 21 โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และชุมชน 
 พันธกิจ 
 1)  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้มี
ความเข้มแข็งด้วยระบบคุณภาพ 
 2) ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตาม ให้สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้
ในการจัดการศึกษา ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ
ทางด้านวิชาชีพ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 4) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของโลกศตวรรษที่ 21 
 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 
 เป้าประสงค์ 
 1)  โรงเรียนมัธยมศึกษามีความเข้มแข็งด้วยระบบคุณภาพ 
 2) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับ
บริการทางการศึกษา  และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3) นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และ มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
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 4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน จัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 5) ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 จุดเน้นการพัฒนาสู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
      ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
      แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
  1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
       1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
       1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
       1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
       1.4 ประเด็นความมั่นคง 
       1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
       1.6 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
       2.1 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
       2.2 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ 
 อาจารย์ ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
       2.3 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
       2.4 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล ประเด็นการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
 
  3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง - ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนใน
การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
  4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
       4.1 วัตถุประสงค์ 
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   1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะ ความรู้ความส ามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   1.2 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากร และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้ รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้
   1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็ง ของฐาน การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
   1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
   1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
       4.2 เป้าหมายรวม 
   2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติ และพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดี ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มี
ความรับผิดชอบ และ ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
   2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ 
อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 
   2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร กับ 
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพ่ือ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ภายในปี 2565 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ อย่างถูก 
หลักสุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
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❶ นักเรียนดี Smart Student 
จุดเน้น 
➢  ใส่ใจ คุณธรรม 
➢ ก้าวล้ำวิชาการ 
➢ งาน ผลสัมฤทธิ์เป็นเลิศ 

 

 

 

1) นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 สาระหลัก 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

3) นักเรียนมีผลงาน ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและอาชีพ 1 นักเรียน 

1 ผลงาน 

4) นักเรียนมีมาตรฐานทักษะ และสมรรถนะด้าน Digital Literacy 

5) นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน 

ความสำมารถทางภาษา CEFR English Literacy 

6) นักเรียนรักงาน ทำงานจนสำเร็จ ใฝ่เรียนรู้ และร่วมสร้างสรรค์

นวัตกรรม 

นโยบาย  จุดเน้น  ตัวชี้วัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
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   ❷ ครูเด่น Smart Teacher 
   จุดเน้น 
   ➢ เป็นครูด้วยหัวใจ 
   ➢ ครูผู้สร้างนวัตกรรม 

   ➢ มีผลงานเชิงประจักษ์ 
   ➢ เป็นครูมืออาชีพ 

   1) ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ 1 ครู 1 
นวัตกรรม 
   2) ครู และบุคลากรทางการศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาใช้ดำเนินชีวิต จัดกิจกรรมกำรเรียนการสอน 
   3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาบริหารจัดการชั้นเรียน เป็น
ห้องเรียนคุณภาพ 
   4) ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนรู้เชิงรุกเน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ Active Learning 
 / 5 STEPs / Coding / STEAM / PBL 
  5) ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy: DL) และทักษะการสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบ 
มาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR English Literacy 
   6) ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีแผนพัฒนาตนเอง มี EID Plan 
เพ่ือพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 

    
   ❸ โรงเรียนดัง Smart School 
    จุดเน้น 
   ➢ เครือข่าย / ชุมชนร่วมพัฒนา 
   ➢ ก้าวหน้าด้วยระบบคุณภาพ 
➢ พร้อมเพรียงศักยภาพ “น่าดู น่าอยู่  
น่าเรียน” 

 

 

 
1) โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
2) โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
3) โรงเรียนมีระบบความปลอดภัย 
4) โรงเรียนเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
5) โรงเรียนเป็นโรงเรียน พอเพียง สุจริต คุณธรรม 
6) โรงเรียนจัดกำรศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT) 
7) โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
8) โรงเรียนส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 
ผลิตภัณฑ์ 
9) โรงเรียนมีนวัตกรรมในกำรบริหารจัดการ 
10) โรงเรียนมีภูมิทัศน์ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย “น่าดู น่าอยู่ 
น่าเรียน 
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   ❹ สำนักงานเลิศ Smart Office 
   จุดเน้น 
   ➢ ใช้หลักธรรมาภิบาล 
   ➢ บริหารด้วยนวัตกรรม 

