ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ข้อมูลพื้นฐำน
โรงเรียนไพศาลพิทยาคมตั้งอยู่ หมู่ท1ี่ 1ถนนโชคชัย–เดชอุดม ตาบลไพศาล อาเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรรี ัมย์ รหัสไปรษณีย3์ 1140 โทรศัพท์ 0-4411-0113 โทรสาร 0-4411-0113 Website :
www.psp32.ac.th สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่
บริการ 20 หมู่บ้าน ในเขตตาบลไพศาลและตาบลละเวี้ย อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติควำมเป็นมำ
โรงเรียนไพศาลพิทยาคมตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2534 ตั้งอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที1่ 15116ถนนโชคชัย– เดชอุดมอยูห่ ่างจากอาเภอประโคนชัยประมาณ 13 กิโลเมตรอยูท่ างทิศใต้ของจังหวัด
บุรรี ัมย์
แรกก่อตั้งนั้นสภาตาบลไพศาลโดยกานันปล้อง บุญปก ได้รเิ ริ่มทีจ่ ะก่อสร้างโรงเรียนมัธยมประจา
ตาบลไพศาล โดยใช้บริเวณวัดบ่อดินทองจานวน 35 ไร่ โดยครั้งแรกเปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียน
ประโคนชัยพิทยาคม โดยมีนายสมนึก อุตมะโภคินเป็นผู้ดูแล
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศใช้ชื่อว่า
“โรงเรียนไพศาลพิทยาคม” วันที่ 15 มิถุนายน 2535 และมีคาสั่งให้นายสมนึก อุตมะโภคิน อาจารย์2
ระดับ6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ปฏิบัตหิ น้าที่ในตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ต่อมาเมื่อมีการปฏิรูป
ระบบราชการโรงเรียนไพศาลพิทยาคมได้โอนจากกรมสามัญศึกษา มาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษาได้มีคาสั่งให้ นายสมนึก อุตมะโภคิน อาจารย์2 ระดับ6 โรงเรียน
ประโคนชัยพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
ปี พ.ศ. 2544 กรมสามัญศึกษาได้มีคาสั่งย้าย นายสมนึก อุตมะโภคิน ไปดารงตาแหน่ง ผู้บริหาร
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม และมีคาสั่งย้าย นายสุรสิทธิ์ สิงห์พลงาม ซึ่งขณะนั้นดารงตาแหน่ง ผู้บริหาร
โรงเรียนทุง่ แสงทองพิทยาคม มาดารงตาแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
ปี พ.ศ. 2548 กรมสามัญศึกษาได้มีคาสั่งให้ นายสุรสิทธิ์ สิงห์พลงาม ตาแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียน
ไพศาลพิทยาคม ไปช่วยราชการทีก่ รมสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ และบรรจุแต่งตั้ง นางพยอม พวงประ
โคน มาดารงตาแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
ปี พ.ศ. 2554 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้มีคาสั่งบรรจุแต่งตั้ง นาย
ไพบูลย์ มั่นยืน ดารงตาแหน่ง ผูบ้ ริหารโรงเรียนไพศาลพิทยาคม แทน นางพะยอม พวงประโคน เนื่องจาก
เกษียณอายุราชการ และในปีนี้มกี ารเก็บเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อจ้างครูต่างชาติคนละ200
บาท/ภาคเรียนเป็นปีแรก
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ปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนได้มโี ครงการบริการรถรับ-ส่งนักเรียนเพื่อช่วยเหลือค่ารถรับ-ส่งนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการที่มปี ัญหาด้านการเงินและการเดินทางโดยโรงเรียนได้ช่วยเหลือจานวน 50 เปอร์เซ็นต์
ของเงินค่ารถในแต่ละเดือน
ปี พ.ศ. 2558 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้มีคาสั่งย้าย นายไพบูลย์ มั่น
ยืน ไปดารงตาแหน่ง ผูบ้ ริหารโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม และมีคาสัง่ ย้าย นายสมคิด สิทธิสาร ซึง่
ขณะนั้นดารงตาแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม มาดารงตาแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนไพศาล
พิทยาคม
ปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อสร้างบ้านพักครูแบบ
205/26 จานวน 722,400 บาท
ปี พ.ศ. 2560 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักครู
จานวน 200,000 บาท และได้รับรางวัลต่างๆดังนี้
- โรงเรียนไพศาลพิทยาคมได้รบั เลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา
- โรงเรียนไพศาลพิทยาคมเข้ารับโล่เกียรติบัตรขั้นที่ 1 ในการเข้าร่วมโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
- โรงเรียนไพศาลพิทยาคมได้รบั เลือกเป็นโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงที่มผี ล
การปฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ ระดับประเทศ จากศูนย์สถานศึกษา
พอเพียง มูลนิธิยุวสถิ
รคุณ
ปี พ.ศ.2561 โรงเรียนไพศาลพิทยาคมได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง
ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง จากสพฐ.
ปี พ.ศ.2562 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิง่ ก่อสร้างอื่น จานวน 284,900 บาท
ปี พ.ศ.2563 โรงเรียนได้รับมอบ รถตู้จานวน 12 ที่นั่ง จากบริษัท ซันดิว แห่งประเทศไทย
จานวน 1 คัน
- โรงเรียนไพศาลพิทยาคมได้รบั รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับ ดีเด่น
- โรงเรียนไพศาลพิทยาคมได้รบั รางวัลสถานศึกษาสีขาว ระดับ ดีเด่น
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สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ตรำประจำโรงเรียน

ตรำประจำโรงเรียน
ลักษณะของตรำสัญลักษณ์ เป็นรูปวงรีสองชั้นล้อมรอบ ภายในมีรูปต้นเทียนทีก่ าลังส่องสว่าง
บนฐานรอง ภายในฐานรองมีอักษรย่อ พ.ศ.พ. ระหว่างวงรีสองชั้น ด้านบนเหนือเปลวเทียนมีพุทธศาสน
สุภาษิตว่า“นิสมฺมกรณ เสยฺโย”ด้านล่างใต้ฐานรองเขียนบอกชื่อโรงเรียนว่า“โรงเรียนไพศาลพิทยาคม”

ควำมหมำยของตรำสัญลักษณ์
แสงเทียน
ฐานรองต้นเทียน
อักษรพ.ศ.พ.
วงรี 2 ชั้น

หมายถึง สติปัญญาที่แตกฉานประดุจแสงเทียนทีก่ าลังส่องสว่าง
หมายถึง การศึกษาคือรากฐานอันมั่นคงของชีวิต
หมายถึง ชื่อย่อของโรงเรียน “ไพศาลพิทยาคม”
หมายถึง ระเบียบวินัย ความอ่อนโยน และวัฒนธรรมอันดีงาม

ปรัชญำประจำโรงเรียน
นิสมฺม กรณ เสยฺโย

“ใคร่ครวญให้ดีกอ่ นทา”

คติพจน์
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน : เทำ - ทอง
ชือ่ คณะสี

:

ไพลิน : สีแสด

เทำ หมำยถึง สมองอันปรำดเปรื่อง
ทอง หมำยถึง ควำมเจริญรุ่งเรืองและควำมแข็งแกร่ง
บุษราคัมพร : สีเหลือง
อมรนิลกาล : สีน้าเงิน
พิมานมุกดา : สีแดง

สราญ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์

คำขวัญโรงเรียน
เรียนดี

กีฬาเด่น

เน้นคุณธรรม
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ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนคนปัจจุบนั : นายมงคล บุญประกอบ
นำยกสมำคมศิษย์เก่ำฯ : นายบุญทิน มั่นหมาย
ทำเนียบผู้อำนวยกำรโรงเรียน
1. นายสมนึก อุตะโภคิน
2. นายสุรสิทธิ์ สิงห์พลงาม
3. นางพยอม พวงประโคน
4. นายไพบูลย์ มั่นยืน
5. นายสมคิด สิทธิสาร

พ.ศ. 2544 -2546
พ.ศ. 2544 - 2546
พ.ศ. 2548 - 2554
พ.ศ. 2554 - 2558
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
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พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

แผนที่ตั้งสถำนศึกษำ
พระพุทธไพศาลมณีศรีมงคล

ระยะทางจากสพม.32 –ร.ร.ไพศาลพิทยาคม(ระยะทาง 61 กม.)
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2. ข้อมูลผูบ้ ริหำรคนปัจจุบนั
2.1 ผู้อานวยการโรงเรียน นายสมคิด สิทธิสาร โทรศัพท์ 085 - 1569153, ดารงตาแหน่ง
ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2558 –ปัจจุบัน
2.2 รองผู้อานวยการโรงเรียน (ว่าง)

3. ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง (ณ วันที่10 มิถุนำยน 2563)

4
4
4
12

เพศ
ชาย
49
60
54
163

หญิง
61
57
61
179

3
3
2
8
20

17
34
20
71
234

55
43
34
132
311

ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

ม.1
ม.2
ม. 3
รวม
ม. 4
ม. 5
ม. 6
รวม
รวมทั้งหมด

รวม
110
117
115
342
72
77
54
203
545

เฉลี่ย
ต่อห้อง
28
29
29
24
26
27
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลำกร
ประเภทบุคลำกร

ชำย

หญิง

รวม

ผู้อานวยการ

1

–

1

รองผู้อานวยการ

-

-

-

ครูประจาการ

14

21

35

พนักงานราชการ

2

1

3

ครูอัตราจ้าง

1

1

2

ครูพี่เลี้ยง

-

1

1

ลูกจ้างประจา

1

-

1

ลูกจ้างชั่วคราว

2

1

3

เจ้าหน้าที่ธุรการ

-

1

1

รวมทั้งสิ้น

21

26
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จำแนกตำมตำแหน่งและวิทยฐำนะ
วิทยฐำนะ
ตำแหน่ง
ไม่มี
ชำนำญกำร
ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม
ผู้อานวยการ – – – – – –
รอง
– – – – – –
ผู้อานวยการ
ครูประจาการ 11 9 20 1 8 9
พนักงาน
2 1 3 – – –
ราชการ
ครูอัตราจ้าง 1 1 2 – – –
ครูพี่เลี้ยง
– 1 1 – – –
ลูกจ้างประจา 1 – 1 – – –
ลูกจ้างชั่วคราว 2 1 3 – – –
เจ้าหน้าที่
- 1 1 – – –
ธุรการ
รวมทั้งสิ้น 18 14 31 1 8 9

ชำนำญกำรพิเศษ
ชำย หญิง รวม
1 – 1
– – –

เชี่ยวชำญ
รวม
ชำย หญิง รวม
– – – 1
– – – –

2
–

4
–

6
–

–
–

–
–

–
–

35
3

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

2
1
1
3
1

3

4

7

–

–

–
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จำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ
ประเภทบุคลำกร
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครูประจาการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ครูพี่เลี้ยง
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่ธุรการ
รวมทั้งสิ้น

ระดับกำรศึกษำสูงสุด
ต่ำกว่ำ ป.ตรี
–
–
–
–
–
1
3
4

ปริญญำตรี
1
24
3
2
1
–
1
30

ปริญญำโท
11
–
–
–
–
11

รวม
1
35
3
2
1
1
3
1
47
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จำแนกตำมฝ่ำย/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ฝ่ำย/กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน
รวมทั้งสิ้น

จำนวน (คน)
ชำย
หญิง
1
4
2
1
5
1
5
2
6
2
4
1
1
3
2
1
1
3
2
21
26

รวม
1
6
6
6
8
6
2
3
3
1
5
47

5. ข้อมูลอำคำรสถำนที่
อาคารเรียนจานวน
3 หลัง
ส้วม
3 หลัง
ลานกีฬาเอนกประสงค์ 1 แห่ง

อาคารประกอบจานวน 3 หลัง
สนามฟุตบอล
1 สนาม
สนามวอลเลย์บอล
1 สนาม
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แผนที่โรงเรียนไพศำลพิทยำคม
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6. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรอบ
1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมชนบท มีประชากรประมาณ 34,252 คน
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลจันดุม อาเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรมั ย์
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลละวี้ยอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี ัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตาบลตานี อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตาบลโคกมะขาม อาเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรรี ัมย์
อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นทีร่ ู้จกั โดยทั่วไป คือ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ ทานา ทาไร่
ทาสวน และรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว
ต่อปี 25,000บาทจานวนสมาชิกเฉลี่ย5คนต่อครอบครัว
3. โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม เป็นโรงเรียนประจาตาบล ขนาดกลาง ที่มงุ่ จัดการศึกษาเพื่อ
เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในชนบท ให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนหลักวิชาที่
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
ชุมชน เป็นอย่างดี ชุมชนรอบๆ โรงเรียนเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งาม ประชาชนในชุมชนมีจิตใจดีงาม โอบอ้อมอารี เอื้อเฟือ้ เผื่อแผ่ ชอบทาบุญ รักในท้องถิ่นของ
ตนเอง มีแหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่นทีห่ ลากหลาย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี
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7. โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ
โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
o ประวัติศาสตร์
o ศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม
o หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรมและการดาเนิน
ชีวิตในสังคม
o ภูมิศาสตร์
o เศรษฐศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
 รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
o กิจกรรมแนะแนว
o กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
- ชุมนุม
o กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน(ชั่วโมง)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม. 1
ม. 2

ม. 3

120 (3 นก.)
120 (3นก.)
120 (3นก.)

