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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ข้อมูลพื้นฐำน
โรงเรียนไพศาลพิทยาคมตั้งอยู่ หมู่ที่11ถนนโชคชัย–เดชอุดม ตาบลไพศาล อาเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์31140 โทรศัพท์ 0-4411-0113 โทรสาร 0-4411-0113 Website :
www.psp32.ac.th สังกัดสานักงานเตตพ้้นที่การศกกษามัยยมศกกษาเตต 32 สานักงานคณะกรรมการ
การศกกษาตั้นพ้้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัยยมศกกษาปีที่ 1 ถกงระดับชั้นมัยยมศกกษาปีที่ 6 มีเตตพ้้นที่
บริการ 20 หมู่บ้าน ในเตตตาบลไพศาลและตาบลละเวี้ย อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติควำมเป็นมำ
โรงเรียนไพศาลพิทยาคมตั้งเม้่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2534 ตั้งอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่115116ถนนโชคชัย– เดชอุดมอยู่ห่างจากอาเภอประโคนชัยประมาณ 13 กิโลเมตรอยู่ทางทิศใต้ตองจังหวัด
บุรีรัมย์
แรกก่อตั้งนั้นสภาตาบลไพศาลโดยกานันปล้อง บุญปก ได้ริเริ่มที่จะก่อสร้างโรงเรียนมัยยมประจา
ตาบลไพศาล โดยใช้บริเวณวัดบ่อดินทองจานวน 35 ไร่ โดยครั้งแรกเปิดเป็นโรงเรียนสาตาตองโรงเรียน
ประโคนชัยพิทยาคม โดยมีนายสมนกก อุตมะโภคินเป็นผู้ดูแล
วันที่ 26 กุมภาพันย์ พ.ศ.2535 กรมสามัญศกกษา ได้อนุมัติให้จดั ตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศใช้ช้่อว่า
“โรงเรียนไพศาลพิทยาคม” วันที่ 15 มิถุนายน 2535 และมีคาสั่งให้นายสมนกก อุตมะโภคิน อาจารย์2
ระดับ6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ต่อมาเม้่อมีการปฏิรูป
ระบบราชการโรงเรียนไพศาลพิทยาคมได้โอนจากกรมสามัญศกกษา มาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศกกษาตั้นพ้้นฐาน
ปี พ.ศ. 2535 กรมสามัญศกกษาได้มีคาสั่งให้ นายสมนกก อุตมะโภคิน อาจารย์2 ระดับ6 โรงเรียน
ประโคนชัยพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
ปี พ.ศ. 2544 กรมสามัญศกกษาได้มีคาสั่งย้าย นายสมนกก อุตมะโภคิน ไปดารงตาแหน่ง ผู้บริหาร
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม และมีคาสั่งย้าย นายสุรสิทยิ์ สิงห์พลงาม ซก่งตณะนั้นดารงตาแหน่ง ผู้บริหาร
โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม มาดารงตาแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
ปี พ.ศ. 2548 กรมสามัญศกกษาได้มีคาสั่งให้ นายสุรสิทยิ์ สิงห์พลงาม ตาแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียน
ไพศาลพิทยาคม ไปช่วยราชการทีก่ รมสามัญศกกษาจังหวัดบุรรี ัมย์ และบรรจุแต่งตั้ง นางพยอม พวงประ
โคน มาดารงตาแหน่ง ผูบ้ ริหารโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
ปี พ.ศ. 2554 สานักงานเตตพ้้นที่การศกกษามัยยมศกกษา เตต 32 ได้มีคาสั่งบรรจุแต่งตั้ง นาย
ไพบูลย์ มั่นย้น ดารงตาแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนไพศาลพิทยาคม แทน นางพะยอม พวงประโคน เน้่องจาก
เกษียณอายุราชการ และในปีนี้มีการเก็บเงินระดมทรัพยากรทางการศกกษาเพ้่อจ้างครูต่างชาติคนละ200
บาท/ภาคเรียนเป็นปีแรก
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ปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนได้มีโครงการบริการรถรับ-ส่งนักเรียนเพ้่อช่วยเหล้อค่ารถรับ-ส่งนักเรียน
ในเตตพ้้นที่บริการที่มีปญ
ั หาด้านการเงินและการเดินทางโดยโรงเรียนได้ช่วยเหล้อจานวน 50 เปอร์เซ็นต์
ตองเงินค่ารถในแต่ละเด้อน
ปี พ.ศ. 2558 สานักงานเตตพ้้นที่การศกกษามัยยมศกกษา เตต 32 ได้มีคาสั่งย้าย นายไพบูลย์ มั่น
ย้น ไปดารงตาแหน่ง ผูบ้ ริหารโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม และมีคาสั่งย้าย นายสมคิด สิทยิสาร ซก่ง
ตณะนั้นดารงตาแหน่ง ผูบ้ ริหารโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม มาดารงตาแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนไพศาล
พิทยาคม
ปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ้่อสร้างบ้านพักครูแบบ
205/26 จานวน 722,400 บาท
ปี พ.ศ. 2560 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักครู
จานวน 200,000 บาท และได้รับรางวัลต่างๆดังนี้
- โรงเรียนไพศาลพิทยาคมได้รับเล้อกเป็นโรงเรียนวิถีพุทยชั้นนา
- โรงเรียนไพศาลพิทยาคมเต้ารับโล่เกียรติบัตรตั้นที่ 1 ในการเต้าร่วมโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
- โรงเรียนไพศาลพิทยาคมได้รับเล้อกเป็นโรงเรียนสถานศกกษาพอเพียงที่มีผล
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ จากศูนย์สถานศกกษาพอเพียง มูลนิยยิ ุวสถิรคุณ
ปี พ.ศ.2561 โรงเรียนไพศาลพิทยาคมได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหล้อนักเรียน ระดับทอง
ประเภทสถานศกกษาตนาดกลาง จากสพฐ.
ปี พ.ศ.2562 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอ้่น จานวน 284,900 บาท
ปี พ.ศ.2563 โรงเรียนได้รับมอบ รถตู้จานวน 12 ที่นั่ง จากบริษัท ซันดิว แห่งประเทศไทย
จานวน 1 คัน
- โรงเรียนไพศาลพิทยาคมได้รับรางวัลสถานศกกษาปลอดภัย ระดับ ดีเด่น
- โรงเรียนไพศาลพิทยาคมได้รับรางวัลสถานศกกษาสีตาว ระดับ ดีเด่น
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สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ตรำประจำโรงเรียน