   ➢ น้อมน้าศาสตร์พระราชา 
   ➢ มุ่งการพัฒนาสู่ความยั่งยืน   
   “น่าอยู่ น่าทำงาน บริการประทับใจ” 

 
1) สพม.นครสวรรค์ เป็นองค์กรคุณธรรม บริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 
2) สพม.นครสวรรค์ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3) สพม.นครสวรรค์ ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
4) บุคลากร สพม.นครสวรรค์ ทุกคน มีความสามารถด้านทักษะ 
ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR 
English Literacy และทักษะ Digital Literacy 
5) สพม.นครสวรรค์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) 
6) สพม.นครสวรรค์ เป็นสำนักงานน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย “น่าอยู่ น่าทำงาน บริการประทับใจ” 
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ส่วนที่ 3 

โครงการและงบประมาณ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนหนองโพพิทยา 
เพ่ือใช้ส าหรับบริหารและจัดการศึกษาและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนหนองโพพิทยา    
ซึ่งต้องดูแลนักเรียนให้มีการพัฒนาทุกด้าน 
  โรงเรียนหนองโพพิทยา เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาให้นักเรียน  ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามเป้าหมาย นโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือเป็นการสนองนโยบายยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือเป็นการ
ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ก าหนดโครงการ กิจกรรม ในการด าเนินงานต่างๆ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565  แบ่งเป็น 2 
ส่วนดังนี้ 
      1. งบบริหารจัดการโรงเรียนหนองโพพิทยา  
      2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวจากส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.1 ม.ต้น   93  คนๆ ละ 3,500 บาท  เป็นเงิน 325,500  บาท 
 1.2 ม.ปลาย   100  คนๆ ละ 3,800 บาท  เป็นเงิน 380,000  บาท 
 1.3 เงินอุดหนุนรายหัวเพ่ิมเติม (โรงเรียนขนาดเล็กฯ)  เป็นเงิน 193,000  บาท 
      รวมนักเรียน 193 คน          รวมเป็นเงิน 898,500 บาท 
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ตามการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการขยายโอกาส
เข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ) 
 2.1 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 
  ม.ต้น   93  คน ๆ ละ 440x2 บาท เป็นเงิน   81,840  บาท 
  ม.ปลาย  100  คน ๆ ละ  475x2 บาท  เป็นเงิน   95,000  บาท 
             รวมเป็นเงิน 176,840  บาท 
3. น าไปจัดสรรปีการศึกษา 2565      เป็นเงิน 1,072,490 บาท 
 
 
 
 

ที ่ รายการจัดสรร จ านวนเงิน 
1 รายรับปีการศึกษา 2565 898,500 
2 รายจ่ายปีการศึกษา 2565 

1. ค่าสาธารณูปโภค 
   1.1 ค่าไฟฟ้า 
   1.2 ค่าน้ าประปา 
   1.3 ค่ารถเก็บขยะมูลฝอย 
2. ค่าน้ ามันรถ + เครื่องตัดหญ้า + ค่าอ่ืนๆ 
3. ค่าจ้างครูคอมพิวเตอร์ 
4. ค่าจ้างนายจอง  สังข์สุด 
5. ค่าเบี้ยเลี้ยง + ค่าเดินทางไปราชการ 

392,080 
 

153,000 
20,000 
1,080 

50,000 
58,000 
90,000 
20,000 

 คงเหลือจัดสรร 506,420 
3 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

3.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 
3.2 กลุ่มบริหารทั่วไป 
3.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3.4 กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