120 (3 นก.)
120 (3นก.)
120 (3นก.)

120 (3 นก.)
120 (3นก.)
120 (3นก.)

160 (4 นก.)

160 (4 นก.)

160 (4 นก.)

40 (1นก.)

40 (1นก.)

40 (1นก.)

120 (3นก.)

120 (3นก.)

120 (3นก.)

80 (2นก.)
80 (2นก.)
80 (2นก.)
80 (2นก.)
80 (2นก.)
80 (2นก.)
120 (3นก.)
120 (3นก.)
880 (22 นก.)
880 (22 นก.)
ปีละไม่เกิน 200 ชั่วโมง

80 (2นก.)
80 (2นก.)
80 (2นก.)
120 (3นก.)
880 (22 นก.)

120

120

120
120
ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี

120

120
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โครงสร้ำงหลักสูตรระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
o ประวัติศาสตร์
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
o หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม
o และการดาเนินชีวิตในสังคม
o ภูมิศาสตร์
o เศรษฐศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
o กิจกรรมแนะแนว
o กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
- ชุมนุม
o กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน(ชั่วโมง)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-6)
240 (6 นก.)
240 (6 นก.)
240 (6 นก.)
160 (4 นก.)

240 (6 นก.)
240 (6 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
240 (6 นก.)
1,640 (41 นก.)
ไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง

360

360
รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง
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8. แหล่งเรียนรู้ ภูมปิ ัญญำท้องถิ่น
8.1 ห้องสมุด
มีขนาด......180..........ตารางเมตรจัดในลักษณะ
 จัดเป็นมุมหนังสือ
 1ห้องเรียน
 มากกว่า1 ห้องเรียน
 แยกเป็นอาคารเอกเทศ
 อื่นๆ(ระบุ)................
มีหนังสือทัง้ หมด 132,873 เล่มการสืบค้นหนังสือและการยืม-คืนใช้ระบบทศนิยมของดิวอี้
จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดเฉลี่ย 425 คนต่อวันคิดเป็น
ร้อยละ 69.21 ของนักเรียนทัง้ หมด
8.2 ห้องปฏิบัตกิ าร
ห้องปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์
จานวน………4………. ห้อง
ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์
จานวน………3………. ห้อง
ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา(sound Lab)
จานวน………1………. ห้อง
ห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษาไทย
จานวน………1………. ห้อง ห้องปฏิบัตกิ ารคณิตศาสตร์
จานวน………1………. ห้อง
ห้องปฏิบัตกิ ารสังคมศึกษาฯ
จานวน………1………. ห้อง
ห้องปฏิบัตกิ ารศิลปะ
จานวน………1………. ห้อง
คอมพิวเตอร์ทั้งหมดจานวน ...115..... เครือ่ งใช้ได้...........71...........เครื่องชารุด......44......เครื่อง
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ
...................25.............เครือ่ ง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน
...................51............เครือ่ ง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
...................39............เครือ่ ง
จานวนนักเรียนที่สบื ค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 365 คน / วันคิดเป็นร้อยละ 59.44 ของ
นักเรียนทั้งหมด
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8.3 แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1. ต้นไม้พูดได้
2. สวนหย่อม
3. สวนพฤกษศาสตร์
4. การจัดป้ายนิเทศ
5. ห้องสมุด
6. ห้องปฏิบัตกิ าร / ห้องพิเศษ
7. สนามกีฬา

สถิติการใช้จานวนครัง้ /ปี
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง

8.4 แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1. ผลิตภัณฑ์จากล้อเกวียน / ไม้เก่า
2. สวนลีลาวดี
3. อบต. ไพศาล
4. วัดบ้านบ่อดิน
5. วัดพิณทอง
6. ชุมชนทาข้าวหลาม

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี
2 ครั้ง / ปี
1 ครั้ง / ปี
3 ครั้ง / ปี
4 ครั้ง / ปี
4 ครั้ง / ปี
4 ครั้ง / ปี

8.5 ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมปิ ัญญำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. พระครูสมุหส์ ามารถ วิสุทฺธิสาโร
2. นายจันทร์ศรี สนุกล้า
3. นายรวิภาส เกิดไทย
4. นางสมาน อวะรัมย์
5. นางหนูเรียน คาโนนม่วง

ให้ความรู้เรื่อง
ให้ความรู้เรื่อง
ให้ความรู้เรื่อง
ให้ความรู้เรื่อง
ให้ความรู้เรื่อง

วิถีธรรมวิถีไทย วิถีพุทธ
การเพาะพันธุ์ไม้
การทาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ
การทาพรมเช็ดเท้า
การทากระเป๋าถือจากเสื่อกก

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2562-2565 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม : หน้า 16

9. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
แผนภูมิบริหารงานโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
นายสมคิด สิทธิสาร
ผู้อานวยการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

งานบริหาร
วิชาการ
- งานสานักงานฝ่าย
- งานจัดการเรียนการสอน
-งานพัฒนาหลักสูตร
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- งานพัฒนาการเรียน
การสอน
- งานวัดผลและงาน
ทะเบียน
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
- งานวิจัย
- งานแนะแนว
- งานพัฒนาสื่อ
- งานประกันคุณภาพ
สถานศึกษา
- งานนิเทศการสอน
- งานส่งเสริมประสิทธิภาพ
ทางวิชาการ
- งานรับสมัครนักเรียน

งานบริหาร
งบประมาณ
- งานสานักงานฝ่าย
- งานจัดสรรงบประมาณ
- งานจัดทาและ
เสนอของบประมาณ
- งานระดมทรัพยากร
และการลงทุน
- งานบริหารการเงิน
- งานบริหารพัสดุ
และสินทรัพย์
- งานบริหารบัญชี
- งานตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล/รายงานผล

งานบริหารบุคคล

- งานสานักงานฝ่าย
- งานวางแผนอัตรากาลัง
และกาหนดตาแหน่ง
- งานสรรหาและ
บรรจุแต่งตัง้
- งานการออกจากราชการ
- งานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพ
- งานการรักษาวินัย

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

งา

งานบริหารทั่วไป

-

งานสานักงานฝ่าย
งานประสานงาน
งานสาธารณูปโภค
งานเลขานุการ คณะ
กรรมการสถานศึกษาฯ
- งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
- งานพัฒนาระบบและ
เครือข่ายสารสนเทศ
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
- งานจัดระบบการบริหาร
- งานส่งเสริมสวัสดิการ/
สวัสดิภาพนักเรียน
- งานประชาสัมพันธ์
- งานอนามัย
- งานโภชนาการ
- งานส่ งเสริ มสุ ขภาพกาย/
สุ ขภาพจิตนักเรี ยน
- งานดูแลอาคารสถานที่

นักเรียน / ผู้ปกครอง / ชุมชน
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ส่วนที่ ๒
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ
การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์
ภารกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา เพื่อ
นาไปกาหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และสนองความต้องการของผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียประโยชน์ในการจัดการศึกษาและคานึงถึงบริบททีส่ าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึก ษา

แบบวิเครำะห์โอกำส และภำวะคุกคำม
โอกำส
ภำวะคุกคำม
1.ปัจจัยด้ำนสังคมและวัฒนธรรม
1.ปัจจัยด้ำนสังคมและวัฒนธรรม
1) ชุมชนและผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นและให้
การสนับสนุนโรงเรียนจัดทากิจกรรมต่างๆทาให้การจัด
กิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรมบรรลุเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
2) ผู้ปกครอง มีทัศนคติที่ดี และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาทาให้การจัดการศึกษาเป็นไป
ด้วยความราบรื่น
3) เครือข่ายชุมชน สมาคมศิษย์เก่า สมาคม
ผู้ปกครองและครู มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนมีความ
เข้มแข็ง ศิษย์เก่ามีศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจจึง
ทาให้โรงเรียนได้รบั งบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน
จากสมาคมศิษย์เก่าทุกปี

1) ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน
เท่าที่ควรเนื่องจากต้องทางานจึงทาให้นักเรียนขาด
ความอบอุ่นทาให้เกิดปัญหาในการดารงชีวิตของ
นักเรียน
2) อาชีพและฐานะผูป้ กครองยากจนส่งผลให้
ขาดปัจจัยในการสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรหลาน
3) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีปัญหาด้านครอบครัว
แตกแยกส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน
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โอกำส
2.ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี

ภำวะคุกคำม
2.ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี

1) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนจานวนมาก เป็นแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล
ทางวิชาการผ่านระบบเครือข่ายทีห่ ลากหลายทาให้
นักเรียนได้รับความรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีอย่างเต็ม
ความสามารถ
2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนการสอน ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครู
และนักเรียน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ในโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนและครูมกี ารพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ

1) นักเรียนบางส่วนนาสื่อเทคโนโลยีไปใช้
ในทางที่ผิดส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการเรียนตามมา
2) มีความต้องการบริโภคเทคโนโลยี ส่งผลให้
โรงเรียนต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ
3) การให้บริการทางเทคโนโลยี ยังขาดความ
ทันสมัยเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่
เพียงพอต่อการปรับปรุงพัฒนา

3. ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ

3. ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ

1) โรงเรียนได้น้อมนา “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน
ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ปี
2558 และ ปี2560 และได้รับพระราชทานป้ายเกียรบัตร
ในการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์ ในการปลูกข้าวไรซ์
เบอร์รี่ในแปลงนาโรงเรียน
2) ผู้ปกครองทีม่ ีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะส่งเสริม
ให้นกั เรียนได้เรียนเต็มศักยภาพส่งผลให้นักเรียนในเขต
พื้นที่บริการของโรงเรียนได้รบั การศึกษาอย่างทั่วถึง
3) ชุมชนพร้อมสนับสนุนและมีส่วนร่วมระดม
ทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนมี
งบประมาณในการจ้างครูพเิ ศษมาสอนในรายวิชา
ภาษาจีนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมโลก

1) ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้าน
เทคโนโลยี เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต เกมส์สง่ ผลให้เกิด
ปัญหาการหนีเรียน
2) พ่อ – แม่ ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพ
ต่างจังหวัด เพื่อหารายได้จึงทาให้ไม่มีเวลาในการดูแล
บุตรหลานเป็นผลให้นักเรียนขาดความอบอุ่นและไม่
สนใจการเรียนในบางครอบครัว
3) ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ย้ายถิ่นฐานบ่อย
นักเรียนต้องย้ายตามผู้ปกครอง ส่งผลกระทบต่อการ
เรียนของนักเรียน
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โอกำส
4. ปัจจัยด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง

ภำวะคุกคำม
4. ปัจจัยด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง

1) นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ทาให้นักเรียน
มีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
2) นโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตาม
ความต้องการของท้องถิ่นส่งผลให้นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น
3) นโยบายรัฐเรื่องการศึกษาภาคบังคับทาให้
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาภาคบังคับทุก
คน

1) นโยบายรัฐบาล และพรรคการเมืองที่มี
ปัญหาทาให้นโยบายรัฐบาลไม่แน่นอนส่งผลให้นโยบาย
การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2) ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทาให้ผู้ปกครอง
จานวนหนึ่งไม่สามารถสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
ได้
3) ด้านโครงสร้างรายได้ การกระจายรายได้
ของคนในชุมชนอยู่ในระดับต่าทาให้ผปู้ กครองมีรายได้
ไม่เพียงพอ

แบบวิเครำะห์จดุ แข็ง และจุดอ่อน
จุดแข็ง
1. ด้ำนโครงสร้ำงองค์กรและนโยบำยใน
หน่วยงำน

จุดอ่อน
1. ด้ำนโครงสร้ำงองค์กรและนโยบำยใน
หน่วยงำน

1) โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่
1) นโยบายรัฐบาล และพรรคการเมืองที่มี
ชัดเจน ส่งผลให้การบริหารงานมีความชัดเจนตรวจสอบ ปัญหาทาให้นโยบายรัฐบาลไม่แน่นอนส่งผลให้นโยบาย
ได้
การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2) นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ทาให้นักเรียน
2) ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทาให้ผู้ปกครอง
มีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
จานวนหนึ่งไม่สามารถสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
ได้
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จุดแข็ง