 
303,492 
75,873 
25,291 
50,582 

4 งบส ารองจ่าย 50,582 
 รวมยอดจัดสรร 506,420 

รายรับปีการศึกษา 2565 

รายละเอียดการจัดสรรงบอุดหนุน ปีการศึกษา 2565 
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ที ่ รายการจัดสรร จ านวนเงิน 
 เงินจัดสรร 176,840 

1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
1.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.2 กลุ่มบริหารทั่วไป 
1.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
1.4 กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
1.5 งบส ารองจ่าย 

 
138,000 

- 
- 

38,700 
- 

 รวมยอดจัดสรร 176,700 
  
 ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกล่ม โดยมีรายละเอียดของงาน
โครงการ /กิจกรรม ครอบคลุมต ามประเภทของแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 
 

การจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มบริหารงาน 
 

ที ่ กลุ่มบริหารงาน 
งบประมาณ 

งบเงินอุดหนุนรายหัว งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 303,492 138,000 
2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 25,291 - 
3 กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 50,582 38,700 
4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 75,873 - 
5 งบส ารองจ่าย 50,629 - 

โครงการและงบประมาณตามประเภทของแหล่งงบประมาณ 
 งบเงินอุดหนุนรายหัว 
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ การอ่านคิดวิเคราะห์ การเขียนสื่อความ 

8,100 ครูมิณตรา 

  1.1 ห้องสมุดมีชีวิต 3,000  
  1.2 อ่านเอาเรื่องตามแนว PIZA 1,000  
  1.3 English To Day 2,000  
  1.4 คณิตคิดสนุก 2,100  
2 โครงการพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 94,000 ครูธนะเมศฐ์ 
  2.1 ค่ายวิทยาศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต 20,000  

รายละเอียดการจัดสรรงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2565 
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  2.2 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 15,000  
  2.3 พ่ีพาน้องทดลองวิทย์ 4,000  
  2.4 ค่ายคณิตศาสตร์ 15,000  
  2.5 ค่ายภาษาอังกฤษ 15,000  
  2.6 สัปดาห์ศิลป์ 15,000  
  2.7 ทัศนาวิทยาพัฒนาชีวิตใกล้ชิดเทคโนโลยี (กพวช 40,000 ) 10,000  

3 
โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
พัฒนาระบบและเทคโนโลยีสาสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ 

1,000 ครูมัชฌิมา 

  3.1 เรียนรู้สู่โลกIT (อุดหนุน) 1,000  

4 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตรโรงเรียนหนองโพพิทยา 

74,892 ครูศศิธร 

  กิจกรรมเก่งเรียนเก่งรู้    
  4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2,500  
  4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5,000  
  4.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15,000  
   4.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2,500  
   4.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5,000  
   4.6กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 13,000  
   4.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 2,500  
  4.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5,000  

 4.9 เตรียมความพร้อมการสอบระดับชาติ ม.3,6 24,392  

5 โครงการผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 59,000 ครูวารินธร 
  5.1 เปิดบ้านวิชาการ 15,000  
  5.2 แนะแนว 1,000  
  5.3 เพ่ิมเวลารู้ 20,000  
  5.4 ปัจฉิมนิเทศม.3,6 20,000  
  5.5 เครือข่ายวิชาการ 3,000  
6 โครงการพัฒนางานวิชาการ พัฒนาคุณภาพคร ู 32,000 ครูประทานพร 
  6.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1,000  
  6.2 เรียนร่วม -  
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  6.3 พัฒนาครู 30,000  
  6.4 หลักสูตรท้องถิ่น 1,000  

7 
โครงการ Active Learning จัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ 

34,500 ครูณัฐกานต์ 

  
7.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตได้ 

2,000  

  7.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  1,500  
  7.3 ปฏิสัมพันธ์สร้างสรรค์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 500  

  
7.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

26,000  

  7.5 นิทรรศนาการผลงานครูมืออาชีพ 3,000  
  7.6 PLC ครู NP 1,000  
  7.7 นิเทศ ก ากับ ติดตาม 500  

รวม 303,492 
 
 
 

 กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 16,650 ครูทรงพล 
  กิจกรรมคนดีศรีหนองโพ - ทรงพล 
  กิจกรรมประกวดมารยาท - ณัฐกานต์ 
  กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 2,000 ณัฐกานต์ 
  กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง 1,500 ศศิธร 
  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ - ณัฐกานต์ 
  กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน - สมจิตร 
  กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 6,500 ทรงพล 
  กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,850 วารินธร 
  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 800 ครูธนภัทร์ 
2 โครงการกีฬาภายใน "หนองโพเกมส์" 15,000 ครูธนภัทร ์
3 โครงการศึกษาดูงาน (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 15,000 ครูประทานพร 
4 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 3,930 ครูทรงพล 

รวม 50,580 
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 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการความภาคภูมิใจในมาตุภูมิ 11,000 ครูกิตติศักดิ์ 
  กิจกรรมวันส าคัญตามประเพณีและท้องถิ่น    
  -กิจกรรมวันแห่เทียนจ าน าพรรษา 2,000 ครูสมจิตร 
  -กิจกรรมลอยกระทง 1,000 ครูกิตติศักดิ์ 
  -กิจกรรมงานประจ าปีวัดหนองโพ - ครูกิตติศักดิ์ 
  กิจกรรมวันส าคัญของสถานศึกษา    
  -กิจกรรมวันไหว้ครู 1,500 ครูวารินธร 
  -กิจกรรมวันถวายราชสดุดี 1,000 ครูสมจิตร 
  -กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 500 ครูสมจิตร 
  กิจกรรมวันส าคัญทางสถาบันหลักของชาติ    
  -กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ, วันชาติ, วันดินโลก 500 ครูทรงพล 
  -กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1,000 ครูประทานพร 
  -กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2,500 ครูสมจิตร 
  -กิจกรรมวันปิยมหาราช 1,000 ครูธนภัทร์ 
2 โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมือง พลโลก 5,000 ครูมูนีราห์ 
  กิจกรรมวันคริสต์มาส-ปีใหม่ 2,000 ครูมูนีราห์ 

 กิจกรรมพลเมือง พลโลก 3,000 ครสูมจิตร 
3 โครงส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ 4,000 ครูมูนีราห์ 
  กิจกรรมวัดสมรรถภาพทางกาย 500 ครูมูนีราห์ 
  กิจกรรมส่งเสริมอนามัยและโภชนาการ 1,000 ครูมูนีราห์ 

 กิจกรรมเสริมสร้าง ป้องกัน รู้เท่าทันโรคระบาด 2,500 ครูมูนีราห์ 
4 โครงการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 44,373 ครูสมจิตร 
  กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้พร้อมใช้ 40,373 ครูสมจิตร 
  กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนองโพพิทยา - ครูณัฐกานต์ 
  กิจกรรม Zero Waste 4,000 ครูธนะเมศฐ์ 

5 
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

11,500 ครูสมจิตร 

 กิจกรรมสนับสนุน พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 8,000 ครูสมจิตร 
 กิจกรรมสนับสนุน พัฒนางานบริหารทั่วไป 3,000 ครูสมจิตร 



แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 โรงเรียนหนองโพพิทยา 

 

 กิจกรรมสนับสนุน พัฒนางานอนามัยและโภชนาการ 500 ครูมูนีราห์ 
รวม 75,873 

 
 

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
ประกันคุณภาพทางการศึกษา 

25,289 ครูกาญจนา 

  กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียน 500  
  กิจกรรมประกันคุณภาพทางการศึกษา 23,789  
  กิจกรรมงานกรรมการสถานศึกษา 1,000  

รวม 25,289 
  

 งบเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตรโรงเรียนหนองโพพิทยา 

30,000 ครูศศิธร 

  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา     
2 โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 20,000 ครูศศิธร 

 - เรียนรู้สู่โลก IT   
3 โครงการค่ายลูกเสือ 24,000 ครูสมจิตร 
4 โครงการทัศนศึกษา 64,000 ครูทรงพล 

รวม 138,000    

  กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการค่ายคุณธรรม 38,700 ครูทรงพล 

รวม 38,700    

   



แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนหนองโพพิทยา 

ส่วนที่ 4 

กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติ 

การแปลงแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติ 

 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนหนองโพพิทยา สู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการจัดสร ร

งบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 

 โรงเรียนหนองโพพิทยา ได้กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณปีการศึกษา 2565 เพื่อขับเคลื่อน    

การดำเนินงานตามภารกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น และยุทธศาสตร์ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ โรงเรียน

หนองโพพิทยา ดังนี้ 

 1. งบประมาณดำเนินการสำรับโรงเรียนหนองโพพิทยา จำแนกเป็น 

       1.1 งบประมาณตามความจำเป็นพื ้นฐาน แบ่งเป็น งบบริหารสำนักงาน และงบพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

   1) งบบริหารสำนักงาน เพื่อใช้บริหารจัดการโรงเรียน ทั้งนี้พิจารณาจัดสรรตามฐานข้อมูลการใช้

ในปีการศึกษา 2565 รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการค่าสาธารณูปโภค และจัดสรรตามภาระงาน

ความต้องการจำเป็นในการพัฒนา 

   2) งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ โดยมีทุกกลุ ่มงานและกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ของโรงเรียน หนองโพพิทยาเป็น

ผู้รับผิดชอบโครงการในการดำเนินงาน 

       1.2 งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ์ ดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการที่สำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กำหนด โดย

ดำเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ/กิจกรรม ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

การส่งเสริมนักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์การพัฒนาครู และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเพ่ิม

โอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นต้น 

 2. งบประมาณส่วนราชการอื่น เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ แผนพัฒนา

จังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้

เพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัด และภาคเอกชน จัดสรรให้ ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามท่ีหน่วยงานดังกล่าว

กำหนด หรือให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนหนองโพพิทยา เพ่ือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม  



แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนหนองโพพิทยา 

 

ปัจจัยความสำเร็จ 

 1. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและการทำงาน 

แบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ที่กำหนดไว้ 

 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็น

ระบบ 

 3. เชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารบุคคลอย่างชัดเจน 

 4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

การนำแผนสู่การปฏิบัติ 

 1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา ตัวชี้วัด และเป้าหมายของ

ยุทธศาสตร์ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 

 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อกำหนดกิจกรรมและจัดทำ

แผนปฏิบัติการให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 

 4. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 

 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตาม

ความก้าวหน้าประจำปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 

 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีสู่สาธารณชน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให้คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของหน่วยงานบังคับบัญชา โรงเรียนหนองโพพิทยา และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 

 

การติดตามและประเมินผล 

 โรงเรียนหนองโพพิทยา กำหนดกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตาม

แผนปฏิบัติการปะจำปีการศึกษา 2565 ตามปฏิทินของโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน 
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ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานให้

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด 



1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ที่ งาน/โครงการ กิจกรรม
อุดหนุน
รายหัว

พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้
บ ารุง

การศึกษา
อ่ืนๆ รวม ผู้รับผิดชอบ

1 1.1 ห้องสมุดมีชีวิต 3,000 3,000 ครูมิณตรา

1.2 อ่านเอาเร่ืองตามแนว PIZA 1,000 1,000
1.3 English To Day 2,000 2,000
1.4 คณิตคิดสนุก 2,100 2,100

8,100 0 0 0 0 8,100

2 2.1 ค่ายวิทยาศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต 20,000 20,000 ครูธนะเมศฐ์

2.2 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 15,000 15,000
2.3 พีพ่าน้องทดลองวิทย์ 4,000 4,000
2.4 ค่ายคณิตศาสตร์ 15,000 15,000
2.5 ค่ายภาษาอังกฤษ 15,000 15,000
2.6 สัปดาห์ศิลป์ 15,000 15,000
2.7 ทัศนาวิทยาพัฒนาชีวิตใกล้ชิดเทคโนโลยี 10,000 10,000