จุดอ่อน

3) นโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตาม
3) ด้านโครงสร้างรายได้ การกระจายรายได้
ความต้องการของท้องถิ่นส่งผลให้นักเรียนมีความรู้
ของคนในชุมชนอยู่ในระดับต่าทาให้ผปู้ กครองมีรายได้
เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น
ไม่เพียงพอ
4) นโยบายรัฐเรื่องการศึกษาภาคบังคับทาให้
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาภาคบังคับทุก
คน

2. ด้ำนระบบ/กิจกรรม

2. ด้ำนระบบ/กิจกรรม

1) มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
1) ผู้เรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความสาคัญของ
เสริมทางด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ
การศึกษาส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดี
พลานามัยตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ
2) นักเรียนขาดความสนใจในการใช้แหล่งเรียนรู้
ของนักเรียนส่งผลให้นกั เรียนเรียนอย่างมีความสุข
โดย เฉพาะการรักการอ่าน ส่งผลให้ได้รบั
2) โรงเรียนจัดการบริหารการศึกษาอย่างทั่วถึง ประสบการณ์ ไม่หลากหลายเท่าที่ควร
ทาให้ผเู้ รียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
และทั่วถึง
3) โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ทาให้สามารถยกระดับการบริการและนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยดีขึ้น สอบเข้าเรียนต่อ
ทั้งในระดับโรงเรียนประจาอาเภอและระดับมหาวิทยาลัย
ได้มากขึ้น
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จุดแข็ง

จุดอ่อน

3. ด้ำนบุคลำกร

3. ด้ำนบุคลำกร

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ตรง
สาขาสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนส่งผลให้
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้
2) บุคลากร ตั้งใจทางานอย่างเต็มความสามารถ
ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
3) บุคลากรส่วนมากมีประสบการณ์ในการ
ทางานทาให้เกิดทักษะในการจัดการเรียน การสอน
4. ด้ำนกำรเงิน
1) โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา และการระดมทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงทาให้โรงเรียนมี
งบประมาณในการจ้างครูต่างชาติเพื่อเข้าสู่อาเซียน
2) โรงเรียนมีการจัดการจัดทาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ทาให้ใช้จ่ายตรงตาม
ความต้องการ
3) ผู้บริหารมีความชัดเจนโปร่งใสในการบริหาร
เงิน ทาให้ เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
แก้ปัญหาได้ตรงความต้องการของครูและนักเรียน

1) บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ ๆ ส่งผล
ให้ นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ
2) โรงเรียนยังขาดบุคลากรในบางรายวิชาทาให้
ครูผสู้ อนรายวิชานั้นๆมีจานวนคาบสอนมาก ทาให้
จัดการเรียนการสอนไม่ทั่วถึง

4. ด้ำนกำรเงิน
1) ทุนสารองในการจัดสวัสดิการยังไม่เพียงพอ
ส่งผลให้การดาเนินกิจกรรมต่างๆไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2) งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาโรงเรียนส่งผลให้การพัฒนาด้านต่างๆเกิดความ
ล่าช้า
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จุดแข็ง
5. ด้ำนวัสดุอุปกรณ์

จุดอ่อน
5. ด้ำนวัสดุอุปกรณ์

1) การจัดซือ้ วัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอทาให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มความสามารถ
2) มีการพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ อย่าง
สม่าเสมอ ส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี
3) โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ครอบคลุมทั่วพื้นทีบ่ ริเวณโรงเรียนทาให้ครูและนักเรียน
มีการสืบค้นข้อมูลในการเรียนการสอน

1) วัสดุ อุปกรณ์ที่ได้รบั จัดสรรจากทาง
ราชการไม่เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียนจึงทา
ให้ไม่เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
2) ห้องพิเศษต่าง ๆ ไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการเรียนรูล้ ดลง
3) วัสดุครุภัณฑ์ขาดคุณภาพและไม่ตรงตาม
ความต้องการ ทาให้
ไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

1) โรงเรียนมีการติดต่อประสานกับชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆอย่างสม่าเสมอ ทาให้ ได้รับความร่วมมือ
ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
2) มีการประสานงาน ประชาสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์การในท้องถิ่น อย่างสม่าเสมอ
ทาให้ได้รับความร่วมมือในด้านต่างๆ ดี
3) ระบบบริหารมีการมอบอานาจให้หน่วยงาน
ปฏิบัติและมอบหมายความรับผิดชอบ ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1) ผู้บริหารไม่สามารถติดตามงานได้อย่าง
ต่อเนื่องส่งผลให้ผลการปฏิบัตงิ านไม่ก้าวหน้าตาม
แผนงานที่วางไว้
2) ระบบสารสนเทศมีหลายระบบ และไม่
เชื่อมโยงทาให้เกิดภาระงานในการจัดทาที่ซ้าซ้อน
ภาระงานมาก
3) การกากับการนิเทศติดตามผลงาน
ประเมินผลการรายงานผล
ไม่ต่อเนื่อง ทาให้ขาดข้อมูลในการปรับปรุง ทาให้การ
พัฒนาโรงเรียนไม่มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
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กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม บนแกนความสัมพันธ์ ของ SWOT
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สรุป และอภิปรำยผล
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม พบว่า
สภาพแวดล้อมภายนอก เอือ้ และแข็ง เป็นตาแหน่งทีบ่ ่งบอกว่า โรงเรียนมีปัจจัยภายนอกทีเ่ ป็นโอกาส หรือ
พร้อมให้การสนับสนุน เอือ้ ต่อการดาเนินกิจกรรม และปัจจัยภายในมีความเข้มแข็ง จึงเป็นภาวะที่เหมาะสมในการ
ที่จะกาหนดกลยุทธ์เพือ่ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
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ส่วนที่ ๓
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๑. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนไพศำลพิทยำคม
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

ผู้อานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

แผนงานวิชาการ

แผนงานงบประมาณ

แผนบุคลากร

แผนงานบริหารทั่วไป

- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
- การวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน
- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
- การนิเทศการศึกษา
- การแนะแนวการศึกษา
- การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
- การส่งเสริมความรู้ดา้ นวิชาการ
แก่ชุมชน
- การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
- การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษา

- การจัดทาและเสนอขอ
งบประมาณ
- การจัดสรรงบประมาณ
- การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผล
การใช้เงินและผลการดาเนินงาน
- การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา
- การบริหารการเงิน
- การบริหารบัญชี
- การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

- การวางแผนอัตรากาลังและ
กาหนดตาแหน่ง
- การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
- การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ
- วินัยและการรักษาวินัย
- การออกจากราชการ

- การดาเนินงานธุรการ
- การพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
- การประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา
- การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การจัดสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
- การจัดทาสามะโนผู้เรียน
- การรับนักเรียน
- การระดมทรัพยากร
- ส่งเสริมกิจการนักเรียน
- การประชาสัมพันธ์
- การส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานงานการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบัน สังคม
อื่นที่จัดการศึกษา
- งานประสานราชการกับเขต
พื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน
อื่น
- การจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน
- งานบริการสาธารณะ
- งานอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้
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๒.อุดมกำรณ์ของกำรจัดกำรศึกษำ
อุดมการณข์ องการจัดการศึกษา ของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพือ่ พัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีความรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะทีเ่ ป็นพลเมืองไทย พลเมืองในประชาคมอาเซียนและพลเมืองของ
โลก เพือ่ เป็นรากฐาน ที่พอเพียงสาหรับการใฝ่เรียน ใฝ่รู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการทางานอาชีพที่สจุ ริต ตลอดจน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่วนตนและครอบครัว และเพื่อสร้างเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสาหรับการสร้างสรรค์
สังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต
หลักกำรสำคัญของกำรจัดกำรศึกษำ
ในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ของโรงเรียนโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ได้บริหารจัดการศกึ ษา โดย
ยึดหลักการสาคัญ ดังนี้
๑. หลักกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
เป็นผู้ที่มจี ริยธรรมในการดาเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อนื่ ได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ที่พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและ
ชาญฉลาด ตลอดจนมีความเป็นประชาธิปไตย
๒. หลักกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมเป็นไทย ให้มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ มี
ความรู้และทักษะพื้นฐานสาหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีลักษณะ
นิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์ เพือ่ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก
๓. หลักแห่งควำมเสมอภำค คนไทยทั้งปวงตอ้ งมีสิทธิ์เสมอกนั ในการรับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี อย่างทั่วถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมคี ณ
ุ ภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรอื ความ
แตกต่าง ทางสังคมวัฒนธรรม
๔. หลักกำรมีสว่ นร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด
การศึกษา ร่วมกับสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี และตอบสนอง
ความต้องการท้องถิ่น
๕. หลักแห่งควำมสอดคล้อง อุดมการณ์ หลักการ และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้อง
สอดคล้องระหว่างสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓)
พุทธศักราช ๒๕๕๓ นโยบายการศึกษาของรัฐบาล สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ.
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๑๓
๓.มำตรฐำนกำรศึกษำ โรงเรียนไพศำลพิทยำคม
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ตาบลไพศาล อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี ัมย์ เป็นโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๖
ได้กาหนดมาตรฐานสถานศึกษาจาแนกเป็น มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย จานวน ๓ มาตรฐาน และมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๓ มาตรฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๓.๑ มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้
๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น
๒.๒ จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนาผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
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๓.๒ มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๔.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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ส่วนที่ ๔
นโยบำย แผนงำน กลยุทธ์กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

กรอบแนวคิดในกำรพัฒนำ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กาหนดเรือ่ งสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาไว้ดังนี้
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสทิ ธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในภาวะยากลาบาก ต้อง
ได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รบั การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
มาตรา 80 รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม
ดังต่อไปนี้
1) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริม
ความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน
รวมทั้งต้องสังเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผสู้ ูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะ
ยากลาบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้
2) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ อันนาไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของ
ประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขทีม่ ีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผู้มีหน้าที่
ให้บริการดังกล่าวซึง่ ได้ปฏิบัตหิ น้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมย่อมได้รบั ความคุ้มครองตามกฎหมาย
3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัด
ให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทัง้ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
จิตสานึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอานาจ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทาง
ศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและ
สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆและเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย
ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ
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6) ส่งเสริมและสนับสนุนความรูร้ ักสามัคคีและการเรียนรู้ ปลูกจิตสานึกและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดกรอบและแนวทางในการดาเนินการจัดการศึกษาทุกด้าน
ดังต่อไปนี้
1. ด้านสิทธิและหน้าทีท่ างการศึกษา กาหนดให้บุคคลมีสทิ ธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและให้
ความสาคัญกับการศึกษาสาหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
2. ด้านระบบการศึกษา กาหนดให้จัดการศึกษา 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยบูรณาการให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
3. ด้านแนวทางการจัดการศึกษา ปฏิรปู การเรียนรู้โดยให้ความสาคัญกับหลักสูตรผู้เรียน เนื้อหา
สาระวิธีการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน สื่อการเรียนการสอน
4. ด้านการบริหารและจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นการกระจายอานาจ การจัดโครงสร้างของกระทรวงทัง้ ส่วนกลาง เขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
5. ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
6. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้มรี ะบบ และกระบวนการผลิตการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานทีเ่ หมาะสม จัดให้มอี งค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผูบ้ ริหาร
การศึกษา กาหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกือ้ กูล เพื่อให้มีรายได้
เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ รวมถึงการนาทรัพยากรบุคคล ผู้มปี ระสบการณ์ ความรู้
ความชานาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาถ่ายทอดเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา
7. ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพือ่ การศึกษา ให้มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใช้
ในการจัดการศึกษา และจัดสรรให้ผเู้ รียนอย่างเสมอภาค มีระบบการบริหารทรัพยากรที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ
8. ด้านเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทั้งผูผ้ ลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ทักษะ มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
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นโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ
นโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 ในระดับมัธยมศึกษา ดังนี้
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาที่ 3)
2. จัดการเรียนรูท้ ี่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานทีเ่ ชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า เช่น
ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นกั กีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์โดยในการจัดการศึกษาจะต้อง
ต่อยอดการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในเรื่องการปลูกฝังระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง การเรียนรู้ด้วย
วิธีการ active learning การใช้ดิจิทลั เป็นเครือ่ งมือการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมี
เหตุผลและเป็นขั้นตอน เป็นต้น

นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2563
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างยิง่
เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ทเี่ น้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่
ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต
จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปญ
ั ญา มีพฒ
ั นาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผูอ้ ื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
หลักคิดที่ถกู ต้อง มีทกั ษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ทีม่ ีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสูเ่ ป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้
กาหนดนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบาย
รัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมือ่ วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นของ
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กระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้กาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและ
แนวทางในการดาเนินการ ดังนี้

วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สูส่ ังคมอนาคตที่ยงั่ ยืน”

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั
(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุง่ สู่ Thailand 4.0

เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออมโอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่
สากลนาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พกิ าร) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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7. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มปี ระสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

บทนำ
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการ
พัฒนาผูเ้ รียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผูเ้ รียนที่
มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบที่มผี ลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพ
ติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษา
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นฐาน สภาพทางภูมศิ าสตร์ ด้านเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่าง
ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การ
จัดการศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นทีห่ ่างไกลทุรกันดาร พื้นทีส่ ูง
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนที่มพี ฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวมซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทีม่ ี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุม่ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มทีอ่ ยู่ในพื้นทีห่ ่างไกลทุรกันดาร เช่น
พื้นที่สงู ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานทีม่ ีคุณภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ
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มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดเี ป็นมาตรการในการพัฒนาผูเ้ รียนให้มีความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
และประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย และรักษาศีลธรรม โดยมีแนวทางการ
ดาเนินการ ดังนี้
1.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน กากับติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กาหนด
1.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ กาหนด
(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่
ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พงึ
ประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเป็นมาตรการในการพัฒนาผูเ้ รียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับ
ภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทกุ รูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทีม่ ีอยู่ในปัจจุบัน และทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
2.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาส่งเสริม
สนับสนุน กากับติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กาหนด
2.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มผี ลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สินการค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จัก
วิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รบั ผลกระทบจากภัยดังกล่าว
(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย
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(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผูเ้ รียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับ
คาปรึกษาและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย
3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560-2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ 6ข้อ คือ
1. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
2. การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
5. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลายในวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นทีเ่ สี่ยงภัย
4. การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนในเขตพื้นที่เฉพาะเป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผเู้ รียนที่อยู่ในเขต
พื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุม่ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สงู ชายแดน
ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขัน้ พื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
4.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นทีส่ ูงในถิ่น
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความจาเป็นและ เหมาะสมกับบริบท
(2) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สงู ในถิ่นทุรกันดาร
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
(3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
กับสภาพบริบทของพื้นทีส่ ูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวที
เสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
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4.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สือ่ การเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมสาหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุม่ ชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นทีห่ ่างไกล
ทุรกันดาร
(2) พัฒนาครูให้มีทกั ษะการสอนภาษาไทยสาหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยใน
ชีวิตประจาวัน
(4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะ
ชีวิตทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวฒ
ั นธรรม

นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิดเป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ

มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ ความสนใจมี
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพืน้ ที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผเู้ รียนค้นหา
ตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทีจ่ ะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตาม
ความต้องการและความถนัดของผูเ้ รียน
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จานวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบ
บัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอานาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
จัดการศึกษา
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดทาแผนงานโครงการ
และกิจกรรม เพิม่ ศักยภาพผูเ้ รียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการด้านอาชีพ
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ
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1.5 กากับติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. สถำนศึกษำ
2.1 ดาเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความ
ถนัดโดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิ ริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5
ขั้นตอนหรือบันได 5ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา
(ScienceTechnology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริม
ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้ผเู้ รียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทลั (Digital Learning
Platform)
2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเ้ รียน และจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็น
คนที่สมบูรณ์แข็งแรงทัง้ ร่างกายและจิตใจ
2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ และ
ความถนัดของผู้เรียน
2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผเู้ รียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา
2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเ้ รียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.7 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์
เป้ำประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการ
พัฒนาของประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถทีส่ อดคล้องกับทั กษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนาไป
ปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนาไปสูก่ ารพัฒนานวัตกรรม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2562-2565 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม : หน้า 38

4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มสี ุขภาวะที่ดี สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผสู้ อน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรูห้ รือ
ผู้อานวยการการเรียนรู้
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม

มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาเป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็น
หลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย
มีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
1.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รบั การพัฒนาทัง้ 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ
อารมณ์และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผสู้ อน” เป็น “Coach”
ผู้อานวยการการเรียนรู้ ผู้ให้คาปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลีย่ นการจัดการเรีย นรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัยเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา
เหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปญ
ั ญา มีวินัย มี ทักษะสื่อสารภาษาไทย
และมีทกั ษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัลพร้อมทีจ่ ะได้รบั การพัฒนาในระดับการศึกษาที่
สูงขึ้น โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
2.1.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(1) จัดทาเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และ
สถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และดาเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มคี วามรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
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(3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่
กาหนด
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์
ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ
(5) กากับติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทัง้ สรุปและรายงาน
ผลการดาเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2.1.2 สถานศึกษา
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบทีห่ ลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทัง้
ในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
(2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมี
ความสุข
(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิง่ อานวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้
มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มสี ุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค
ภัย ไข้ เจ็บ
(6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผปู้ กครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมี
ส่วนร่วมและการสนับสนุนการดาเนินงานของสถานศึกษา
(7) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับ
การพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญ
ั ญา มีวินัย มีทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมี
แนวทางดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัด
การศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทีส่ มวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะการเรียนรูท้ ี่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
- มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทลั (Digital) และใช้ดิจิทลั เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัย
รักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) จัดทาเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และดาเนินการประเมิน รวมทัง้ ประสานการดาเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวาง
พื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
(5) ดาเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่าง
ครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ
(6) กากับติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
ภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
2.2.2 สถานศึกษา
(1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบตั ิจริง (Active
Learning)
(2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุง่ เน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิด
ในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตัง้ คาถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพือ่ หาทางแก้ปญ
ั หา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ์
(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ
ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการ
เรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินทีเ่ หมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทกั ษะพื้นฐานในการ
ดารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and
EmotionalLearning : SEL)
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(6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิม่ ทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน
(Coding)
(7) ดาเนินการให้ผเู้ รียนได้รบั ประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลัก
โภชนาการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง
(8) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์มีทกั ษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสือ่ สารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทเี่ ชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทานาไปสู่
การมีทกั ษะอาชีพทีส่ อดคล้องกับความต้องการของประเทศมีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมทีเ่ ป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิต
อย่างมีความสุข โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
2.3.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มพี ัฒนาการทีส่ มวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมทีเ่ ป็นพหุวัฒนธรรม ให้มี
คุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสือ่ สารภาษาอังกฤษและภาษาที่
3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
- มีความสามารถด้านดิจิทลั (Digital) และใช้ดิจิทลั เป็นเครือ่ งมือใน
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัย
รักการอ่านมีทกั ษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) ประสานการดาเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพือ่ เป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น
(3) ส่งเสริม สนับสนุน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวาง
พื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
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(5) จัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิม่ ศักยภาพผูเ้ รียนที่มีความรู้และ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นาไปสูก่ ารพัฒนานวัตกรรมในอนาคต
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผเู้ รียนมีศกั ยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้
มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ
(6) กากับติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
2.3.2 สถานศึกษา
(1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรูผ้ ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)
(2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5ขั้นตอน หรือบันได 5ขั้น
(Independent Study : IS)
(3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตัง้ คาถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพือ่ หาทางแก้ปญ
ั หา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ์
(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด
นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกาลัง
กาย และสนับสนุนให้ผเู้ รียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มสี ุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบ
อาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง
(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and
Emotional Learning : SEL)
(6) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษเป็นการจัดการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการ
จาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยแนวทางการดาเนินการ
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่
หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
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(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจาเป็นพิเศษ
(5) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษานาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้
(6) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากาลังครูและบุคล
กรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส
(7) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนา
ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทกั ษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาสาหรับ
เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
(8) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวก สือ่ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็น
พิเศษ
(9) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนันสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย
(Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
3. นาเทคโนโลยีดจิ ิทลั (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผเู้ รียนทุกระดับ
การจัดการศึกษาเป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผเู้ รียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผูเ้ รียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
3.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจทิ ัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด
(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรูผ้ ่านระบบดิจิทลั (Digital Learning Platform) เพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผเู้ รียนมีอุปกรณ์ดจิ ิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครือ่ งมือใน
การเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรูผ้ ่านระบบดิจิทลั อย่างเหมาะสมตามวัย
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรูผ้ ่านระบบดิจิทลั
3.2 สถานศึกษา
(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรูป้ ระเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจทิ ัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กาหนด
(2) จัดการเรียนรูผ้ ่านระบบดิจิทลั (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
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(3) จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผเู้ รียนเรียนรูด้ ้วยตนเองผ่านการเรียนรู้
ผ่านระบบดิจิทลั
4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องดาเนินการตัง้ แต่การ
ผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนือ่ ง โดย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้
เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผูม้ ีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และ
สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูทมี่ ีความ เชี่ยวชาญด้านการ
สอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพการผลิตครูทมี่ ีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับ
สถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครูที่มจี ิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิต
ครูวิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผน
วิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นกั เรียน
ระดับมัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครู
อย่างเป็นระบบ
4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็น
มาตรการที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะต้องดาเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสาคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย
พัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผสู้ อน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อานวยการการเรียนรู”้ ปรับ
วิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าทีก่ ระตุ้นสร้าง
แรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียน โดยมีแนวทางการ
ดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวาง
แผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา จัด
ให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ทีเ่ ชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
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(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทาหลักสูตรการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ กาหนดที่เชื่อมโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(5) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community: PLC)
(6) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทลั (Digital Literacy) การสอน
ดิจิทัล(Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของ
ตน
(7) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(8) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลทีเ่ น้น
ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(9) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สาหรับผูเ้ รียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated
Instruction)
(10) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครือ่ งมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
คิดขั้นสูง(Higher Order Thinking)
(11) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(12) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มคี วามต้องการจาเป็นพิเศษตามศักยภาพของผู้เรียนแต่
ละบุคคลและตามสภาพและประเภทของความพิการ
(13) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face
Training
(14) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากรทางการ
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ศึกษาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกาหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ
(15) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา น
าเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทลั เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจทิ ัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสาหรับผูเ้ รียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และผูเ้ รียนที่มีความ
แตกต่าง เป็นต้น
3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจทิ ัล
4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทลั ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
5) พัฒนาครูให้มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์
(Coding)

นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริหำรกำรศึกษำที่มีคณ
ุ ภำพ มีมำตรฐำนและกำร
ลดควำมเหลือ่ มล้ำทำงกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นทีร่ ่วมมือใน
การจัดการศึก
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดย
คานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพือ่ ให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. นาเทคโนโลยีดจิ ิทลั (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพของประชาชน
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มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกากับติดตาม และ
ประเมินผล
(2) จัดทาฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
1.2 สถานศึกษา
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วาง
แผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพืน้ ที่รับผิดชอบ
(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับพื้นที่ จัดทาแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทาสามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0 - 6 ปี)
เพื่อในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการ
การเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน
(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหาร
จัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ มีคุณภาพ
(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้เดินทางไป
เรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบทของ
พื้นที่ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา จัดทา
มาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น
1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา
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4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดจิ ิทลั Digital Technology เป็นต้น การกาหนดมาตรฐาน
สถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พจิ ารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของ
สถานศึกษา เป็นสาคัญ
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตาบล ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภท
อื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กาหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับตาบล โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นทีห่ ่างไกล
และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเ้ รียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ โดยการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพือ่ ให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพือ่ ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจาเป็น
ในการจัดการศึกษาสาหรับผูเ้ รียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่
ประกอบการจัดทาแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ประสาน
ความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุม่ ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้ าทางการศึกษา
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนงบประมาณ และติดตาม กากับการใช้
จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2562-2565 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม : หน้า 49

(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจทิ ัล
(Digital Literacy) แก่ผเู้ รียน
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั (Digital
Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผเู้ รียน
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจทิ ัล (Digital Device) สาหรับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจทิ ัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจทิ ัล (Digital Pedagogy) สาหรับครูอย่าง
เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาผูเ้ รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning
Technology: DLT)

นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้ำประสงค์
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม
2. สถานศึกษาสามารถนาเทคโนโลยีมาจัดทาระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่องฉลากสีเขียว
เพื่อสิง่ แวดล้อม ฯลฯ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทานโยบายจัดซื้อจัดจ้างทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภคสู่การ
ลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอนต่า
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียน
ในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มบี ริบททีเ่ ป็น
แบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
6. สถานศึกษาในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริมความรู้
และสร้างจิตสานึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. สถานศึกษาต้นแบบนาขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จานวน 15,000 โรงเรียน
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนา 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จานวน 6,000 โรงเรียน
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9. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225เขต มีการทานโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. จัดทา Road Map และแผนปฏิบัตกิ ารเพื่อจัดแนวทางการดาเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้าง
จิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดทาคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
3. จัดทาเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่าและชุมชนคาร์บอนต่าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้เรื่อง
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สูส่ ังคมคาร์บอนต่า
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทาหน่วยการเรียนรู้ในเรือ่ งการผลิตและบริโภคที่เป็นกับ
สิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซทีม่ ีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์
ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดาเนินชีวิตประจาวัน Carbon
emission/Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน
5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทาRoad Map เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน
คาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอนต่า
6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรูล้ ดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 6
ศูนย์ 4 ภูมิภาค
7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิ ตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมใน 6 ภูมิภาค
8. จัดสรรงบประมาณดาเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพื่อดาเนินการต่อยอด
ขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและ
ยกระดับสานักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานาร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิตและ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทัง้ ระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสานักงานและสถานศึกษา
11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อความ
ปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสสู่ ังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนาขยะมาใช้ประโยชน์
ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบาบัดน้าเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมีสโู่ รงเรียน
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี Green
city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพือ่ น าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทาโครงงานด้านการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชนวัยซน
ลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอด
สารพิษเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
17. จัดทานิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภาพ
พัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนาเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศประชาสัมพันธ์
และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน

นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุมด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
2. หน่วยงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานทีม่ ีหน้าทีส่ นับสนุน
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล
4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิม่ คุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผเู้ รียน
5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดจิ ิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
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มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษาเป็นมาตรการ
กระจายอานาจให้สถานศึกษา หรือกลุม่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดย
ดาเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดาเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้โดยมีแนวทางการ
ดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อานาจ และโครงสร้างการกากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุม่ สถานศึกษา
(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์ หน้าที่และอานาจ องค์ประกอบ จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือก
ประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้คานึงถึงหลัก
ธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุม่ สถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของ
สถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจากัดของแต่ละพื้นที่
(3) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพือ่ มิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผเู้ รียน
(4) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ศึกษา
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอานาจให้สถานศึกษา หรือกลุม่
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
(5) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา จัดทา
แผนปฏิบัติการและดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุม่ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารจัดการศึกษา
(6) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มรี ะบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุม่
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น
(7) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิต
(8) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา นาผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
(9) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้มกี ารศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
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(10) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา จัดอบรม
พัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่
(11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดาเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดาเนินการเป็น
รายด้านหรือทุกด้านได้
(12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทา
หน้าที่สง่ เสริม สนับสนุน กากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
2. พัฒนาสานักงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นมาตรการในการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงานของสานักงานทั้งระดับสานักงานส่วนกลางและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานทีท่ ันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมชิ อบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็น
หน่วยงานที่มหี น้าทีส่ นับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสานักงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้เป็นหน่วยงานทีท่ ันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษาเพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สานักงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบการ
บริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สานักงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน
(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นทีเ่ ป็นฐาน ( Area-based
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs”
(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุม่ สาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพื้นที่
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผเู้ รียน และสถานศึกษาเป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจทิ ัล (Digital Technology) มา
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ใช้ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงไปยังผูเ้ รียน เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสจู น์ตัวตนของผูเ้ รียนทีร่ ับจัดสรรงบประมาณได้อย่าง
ถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถกาหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่ผเู้ รียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณ
ตรงไปยังผูเ้ รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผูเ้ รียน
และสถานศึกษาโดยตรง
(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิ ัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณอุดหนุนผูเ้ รียนและสถานศึกษาโดยตรง
(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสจู น์ตัวตนของผูเ้ รียนเพื่อ
ลดความซ้าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทาการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับ
กระทรวงมหาดไทย
(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผูเ้ รียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบ
ธนาคาร
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจทิ ัล (Digital Technology) และระบบการท างานทีเ่ ป็นดิจิทลั เข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สงู สุดเป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั (Digital
Technology) มาใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผูเ้ รียน ข้อมูลครู ข้อมูล
สถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณและข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผูเ้ รียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ นา Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS
PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทลั (Digital Platform) ระบบบริหารงานสานักงาน เช่น ระบบ
แผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าทีส่ ามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS PaaS และ SaaS
(2) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ คุณภาพของผูเ้ รียนในมิติต่าง ๆ
(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิ ัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
ทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพือ่ แลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทัง้ ภายในและ
นอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสาหรับใช้ในการพิสจู น์ยนื ยันตัวตนเดียวและรองรับการท างานร่วมกับ
แพลตฟอร์มดิจทิ ัลต่าง ๆ
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(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็น
ฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน
จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิ ัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผูเ้ รียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพตลอดจน
พัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผูเ้ รียนเป็นรายบุคคลตัง้ แต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ

ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12ประกำร ตำมนโยบำยของ คสช.
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิง่ ที่ดงี ามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ ยรูจ้ ักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รูป้ ฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่ายและพร้อมที่
จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคมุ้ กันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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ขับเคลื่อนกำรศึกษำตำมนโยบำย 4.0 โดยใช้กลไกทำงประชำรัฐ
จังหวัดบุรรี ัมย์ได้ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทุกแห่งเพื่อ ขับเคลื่อนตามนโยบาย 4.0 คือการนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในทุกๆ ด้านเพือ่
1. พัฒนาจังหวัด
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
3. การพัฒนาสินค้าโอท็อป และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. การพัฒนาสินค้าเกษตร
ซึ่งเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา มุง่ สูบ่ ุรรี ัมย์นครแห่งความสุข ด้วยการนานโยบายรัฐบาลมา
ขับเคลื่อน ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น โดยมีเป้าหมายคนบุรรี ัมย์ ต้อง มั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน ยกระดับความเป็นอยู่
ของประชาชน ให้ทัดเทียมกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน และค่อยๆ พัฒนาจนสูร่ ะดับสากล ตามแนวทางประชารัฐ
คือภาคราชการ เอกชน ประชาชน มาช่วยในการขับเคลื่อนให้ก้าวสูจ่ ุดหมายต่อไป
BCM Model: Buriram Case Management Model
ปัจจัยความสาเร็จ 9 ประการ
1. เป็นคนดี
2. มีปัญญา
3. รายได้สมดุล
4. สุขภาพแข็งแรง
5. สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์
6. สังคมอบอุ่น
7. หลุดพ้นอาชญากรรม
8. กองทุนพึง่ พาตนเอง
9. สร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการหมูบ่ ้าน/ชุมชนเมือง
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นโยบำย จุดเน้น สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 32
วิสัยทัศน์
“องค์กรก้าวหน้า สร้างคุณภาพสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนอย่างยัง่ ยืน”

พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลือ่ มล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
ตามแนวคิด No Child left Behind (NCLB)
4. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
5. พัฒนาระบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

คุณลักษณะพึงประสงค์องค์กำร
ยิ้มรับ ฉับไว ใส่ใจบริการ

เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มี
ทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งตนเองและปรับตัว
ต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดค่านิยมหลัก 12 ประการ ในการดารงชีวิต
3. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุม่ ผู้ด้อยโอกาสได้รบั การศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมี
คุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู น้อมนาพระราชดารัสให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู มีความรู้
และทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด “No Child Left Behind” (NCLB) เป็นผูส้ ร้างสรรค์
นวัตกรรมและทักษะในการใช้เทคโนโลยี
5. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นาทางวิชาการ มีสานึกความ
รับผิดชอบ (Accountability) มีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ที่มปี ระสิทธิภาพร่วมกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีการเรียนรู้ในทุกมิตเิ ป็นโรงเรียนนวัตกรรม
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษายุคใหม่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศ
และการวิจัยในการขับเคลือ่ นคุณภาพ กากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ สร้าง
เครือข่ายและวัฒนธรรมการทางานอย่างมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ 3 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพตามแนวคิด “No
Child Left Behind” (NCLB)
กลยุทธ์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

จุดเน้น
1. การพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวคิด“ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง” No Child Left
Behind (NCLB)
2. การจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทา
3. ธรรมนูญสถานศึกษา 9 ดี สู่วิถีการเรียนรู้ "โรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนอยากรู้ ครูอยากสอน"
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วิสัยทัศน์โรงเรียนไพศำลพิทยำคม
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนาศาสตร์พระราชา จัดการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล

พันธกิจโรงเรียนไพศำลพิทยำคม
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21
2. จัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สร้างความเสมอภาค ลดความเหลือ่ มล้า เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนอย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง
3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้รกั และศรัทธาในวิชาชีพครูและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
4. ส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยน้อมนาศาสตร์พระราชาสูก่ ารปฏิบัติที่
ยั่งยืน
5. พัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจรและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา

ค่ำนิยมของโรงเรียนไพศำลพิทยำคม
“ มุ่งมั่นทางาน ประสานสามัคคี มีจิตเอื้ออาทร คานึงถึงประโยชน์ขององค์กร ”

เป้ำประสงค์หลักโรงเรียนไพศำลพิทยำคม
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม มีทักษะทีจ่ าเป็นและคุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งตนเองและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและ
พลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีความจาเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รบั การศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ มีวิจัยชั้นเรียนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนตามกลุ่มศักยภาพของ
ผู้เรียน
4. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาทีม่ ีคุณภาพรองรับกลุม่ ศักยภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ระดับชาติเทียบเคียงมาตรฐานสากล
5. โรงเรียนมีการจัดการโครงสร้างองค์กรแบบครบวงจร ชุมชน ภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนมี
ส่วนร่วมพัฒนากับสถานศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2562-2565 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม : หน้า 60

ประเด็นกลยุทธ์โรงเรียนไพศำลพิทยำคม
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ได้กาหนดประเด็นกลยุทธ์จานวน 4 ประเด็น คือ
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
4. สร้างสังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์โรงเรียนไพศำลพิทยำคม
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ได้กาหนดกลยุทธ์จานวน6กลยุทธ์คือ
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปญ
ั ญาความรู้และมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพทีพ่ ร้อมด้วยความรู้ความสามารถทักษะสมรรถนะทีจ่ าเป็น และมีคุณธรรม
จริยธรรม โดยส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาตนเองด้วย วิธีการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
4. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการจัดการศึกษาและ
สนับสนุนการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพโดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในระบบข้อมูล
สารสนเทศ ระบบการนิเทศ ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากร กระจายอานาจมีความโปร่งใสเป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้
6. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และการบริการในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2562-2565 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม : หน้า 61

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนไพศำลพิทยำคมในระยะ ๔ ปี ( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
วิสัยทัศน์ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนาศาสตร์พระราชา จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
พันธกิจ ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ
๑. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
จริยธรรมและคุณลักษณะอัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พึงประสงค์ ได้รับการพัฒนา และพัฒนาการจากผลการ
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ สอบวัดระดับชาติระดับดี
ขึ้นไป
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่
พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกาหนดในระดับดี
ขึ้นไป
๓. ร้อยละของผู้เรียนต่อ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆของโรงเรียนในระดับ
ดีขึ้นไป
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยในระดับดีขึ้น
ไป
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
สุขอนามัยในระดับดีขึ้นไป

ปีฐาน
๒๕๖๐

เป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๙๐

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๙๕

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการปฏิบัติ
จริงในรูปแบบของการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม
ค่าย, โครงงาน,การบูรณาการ,PBL
และการใช้สื่อ DLTV
๒. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน
การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
๓. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในการพัฒนาตนเอง
๔. สร้างความตระหนักถึงอันตราย
ของสิ่งเสพติดและอบายมุข
๕. ฝึกปฏิบัติกิจกรรมโรงเรียน วิถี
พุทธและโรงเรียนสุจริตอย่างต่อเนื่อง
๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
วันสาคัญ
๖. ส่งเสริมการออมทรัพย์

๑.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ
๒.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การทดสอบระดับชาติ NT
๓.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การทดสอบระดับชาติ O-NET
๔. โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ
๕..โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
๖.โครงการโรงเรียนสุจริต
๗.โครงการโรงเรียนดีวิถึลูกเสือ
๘.โครงการสหกรณ์ร้านค้า
- กิจกรรมสอบธรรมศึกษา
- กิจกรรมสุขอนามัย
- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
- กิจกรรมวันสาคัญ

ทรัพยากร/
งบประมาณ
-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
-วิทยากร
-ครู/บุคลากร
-วัสดุอุปกรณ์
-เทคโนโลยี
-อาคารสถานที่
-ข้อมูลสารสนเทศ

พันธกิจ ๒. จัดการเรียนรู้ทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ปีฐาน
๒๕๖๐

กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ
๑. ผู้เรียนมีสขุ ภาพพลานามัย ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
๘๐
ที่สมบูรณ์
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
มีมารยาทงาม และเรียนรู้
ในระดับดีขึ้นไป
การพัฒนาตนเอง
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
๘๐
กิริยามารยาทที่ดีงามใน
ระดับดีขึ้นไป
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
๘๐
ความสามารถในการเรียนรู้
มีการพัฒนาตนเองในระดับดี
ขึ้นไป

เป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๘๓

๘๕

๘๗

๙๐

๘๓

๘๕

๘๗

๙๐

๘๕

๘๗

๙๐

๙๕

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑.จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เน้นการปฏิบัติจริงในรูปแบบ
ของการเรียนรู้ที่หลากหลาย
๒.ส่งเสริมการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัย
๓. สร้างเครือข่ายการจัดการ
เรียนการสอน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๔. ใช้สื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

๑. โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ
๒.โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง
๔ ด้าน เพื่อความพร้อมสมบูรณ์
ตามวัย
๓.โครงการสถานศึกษาสีขาว
๔.โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
- การนิเทศภายใน
- การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
- การผลิตสื่อ นวัตกรรม
งานวิจัย
- การประเมินคุณภาพภายใน
- รายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา
- นิทรรศการวิชาการ
- การเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้ICT
- กิจกรรมทัศนศึกษา
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทรัพยากร/
งบประมาณ
-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ
จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
-วิทยากร
-ครู/บุคลากร
-วัสดุอุปกรณ์
-เทคโนโลยี
-อาคารสถานที่
-ข้อมูล
สารสนเทศ

พันธกิจที่ ๓ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความถนัดและความต้องการ ให้มีความชานาญสู่การประกอบอาชีพ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ปีฐาน
๒๕๖๐

กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ
๑.ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง ๑. ร้อยละของผู้เรียนมีการ ๖๐
ตามความถนัดและความ
พัฒนาตนเองตามความถนัด
ต้องการ ให้มีความชานาญสู่ ของตนเอง
การประกอบอาชีพ
ระดับดีขึ้นไป
๒.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ ๖๐
ความชานาญในการทางาน
เพื่อเตรียมพร้อมสู่การ
ประกอบอาชีพ

เป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๗๐

๘๐

๘๕

๙๐

๗๐

๗๕

๘๐

๙๐

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนตามความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน
๒.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการ
ทางานและการประกอบ
อาชีพ

๑.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ
๒.โครงการส่งเสริมการอ่าน
๓.โครงการนิเทศภายใน
๔.โครงการสถานศึกษาสีขาว
๕.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
๖.โครงการโรงเรียนคุณธรรม
๗.โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ
๘.โครงการส่งเสริมสถานศึกษา
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ
๙.โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
- กิจกรรมการวัดประเมินผล
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- กิจกรรมชุมนุม สาธารณะ
- กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
- กิจกรรมประชาธิปไตย
- กิจกรรมเวทีคนเก่ง
- กิจกรรมการปฐมนิเทศ
- กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ
- การวิเคราะห์ผู้เรียน

ทรัพยากร/
งบประมาณ
-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ
จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
-วิทยากร
-ครู/บุคลากร
-วัสดุอุปกรณ์
-เทคโนโลยี
-อาคารสถานที่
-ข้อมูล
สารสนเทศ

พันธกิจ ๔. น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ปีฐาน เป้าหมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
๑. ผู้เรียนนาหลักปรัชญาของ ๑. ร้อยละของผู้เรียนใน
๖๐
๗๐
๗๕
๘๐
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้จริง การนาหลักปรัชญาของ
และได้รับการดูแลช่วยเหลือ เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในระดับดีขึ้นไป
๒. ร้อยละของการมีส่วน
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕
ร่วมในโครงการและ
กิจกรรมของผู้เรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ตามระบบในระดับดีขึ้นไป
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับทุนการศึกษาพัฒนา
๘๐
๘๕
๙๐
๙๕
ชีวิต
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

๒๕๖๔
๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑.ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
หลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๔. จัดหาทุนการศึกษา
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน

๑.โครงการการส่งเสริมสถานศึกษา
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ
๒.โครงการศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน
๓.โครงการสหกรณ์โรงเรียน
๔.โครงการโรงเรียนคุณธรรม
๕.โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
- กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
- กิจกรรมห้องเรียน/สถานศึกษาสี
ขาว
- โรงเรียนปลอดขยะ/ธนาคารขยะ
- กิจกรรมการจัดหาและมอบ
ทุนการศึกษา

ทรัพยากร/
งบประมาณ
-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ
จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
-วิทยากร
-ครู/บุคลากร
-วัสดุอุปกรณ์
-เทคโนโลยี
-อาคารสถานที่
-ข้อมูล
สารสนเทศ

พันธกิจ ๕ จัดการศึกษาให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ปีฐาน เป้าหมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑. ชุมชนและองค์กรต่างๆทุก ๑. ร้อยละของการมีส่วน
๗๐
๘๐
ภาคส่วน มีส่วนร่วมในการ
ร่วมในการจัดการศึกษาของ
จัดการศึกษา
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๒. ร้อยละของความพึง
พอใจต่อการบริหารจัด
๗๕
๘๐
การศึกษาของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
๓.ร้อยละของการนาภูมิ
๗๕
๘๐
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๘๕

๙๐

๙๕

๘๕

๙๐

๙๕

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน
๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดู
งาน เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษา
๓. ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
การศึกษา
๔.จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
จัดการเรียนการสอน

๑. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน
ความสัมพันธ์กับชุมชน
๒.โครงการบริหารโรงเรียนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน
๓.โครงการพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา
- การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
- การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ภาคี ๔ ฝ่าย
- การประชุมสมาคมผู้ปกครอง
และครู
- การประชุมผู้ปกครอง
-กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาการศึกษา
- การจัดหา ระดมทรัพยากร
กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน

ทรัพยากร/
งบประมาณ
-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ
จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
-วิทยากร
-ครู/บุคลากร
-วัสดุอุปกรณ์
-เทคโนโลยี
-อาคารสถานที่
-ข้อมูล
สารสนเทศ

พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมพัฒนาให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่อื้อต่อการเรียนรู้ และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ปีฐาน
๒๕๖๐

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
๑.พัฒนาให้โรงเรียนมี
๑.ร้อยละของผู้เรียนมีความ ๗๕
บรรยากาศที่อื้อต่อการเรียนรู้ พึงพอใจในบรรยากาศที่
และจัดสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
เหมาะสม โรงเรียนน่าดู น่า
อยู่ น่าเรียน

เป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๘๐

๙๐

๙๕

๘๕

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ทรัพยากร/
งบประมาณ

๑.จัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
๒.จัดบรรยากาศห้องเรียนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
๓.จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้

๑.โครงการนิเทศภายใน
๒.โครงการโครงการอบรมศึกษาดู
งาน
๓.โครงการโรงเรียนสะอาด
สิ่งแวดล้อมดีชีวีมีสขุ
- ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
และประปา
- ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน/
อาคารประกอบ/ ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์
- ห้องเรียนสะอาด น่าอยู่

-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ
จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
-วิทยากร
-ครู/บุคลากร
-วัสดุอุปกรณ์
-เทคโนโลยี
-อาคารสถานที่
-ข้อมูล
สารสนเทศ

พันธกิจ ๗ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพที่ดี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ปีฐาน
๒๕๖๐

กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
๑. การสร้างความสัมพันธ์
๑. ร้อยละของความสาเร็จ ๗๕
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ของโครงการ ส่งเสริม
เพื่อร่วมมือกันพัฒนา
ความสัมพันธ์กับชุมชน
โรงเรียนและนักเรียนให้มี
แผนปฏิบัติการประจาปีใน
คุณภาพที่ดี
ระดับดีขึ้นไป
๒. ร้อยละของการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของ ๘๐
ชุมชน
๓. ร้อยละของความพึง
พอใจต่อการบริหารจัด
๗๐
การศึกษาของชุมชน

เป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

๗๕

๘๐

๘๕

๙๐

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑.ส่งเสริม สนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๒. สร้างเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของ
ชุมชน
๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดู
งาน เพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา

๑.โครงการความสัมพันธ์กับ
ชุมชน
๒.โครงการพัฒนาระบบโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน
กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
กิจกรรมระดมทุนพัฒนา
การศึกษา ผ้าป่าโรงเรียน
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา
กิจกรรมวันสาคัญ
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน

ทรัพยากร/
งบประมาณ
-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ
จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
-วิทยากร
-ครู/บุคลากร
-วัสดุอุปกรณ์
-เทคโนโลยี
-อาคารสถานที่
-ข้อมูล
สารสนเทศ

พันธกิจ ๘. บริหารจัดการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
ปีฐาน
๒๕๖๐
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
๑. ครูและบุคลากรทางการ
๑. ร้อยละของครูและ
๘๐
ศึกษาได้รับการพัฒนาและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ได้รับการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. ร้อยละของครูและ
๗๕
๒. ครูและบุคลากรทางการ
บุคลากรทางการศึกษาที่
ศึกษาใช้สื่อ เทคโนโลยี
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
สารสนเทศและนวัตกรรมใน ผู้เรียนเป็นสาคัญ
การจัดการเรียนรู้
๓. ร้อยละของครูและ
๗๐
บุคลากรทางการศึกษาที่ใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน
๔. ร้อยละของครูและ
บุคลากรที่เข้ารับการอบรม ๘๐
พัฒนา
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๘๕

๙๕

๑๐๐

๑๐๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑.จัดกิจกรรมประชุม อบรม
สัมมนา พัฒนาบุคลากรในจัด
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
๒. ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
๓. สร้างเครือข่ายการจัดการ
เรียนการสอน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๔. ใช้สื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
๕. จัดหาครูในสาขาที่ขาด
แคลน และวิทยากรภูมิปัญญา

๑.โครงการนิเทศภายใน
๑. โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจัยในชั้นเรียน
๓.โครงการอบรรม ศึกษา ดูงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
- ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ทะเบียนประวัติ
- ความดีความชอบ
- เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์
- วิทยากรภูมิปัญญาด้านดนตรี
- จัดหาครูและบุคลากรในสาขาที่
ขาดแคลน

ทรัพยากร/
งบประมาณ
-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ
จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
-วิทยากร
-ครู/บุคลากร
-วัสดุอุปกรณ์
-เทคโนโลยี
-อาคารสถานที่
-ข้อมูล
สารสนเทศ

สำระสำคัญของแผนงำนและโครงกำร
แผนงำน บริหำรงำนวิชำกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์
๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
๑. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณตามเกณฑ์
ระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป
๒. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปญ
ั หาในระดับดี
ขึ้นไป
๓. ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับดี
ขึ้นไป
๔. ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีความก้าวหน้าทาง
การเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป
๕. ร้อยละของผูเ้ รียนที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
ระดับดีขึ้นไป
๑. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนา
๒. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน
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สำระสำคัญของแผนงำนและโครงกำร
แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยงำนบริหำรทั่วไป/กิจกำรนักเรียน
เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์
๑. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
ตามศักยภาพ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
๑. ร้อยละของผูเ้ รียนที่พฒ
ั นาตนเองให้มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดในระดับ
ดีขึ้นไป
๓. ร้อยละของผูเ้ รียนต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆของโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป
๔. ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทยในระดับดีขึ้นไป
๕. ร้อยละของผูเ้ รียนที่มสี ุขอนามัยในระดับดีขึ้นไป
๒. ผู้เรียนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ร้อยละของผูเ้ รียนในการนาหลักปรัชญาของ
ไปใช้ได้จริงและได้รับการดูแลช่วยเหลือ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในระดับดีขึ้นไป
๒. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในโครงการและ
กิจกรรมของผู้เรียนและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
๓. ร้อยละของผูเ้ รียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ตามระบบในระดับดีขึ้นไป
๔. ร้อยละของผูเ้ รียนที่ได้รับทุนการศึกษา
พัฒนาชีวิต
๓. การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามระเบียบ
๑. ร้อยละของความสาเร็จของโครงการ กิจกรรม
แบบแผน มีคุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม
ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
รับผิดชอบ และคุ้มค่า
แผนปฏิบัติการประจาปีในระดับดีขึ้นไป
๒. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
๓. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการศึกษาของผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
๔. ชุมชนและองค์กรต่างๆทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม ๑. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ในการจัดการศึกษา
ของผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
๒. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการศึกษาของผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
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สำระสำคัญของแผนงำนและโครงกำร
แผนงำน บริหำรงำนบุคคล
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยงำนบริหำรบุคคล
เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
๑. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนา
๒. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน
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สำระสำคัญของแผนงำนและโครงกำร
แผนงำน บริหำรงบประมำณ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยงำนบริหำรงบประมำณ
เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์
๑. จัดสรร ควบคุมตรวจสอบ การใช้จ่าย
งบประมาณได้ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์และ
ลาดับความสาคัญ
๒. บริหารทรัพยากร พัสดุ ครุภัณฑ์ได้ถูกต้อง
ตามระเบียบและงบประมาณที่กาหนด