94,000 0 0 0 0 94,000

3
โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีและการส่ือสาร

3.1 เรียนรู้สู่โลก IT 1,000 20,000 ครูมัชฌิมา

1,000 20,000 0 0 0 21,000

ตารางแสดงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณของโครงการและกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัตกิารโรงเรียนหนองโพพิทยา ปีการศึกษา2565

รวม

โครงการพัฒนาความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม

โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน
เขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
การอ่านคิดวิเคราะห์ การเขียนส่ือความ

รวม

รวม



ที่ งาน/โครงการ กิจกรรม
อุดหนุน
รายหัว

พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้
บ ารุง

การศึกษา
อ่ืนๆ รวม ผู้รับผิดชอบ

4 4.1 เก่งเรียนเก่งรู้ ครูศศิธร

4.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2,500 2,500
4.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5,000 5,000
4.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 15,000 15,000
4.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

2,500 2,500
4.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5,000 5,000
4.1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 13,000 13,000
4.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 2,500 2,500

4.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5,000 5,000

4.1.9 แข่งขันทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
30,000 30,000

4.1.10 เตรียมความพร้อมการสอบระดับชาติ ม.3,6
24,392 24,392

44,392 30,000 0 0 0 74,892
5 5.1 เปิดบ้านวิชาการ 15,000 15,000 ครูวารินธร

5.2 แนะแนว 1,000 1,000
5.3 เพิม่เวลารู้ 20,000 20,000
5.4 ปัจฉิมนิเทศ ม.3,6 20,000 20,000
5.5 เครือข่ายวิชาการ 3,000 3,000

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิข์องผู้เรียน
ตามหลักสูตรฯ

 โครงการพัฒนาผู้เรียนมีความรู้ทักษะ
พืน้ฐานและเจตคติทีดี่ต่องานอาชีพ

รวม



59,000 0 0 0 0 59,000

งาน/โครงการ กิจกรรม
อุดหนุน
รายหัว

พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้
บ ารุง

การศึกษา
อ่ืนๆ รวม ผู้รับผิดชอบ

6 6.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1,000 ครูประทานพร

6.2 เรียนร่วม -

6.3 พัฒนาครู 30,000
6.4 หลักสูตรท้องถิ่น 1,000

32,000 0 0 0 0 32,000
7 7.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้
2,000 ครูณัฐกานต์

7.2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้

1,500

7.3 ปฏิสัมพันธ์สร้างสรรค์การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

500

7.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน

26,000

7.5 นิทรรศนาการผลงานครูมืออาชีพ 3,000
7.6 PLC ครู NP 1,000
7.7 นิเทศ ก ากับ ติดตาม 500

34,500 0 0 0 0 34,500
8 โครงการค่ายลูกเสือ ค่ายลูกเสือ 32,000

0 32,000 0 0 0 32,000
9 โครงการทัศนศึกษา ทัศนศึกษา 64,000

รวม

รวม

โครงการพัฒนาวิชาการ

รวม
โครงการพัฒนาครูจัดการเรียนรู้แบบ 
Active learning

รวม



0 64,000 0 0 0 64,000
303,492 146,000 0 0 0 419,492

2. กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

ที่ งาน/โครงการ กิจกรรม
อุดหนุน
รายหัว

พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้
บ ารุง

การศึกษา
อ่ืนๆ รวม ผู้รับผิดชอบ

1 กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียน 500 500 ครูกาญจนา
กิจกรรมประกันคุณภาพทางการศึกษา 23,789 23,789
กิจกรรมงานกรรมการสถานศึกษา 1,000 1,000

25,289 0 0 0 0 25,289
25,289 0 0 0 0 25,289

3. กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

ที่ งาน/โครงการ กิจกรรม
อุดหนุน
รายหัว

พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้
บ ารุง

การศึกษา
อ่ืนๆ รวม ผู้รับผิดชอบ

1 1.1 กิจกรรมคนดีศรีหนองโพ - - ครูทรงพล
1.2 กิจกรรมประกวดมารยาท - -
1.3 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 2,000 2,000
1.4 กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง 1,500 1,500
1.5 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ - -
1.6 กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน - -
1.7 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 6,500 6,500
1.8 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,850 5,850
1.9กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 800 800