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
๑. ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน
โครงการ
๒. ร้อยละของการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ
๓. รายงานการใช้งบประมาณ
๑. ร้อยละของการลงทะเบียน บันทึก รายงานพัสดุ
ครุภัณฑ์ประจาปีถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้
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โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน
โครงการ
๑. โครงกาส่งเสริมพัฒนาการทัง้
๔ ด้าน เพื่อความพร้อมสมบูรณ์
ตามวัย
- เครื่องบินพลังยาง
- ค่ายภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
- กิจกรรมครูผู้พฒ
ั นา
๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ
- กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
- กิจกรรมการสอนตามหลักสูตร

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
๑. ร้อยละของผูเ้ รียนเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาในระดับดี
ขึ้นไป
๒. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา
ในระดับดีขึ้นไป

ผู้รบั ผิดชอบ
ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

งบประมาณ
พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๑. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสือ่ สารและการคิดคานวณ
ตามเกณฑ์ระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป
๒. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปญ
ั หา
ในระดับดีขึ้นไป
๓. ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารในระดับดีขึ้นไป
๔. ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในระดับดีขึ้นไป
๕. ร้อยละของผูเ้ รียนที่มผี ลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาการจาก
ผลการสอบวัดระดับชาติระดับดีขึ้นไป

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ
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โครงการ
๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การทดสอบระดับชาติ ONET
- นิทรรศการวิชาการ
- การเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ
- การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้ICT
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
- กิจกรรมการวัดประเมินผล
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
- กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
- กิจกรรมการเรียนการสอน
- กิจกรรมการติวข้อสอบ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
๑. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสือ่ สารและการคิดคานวณ
ตามเกณฑ์ระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป
๒. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปญ
ั หา
ในระดับดีขึ้นไป
๓. ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารในระดับดีขึ้นไป
๔. ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในระดับดีขึ้นไป
๕. ร้อยละของผูเ้ รียนที่มผี ลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาการจาก
ผลการสอบวัดระดับชาติระดับดีขึ้นไป

ผู้รบั ผิดชอบ
ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

งบประมาณ
พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๔. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การทดสอบระดับชาติ O-NET
- นิทรรศการวิชาการ
- การเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ
- การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
- กิจกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
- กิจกรรมการวัดประเมินผล
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
- กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
- กิจกรรมการแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยี

๑. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสือ่ สารและการคิดคานวณ
ตามเกณฑ์ระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป
๒. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปญ
ั หา
ในระดับดีขึ้นไป
๓. ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในระดับดีขึ้นไป
๔. ร้อยละของผูเ้ รียนที่มผี ลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาการจาก
ผลการสอบวัดระดับชาติระดับดีขึ้นไป

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ
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โครงการ
๕. โครงการส่งเสริมการอ่าน
- กิจกรรมห้องสมุด
- กิจกรรมยอดนักอ่าน
- กิจกรรมยอดนักเล่านิทาน
- กิจกรรมประกวดเรียงความ
-กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
๑. ร้อยละของการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆที่สง่ เสริมการอ่านใน
ระดับดีขึ้นไป
๒. สถิติการใช้ห้องสมุดของนักเรียน

ผู้รบั ผิดชอบ
ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

งบประมาณ
พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๖. โครงการนิเทศภายใน
- กิจกรรมการเยี่ยมชั้นเรียน
- กิจกรรมการสังเกตการณ์สอน
- กิจกรรมการทดสอบระหว่าง
ภาคเรียน
- กิจกรรมให้คาปรึกษา
- กิจกรรมการทาวิจัยในชั้นเรียน
- กิจกรรมการศึกษา ดูงาน
ดูนิทรรศการ
- กิจกรรมการสัมมนาผลการสอน

๑. ร้อยละของบุคลากรในโรงเรียน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้ระดับ
ดีขึ้นไป
๒. ร้อยละของสถานศึกษาจัด
การศึกษาได้บรรลุเป้าหมายในระดับดี
ขึ้นไป
๓. ร้อยละของผูเ้ รียนและผู้ปกครอง
และชุมชนพึงพอใจผลการจัด
การศึกษาในระดับดีขึ้นไป

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ
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โครงการ
๘. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น
- กิจกรรมประชุมชี้แจง
- กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร
- กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร
- กิจกรรมประเมินการใช้
หลักสูตร
๙. โครงการรับ - จ่าย
งบประมาณ
- กิจกรรมวางแผนการพัฒนา
- กิจกรรมบันทึกการเบิก - จ่าย
งบประมาณ
- กิจกรรมจัดทาบัญชีรายรับ –
รายจ่ายเป็นระบบ
- กิจกรรมรายงานผล
๑๐. โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
- สารวจความต้องการใช้วัสดุ
ครุภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
- ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
ครุภัณฑ์
- จัดสรรวัสดุอปุ กรณ์
- บันทึกการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
- บันทึกผลการดาเนินงานเสนอ
- ประเมินผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มี
ความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ

ผู้รบั ผิดชอบ
ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

งบประมาณ
พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๑. การรับ – จ่ายเงินงบประมาณ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง
๒. การรับ – จ่ายเงินงบประมาณมี
ความปลอดภัย
๓. การรับ – จ่ายเงินงบประมาณ
ตรงตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๑. ครูและนักเรียนมีวัสดุ – อุปกรณ์
ตรงตามความต้องการ
๒ ครูและนักเรียนมีวัสดุ – อุปกรณ์
ในการผลิตสือ่ การเรียนการสอน
๓. การจัดการศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์
ตรงตามเป้าหมาย

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ
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โครงการ
๑๑. โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจัยในชั้นเรียน
- กิจกรรมวางแผนการพัฒนา
- กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าอบรม
หลักสูตรการวิจัย
- กิจกรรมครูดาเนินการจัดทาสือ่
นวัตกรรมการเรียนรู้
และดาเนินการวิจัยในชั้นเรียน
- กิจกรรมนิเทศติดตามและ
ประเมินผล
- กิจกรรมรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
๑๒. โครงการอบรมและศึกษาดู
งาน
- กิจกรรมวางแผนการพัฒนา
- กิจกรรมอบรม/สัมมนาทาง
วิชาการ
- กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่
- กิจกรรมนิเทศติดตาม
ประเมินผล

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
๑. บุคลากรครูรอ้ ยละ ๗๕ มีความรู้
ความสามารถด้านการวิจัย และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ
สอน
๒.บุคลากรครูร้อยละ ๗๕ มีสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างน้อย
๑ ชิ้น ในแต่ละกลุ่มสาระ
๓. บุคลากรครูมงี านวิจัยในชั้นเรียน
อย่างน้อย๑ ชิ้นต่อภาคเรียน

ผู้รบั ผิดชอบ
ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

งบประมาณ
พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๑. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ
๒. ครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
๓. ครูมีความมุ่งมั่นในการแสวงหา
ความรู้

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๑๓. โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษา
- เสนอโครงการ
- ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
- ดาเนินการตามแผน
- นิเทศติดตามและประเมินผล

๑. คณะกรรมการสถานศึกษาเกิด
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
๒ เกิดความร่วมมืออันดี มี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู บุคลากร
และคณะกรรมการสถานศึกษา
๓. คณะกรรมการสถานศึกษามีขวัญ
และกาลังใจ

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ
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โครงการ
๑๔. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
๑) กิจกรรมบริการอนามัย
โรงเรียน
๒) กิจกรรมการแปรงฟัน
๓) กิจกรรมออกกาลังกาย กีฬา
นันทนาการ
๔) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีใน
โรงเรียน
๕) กิจกรรมอาหารกลางวันและ
อาหารเสริมนม
๖) กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
๗) กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด
๑๕. โครงการโรงเรียนสุจริต
- ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
-การจัดค่ายเยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน
- กิจกรรมโรงเรียนน่าดู น่าอยู่
น่าเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนา
โรงเรียน
- กิจกรรมวิถีพุทธ
-อบรมพัฒนาบุคลากรผ่านระบบ
ICT
-พัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐาน
ในการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การเรียน
การสอน
- กิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ
- ประชุมผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ และออกกาลังกาย
สม่าเสมอ
๒.นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีน้าหนัก
ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕ ป้องกันและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษ
๔. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี
กีฬาตามจินตนาการ

ผู้รบั ผิดชอบ
ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

งบประมาณ
พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๑. นักเรียนมีความรู้ทักษะ
การป้องการทุจริตสามารถ
ในการเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่ายชุมชนใน
สังคม
๒. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต”
๓. นักเรียนมีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม นักเรียนมี
ความชานาญในการใช้เครื่องมือเพื่อ
การเรียนรู้ได้ และมีทักษะ
ในการพัฒนาชีวิตที่มั่นคง
อยู่อย่างพอเพียง

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ
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โครงการ
๑๖. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
-กิจกรรมให้ความรูป้ ้องกันยาเสพ
ติด โทษทางกฎหมาย ทักษะชีวิต
-กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนา
ต้านภัยยาเสพติด
-กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด
-กิจกรรมอบรมให้ความรูส้ ร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากสือ่ ลามกอนาจาร
การพนัน และเกมออนไลน์
-กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
-กิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพ
ติด

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
๑.โรงเรียนปลอดจากปัญหายาเสพติด
๒.โรงเรียนปลอดจากสื่อลามกอนาจาร
๓.โรงเรียนปลอดจากการเล่นการพนัน
๔.โรงเรียนปลอดจากเหตุการณ์
ทะเลาะวิวาท
๕.นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อันตรายจากยาเสพติด สื่อลามก
อนาจาร การพนันและการทะเลาะ
วิวาท

ผู้รบั ผิดชอบ
ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

งบประมาณ
พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๑๗.โครงการรงเรียนวิถีพุทธ
-กิจกรรมในแต่ละวัน
-กิจกรรมน้องไหว้พี่
-กิจกรรมปฏิบัติสมั พันธ์
-กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์
-กิจกรรมกล่าวคาพิจารณาอาหาร
ก่อนการรับประทานกลางวัน
-กิจกรรมกลุ่มรับผิดชอบการทา
ความสะอาดบริเวณโรงเรียนและ
ในห้องต่างๆ
-กิจกรรมบันทึกความดี
-เข้าแถวเพื่อรับบริการอาหาร
กลางวันและอื่น ๆ
-ครูสอนสอดแทรก คุณธรรม
จริยธรรมโดยการบูรณาการเข้ากับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
-การปฏิบัติกจิ กรรมประจาวัน
ของนักเรียน ได้แก่ เคารพพ่อแม่
ก่อนมาโรงเรียนและกลับถึงบ้าน
แจ้งของสูญหายประจาวัน

-ชุมชนร้อยละ ๗๕ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมวิถีพุทธของโรงเรียน
-นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมวิถีพุทธ
-นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
คุณธรรม ๙ ประการ
-นักเรียนรูจ้ ักขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และ
สานึกในความเป็นไทย

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ
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โครงการ
-กิจกรรมประจาสัปดาห์
-กิจกรรมสวดมนต์ สรภัญญะ
ทุกวันพระ
-กิจกรรมสมาทานศีล
-กิจกรรมการเรียนการสอนพุทธ
ศาสนากับพระครู
-อาราธนาศีล อาราธนาธรรม
-อาราธนาพระปริตร
-คณะครูและนักเรียนแต่งกายชุด
ขาว ทุกวันพระ
-กิจกรรมส่งเสริมให้ครูและชุมชน
ร่วมกันปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน น้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างต่อเนื่อง
-กิจกรรม
-กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ผู้รบั ผิดชอบ
ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

งบประมาณ
พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๑๘.โครงการคุณธรรม
-กิจกรรมผลผลิตนวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี
-กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม
-กิจกรรมคืนคุณธรรมสูห่ ้องเรียน

-โรงเรียนมีอุดมการณ์คุณธรรมในการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
- โรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านความพอเพียง
- โรงเรียนมีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้าน
คุณธรรม
-โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ
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โครงการ
๑๙. โครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ
- กิจกรรมการเรียนการสอนใน
หลักสูตร
- กิจกรรมอบรมลูกเสือคุณธรรม
- กิจกรรมอบรมลูกเสือ
ประชาธิปไตย
- กิจกรรมอบรมลูกเสือต่อต้านยา
เสพติด