รวม

โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและ
การจัดการสถานศึกษา ประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา

รวม
รวมงบกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน

รวมงบกลุ่มบริหารงานวิชาการ



16,650 0 0 0 0 16,650
2 โครงการกีฬาภายใน กีฬาภายใน "หนองโพเกมส์" 15,000 15,000 ครูธนภัทร์

15,000 0 0 0 0 15,000
3 โครงการศึกษาดูงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 15,000 15,000 ครูประทานพร

15,000 0 0 0 0 15,000

ที่ งาน/โครงการ กิจกรรม
อุดหนุน
รายหัว

พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้
บ ารุง

การศึกษา
อ่ืนๆ รวม

ผู้รับผิดชอบ

4 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล
และกิจการนักเรียน

พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 3,930 3,930 ครูทรงพล

3,930 0 0 0 0 3,930
5 โครงการค่ายคุณธรรม ค่ายคุณธรรม 38,700 38,700 ครูทรงพล

38,700 38,700
50,580 38,700 0 0 0 89,280

4. กลุ่มบริหารงานทัว่ไป

ที่ งาน/โครงการ กิจกรรม
อุดหนุน
รายหัว

พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้
บ ารุง

การศึกษา
อ่ืนๆ รวม

ผู้รับผิดชอบ

1 -กิจกรรมวันแห่เทียนจ าน าพรรษา 2,000 2,000 ครูกิตติศักด์ิ
-กิจกรรมลอยกระทง 1,000 1,000
-กิจกรรมงานประจ าปีวัดหนองโพ - -
-กิจกรรมวันไหว้ครู 1,500 1,500
-กิจกรรมวันถวายราชสดุดี 1,000 1,000
-กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 500 500
-กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ, วันชาติ, วันดินโลก 500 500

รวม

รวม

รวม

รวม

รวมงบกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

โครงการความภาคภูมิใจในมาตุภูมิ

รวม



-กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1,000 1,000
-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2,500 2,500
-กิจกรรมวันปิยมหาราช 1,000 1,000

11,000 0 0 0 0 11,000
2 กิจกรรมวันคริสต์มาส-ปีใหม่ 2,000 2,000 ครูมูนีราห์

กิจกรรมพลเมือง พลโลก 3,000 3,000
5,000 0 0 0 0 5,000

ที่ งาน/โครงการ กิจกรรม
อุดหนุน
รายหัว

พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้
บ ารุง

การศึกษา
อ่ืนๆ รวม

ผู้รับผิดชอบ

3 กิจกรรมวัดสมรรถภาพทางกาย 500 500 ครูมูนีราห์
กิจกรรมส่งเสริมอนามัยและโภชนาการ 1,000 1,000
กิจกรรมเสริมสร้าง ป้องกัน รู้เท่าทันโรคระบาด 2,500 2,500

4,000 0 0 0 0 4,000
4 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

ให้พร้อมใช้
40,473 40,473 ครูสมจิตร

กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนองโพพิทยา
- -

กิจกรรม Zero Waste 4,000 4,000

44,473 0 0 0 0 44,473
5 กิจกรรมสนับสนุน พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 8,000 8,000 ครูสมจิตร

กิจกรรมสนับสนุน พัฒนางานบริหารทัว่ไป 3,000 3,000

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การบริหาร
จัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ

โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมือง พล
โลก

รวม

รวม

รวม

โครงส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตใจ

โครงการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา

รวม

โครงการความภาคภูมิใจในมาตุภูมิ



กิจกรรมสนับสนุน พัฒนางานอนามัยและโภชนาการ
500 500

11,500 0 0 0 0 11,500
75,873 0 0 0 0 75,873

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การบริหาร
จัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ

รวม
รวมงบกลุ่มบริหารงานทัว่ไป