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
๑.นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะลูกเสือ
เพิ่มขึ้น
๒.ร้อยละ ๗๕ มีความรู้ความเข้าใจใน
กิจกรรมของหน่วยลูกเสือ ๓ D
๓. บุคลากรทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการของลูกและ
สามารถจัดมวลประสบการณ์ของ
ลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รบั ผิดชอบ
ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

งบประมาณ
พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๒๐.โครงการส่งเสริมสถานศึกษา
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ
- การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
- การปลูกต้นมะนาว
- การปลูกผักสวนครัว
- การออมทรัพย์

๑. นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ ๗๕ มี
ความรู้ในการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
๒. นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ ๗๕ มี
ความรู้ในการปลูกผักสวนครัว ปลูก
มะนาวและนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้
๓. นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ ๗๕ มี
นิสัยประหยัดอดออม และใช้ชีวิต
แบบพอเพียงได้

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๒๑.โครงการศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน
-กิจกรรมทาบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งวันสาคัญทางศาสนา
-กิจกรรมการแต่งกายชุดขาววัน
พระ
-กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

๑. โรงเรียนมีความตระหนักน้อมนา
ศาสตร์พระราชาสูก่ ารปฏิบัติ และ
จัดการเรียนการสอน
๒. นักเรียน ครู ผู้บริหารร้อยละ ๗๕
สามารถน้อมนาองค์ความรู้ โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน สู่การ
เพาะบ่มอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง
และเป็นแบบอย่างที่ดีขยายผลสู่สงั คม

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ
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โครงการ
๒๒. โครงการสหกรณ์โรงเรียน
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้
- กิจกรรมจัดกิจกรรมร้านค้า
- กิจกรรมอประเมินโครงการ
- กิจกรรมถอดบทเรียน

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
๑.นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์
๒. คณะครูและนักเรียนตลอดจน
ชุมชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ร้อยละ ๗๕

ผู้รบั ผิดชอบ
ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

งบประมาณ
พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๒๓.โครงการโรงเรียนสะอาด
สิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข
-กิจกรรมปรับภูมิทัศน์
-จัดสวนหย่อม
-ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
-จัดสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน
-ทาสีอาคารเรียนอาคารประกอบ

๑.นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความพึง
พอใจในสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
๒. ห้องเรียนมีบรรยากาศสวยงาม
น่าดู น่าอยู่ และน่าเรียนทุกชั้นเรียน
๓. ภูมิทัศน์สวยงาม อาคารเรียนและ
อาคารประกอบอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานและมีสสี ันสวยงาม

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๒๔.โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
-กิจกรรมวิเคราะห์นกั เรียน
รายบุคคล
-จัดกิจกรรมเสริมความต้องการ
หรือความถนัด

๑. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รบั การ
ดูแลช่วยเหลือ และได้ทากิจกรรมเสริม
ตามความถนัด
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีผลการเรียน
ดีขึ้น

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ
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โครงการ
๒๕. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
- กาหนดขอบเขตแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบและ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนตาม
โครงสร้าง การบริหาร
- มอบหมายงานและความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
- ปรับทิศทางการบริหาร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์และจุดเน้น ตลอดจน
มาตรฐานการศึกษา ของ สพฐ.
สพป.นม. เขต ๗ และสถานศึกษา
- กาหนดกลยุทธ์และการ
ดาเนินการเพื่อการบรรลุ
ความสาเร็จตามทิศทางที่กาหนด
- กาหนดเป้าหมายความสาเร็จใน
ที่ดาเนินงาน
- จัดประชุมชี้แจงบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
- ประชุมผูป้ กครองนักเรียนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
- ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามขอบเขต บทบาท
หน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง
- นาผลการประเมินมาใช้ในการ
สร้างแรงจูงใจ และ การพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
๑. เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ
แก่บุคลากรครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ
หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน และทราบถึงบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ในการบริหารจัดการศึกษาร้อย
ละ ๗๕
๒. บุคลากรครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษา

ผู้รบั ผิดชอบ
ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

งบประมาณ
พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ
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โครงการ
๒๖. โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับชุมชน
- ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน
และโรงเรียน
- ดาเนินการตามแผนการจัด
กิจกรรมเสียงตามสายในหมูบ่ ้าน
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
-คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน คณะครู นักเรียน
ร่วมกันทาบุญ และบาเพ็ญ
ประโยชน์ในวันสาคัญ
ทางศาสนา
-

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
๑. ผูบ้ ริหาร ครู นักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรมที่
ยั่งยืน และปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ
อย่างเคร่งครัด และอยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุข
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ชุมชน และโรงเรียน มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม
วันสาคัญทางศาสนา
๓. คณะกรรมการสถานศึกษา คณะ
ครูได้ศึกษาดูงาน เพื่อนาความรูที่
ได้มาพัฒนาโรงเรียนต่อไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รบั ผิดชอบ
ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

งบประมาณ
พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ
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กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ / แผนปฏิบัติรำชกำร
โรงเรียนไพศำลพิทยำคม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธศึกษำ เขต 32

ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

กิจกรรม

1 รักษาความปลอดภัยและความสะอาด 1.1 จ้างเหมาลูกจ้างตาแหน่งยาม
2 ส่งเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากร

1.2 จ้างเหมาลูกจ้างตาแหน่งแม่บ้าน
2.1 เชิดชูครูดี
2.2 พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพสูม่ ืออาชีพ

2.3 ศึกษาดูงาน
3 พัฒนาอัตรากาลัง

เงินอุดหนุน พัฒนาผูเ้ รียน

จัดทาบอร์ดโครงสร้างการบริหารงาน รร.

5 ครูเก่ง ครูดี วิถี พ.ศ.พ.

จัดอบรมพัฒนาครู
รวมทัง้ ฝ่ายบุคคล

ระยะเวลา

สถานที่

108,000
60,000

108,000 ตลอดปีงบประมาณ รร. ไพศาลพิทยาคม
60,000 ตลอดปีงบประมาณ รร. ไพศาลพิทยาคม

2,000

2,000 ตลอดปีงบประมาณ รร. ไพศาลพิทยาคม

150,000

150,000 ตลอดปีงบประมาณ

65,000

65,000 ตลอดปีงบประมาณ

-

4 พัฒนางานฝ่ายบริหารงานบุคคล

รวม

รายได้สถานศึกษา

-

หน่วยงานจัดอบรม

ตลอดปีงบประมาณ รร. ไพศาลพิทยาคม

7,000

7,000 ตลอดปีงบประมาณ รร. ไพศาลพิทยาคม

10,000

10,000 ตลอดปีงบประมาณ รร. ไพศาลพิทยาคม

402,000

0

402,000

ที่ ฝ่ายแผนและงบประมาณ

กิจกรรม

เงินอุดหนุน พัฒนาผูเ้ รียน

รายได้ สถานศึ กษา

รวม

ระยะเวลา

สถานที่

1 จัดทาแผนปฏิบัตกิ าร

วัสดุ,อุปกรณ์ในการจัดทาแผนฯและเข้าเล่ม

1,000

1,000

ต.ค.-63 รร. ไพศาลพิทยาคม

2 พัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี

วัสดุ,อุปกรณ์งานการเงินและบัญชี

1,000

1,000

ม.ค.-64 ฝ่ายแผนและงบประมาณ

3 พัฒนาระบบงานพัสุด

จัดซือ้ ตูเ้ ก็บเอกสาร

4,000

4,000

ม.ค.-64 ฝ่ายแผนและงบประมาณ

4 สารสนเทศฝ่ายแผนละงบประมาณ

จัดทาสารสนเทศฝ่ายแผนและงบประมาณ

2,000

2,000

ม.ค.-64 ฝ่ายแผนและงบประมาณ

รวมทัง้ ฝ่ายแผนและงบประมาณ

8,000

0

0

8,000

ที่

ชื่อโครงการ

กิจกรรม

เงินอุดหนุน พัฒนาผูเ้ รียน

รวม

รายได้สถานศึกษา

ระยะเวลา

สถานที่

กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1 สืบสานวัฒนธรรมไทย
2 พัฒนากลุ่สาระฯ

วันสุนทรภู่

5,000

5,000

มิ.ย.-64 รร. ไพศาลพิทยาคม

วันภาษาไทย

5,000

5,000

ก.ค.-64 รร. ไพศาลพิทยาคม

พัฒนากลุ่มสาระฯ

3,000

3,000 ตลอดปีงบประมาณ รร. ไพศาลพิทยาคม

รวมทัง้ กลุม่ สาระฯภาษาไทย
กลุม่ สาระวิทยาศาสตร์

13,000

0

0

เงินอุดหนุน พัฒนาผูเ้ รียน

รายได้สถานศึกษา

13,000
รวม

ระยะเวลา

สถานที่

1 รอบรู้เรื่องวิทย์

อุปกรณ์และสารเคมีประจาห้องปฏิบัตกิ าร

5,000

5,000 ต.ค. 63- ก.ย. 64 กลุ่มสาระฯวิทย์

2 นักวิทยาศาสตร์น้อย

สัปดาห์วนั วิทย์/ป้ายนิเทศกลุ่มสาระฯ

7,000

7,000 พ.ย.63- ก.ย.63 กลุ่มสาระฯวิทย์

3 นักบินน้อยเพชรไพศาล

พัฒนาความรู้ดา้ นการสร้างเครื่องบินพลังยาง

3,000

3,000 พ.ย. 63- ก.ย. 63 กลุ่มสาระฯวิทย์

4 Little Robot Camp

ค่ายพัฒนาทักษะหุน่ ยนต์

15,000

15,000 พ.ย. 63- ก.ย. 64 กลุ่มสาระฯวิทย์

15,000

15,000 พ.ย. 63- ก.ย. 65 กลุ่มสาระฯวิทย์

5 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกร์อนื่ ๆ
6 พัฒนากลุ่สาระฯ

พัฒนากลุ่มสาระฯ
รวมทัง้ กลุม่ สาระวิทยาศาสตร์

3,000
48,000

3,000 ตลอดปีงบประมาณ รร. ไพศาลพิทยาคม
0

48,000

กลุม่ สาระการเรียนรู้ศลิ ปะ

เงินอุดหนุน พัฒนาผูเ้ รียน

รายได้สถานศึกษา

รวม

ระยะเวลา

สถานที่

1 ทัศนา ศิลปา อาชีพฯ

ค่ายพัฒนาทักษะด้านศิลปะ

5,000

5,000 ต.ค. 63- ก.ย. 64 กลุ่มสาระฯศิลปะ

2 ตามรอยประเพณี

พัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์

5,000

5,000 ต.ค. 63- ก.ย. 64 กลุ่มสาระฯศิลปะ

3,000

3,000 ต.ค. 63- ก.ย. 64 กลุ่มสาระฯศิลปะ

3 พัฒนากลุ่สาระฯ
รวมทัง้ กลุม่ สาระศิลปะ
กลุม่ สาระสังคมศึกษา
1 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนฯ

กลุม่ สาระสังคมศึกษา
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนฯ(ต่อ)
2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัตศิ าสต์

13,000
รายได้สถานศึกษา

รวม

ระยะเวลา

สถานที่

ค่ายคุณธรรมนาความรู้สู่เยาวชน 4.0

7,000

7,000

โครงงานคุณธรรมเชิงประจักษ์

2,000

2,000 ตลอดปีงบประมาณรร. ไพศาลพิทยาคม

ตอบปัญหาประวัตศิ าสตร์

1,000

1,000 ตลอดปีงบประมาณรร. ไพศาลพิทยาคม

ยอดยกไป

10,000

10,000

ยอดยกมา

10,000

ประกวดมารยาทไทย

-

-

1,000

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัตศิ าสตร์

15,000

กิจกรรม

4,000
เงินอุดหนุน

กิจกรรมการแข่งขันทูบีแดนซ์คอนเทส/ทูบีไอดอล

2 พัฒนากลุ่สาระฯ

15,000

15,000
อบต.

10,000
3,000

10,000
ก.ค.-64

เขาพนมรุ้ง

3,000 ต.ค. 63- ก.ย. 64 กลุ่มสาระฯสังคมฯ

3,000
รวมทัง้ กลุม่ สาระ

ก.ย.-64 รร. ไพศาลพิทยาคม

1,000 ตลอดปีงบประมาณ รร. ไพศาลพิทยาคม

3,000
รวมทัง้ กลุม่ สาระ

1 To be number 1

0

เงินอุดหนุน พัฒนาผูเ้ รียน

3 พัฒนากลุ่มสาระฯ
กลุม่ สาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาพลศึกษา

13,000

19,000
รายได้ สถานศึ กษา

รวม

ระยะเวลา

10,000 ธ.ค.63-ก.ย.64

สถานที่
รร.ไพศาลพิทยาคม

3,000 ต.ค.63- ก.ย. 64 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
10,000

13,000