ตรำประจำโรงเรียน
ลักษณะของตรำสัญลักษณ์ เป็นรูปวงรีสองชั้นล้อมรอบ ภายในมีรูปต้นเทียนที่กาลังส่องสว่าง
บนฐานรอง ภายในฐานรองมีอักษรย่อ พ.ศ.พ. ระหว่างวงรีสองชั้น ด้านบนเหน้อเปลวเทียนมีพุทยศาสน
สุภาษิตว่า“นิสมฺมกรณ เสยฺโย”ด้านล่างใต้ฐานรองเตียนบอกช้่อโรงเรียนว่า“โรงเรียนไพศาลพิทยาคม”

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

หมายถกง สติปัญญาที่แตกฉานประดุจแสงเทียนที่กาลังส่องสว่าง
หมายถกง การศกกษาค้อรากฐานอันมั่นคงตองชีวิต
หมายถกง ช้่อย่อตองโรงเรียน “ไพศาลพิทยาคม”
หมายถกง ระเบียบวินัย ความอ่อนโยน และวัฒนยรรมอันดีงาม

ปรัชญำประจำโรงเรียน
นิสมฺม กรณ เสยฺโย

“ใคร่ครวญให้ดีก่อนทา”

คติพจน์
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณยรรม

สีประจำโรงเรียน : เทำ - ทอง
ชื่อคณะสี

:

เทำ หมำยถึง สมองอันปรำดเปรื่อง
ทอง หมำยถึง ควำมเจริญรุ่งเรืองและควำมแข็งแกร่ง
บุษราคัมพร : สีเหล้อง
อมรนิลกาล : สีน้าเงิน
สราญไพลิน : สีแสด
พิมานมุกดา : สีแดง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นชมพูพันยุ์ทิพย์

คำขวัญโรงเรียน
เรียนดี

กีฬาเด่น

เน้นคุณยรรม
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ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนคนปัจจุบัน : นายมงคล บุญประกอบ
นำยกสมำคมศิษย์เก่ำฯ : นายบุญทิน มั่นหมาย
ทำเนียบผู้อำนวยกำรโรงเรียน
1. นายสมนกก อุตะโภคิน
2. นายสุรสิทยิ์ สิงห์พลงาม
3. นางพยอม พวงประโคน
4. นายไพบูลย์ มั่นย้น
5. นายสมคิด สิทยิสาร

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. ข้อมูลผู้บริหำรคนปัจจุบัน
2.1 ผู้อานวยการโรงเรียน นายสมคิด สิทยิสาร โทรศัพท์ 085 - 1569153, ดารงตาแหน่ง
ตั้งแต่ปี พุทยศักราช 2558 –ปัจจุบัน
2.2 รองผู้อานวยการโรงเรียน (ว่าง)

3. ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง (ณ วันที1่ 0 มิถุนำยน 2562)

4
4
4
12

เพศ
ชาย
49
60
54
163

หญิง
61
57
61
179

ม. 4
ม. 5
ม. 6
รวม

3
3
2
8

17
34
20
71

55
43
34
132

72
77
54
203

รวมทั้งหมด

20

234

311

545

ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

ม.1
ม.2
ม. 3
รวม

รวม
110
117
115
342

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

ลูกจ้างชัว่ คราว

2

1

3

เจ้าหน้าที่ยุรการ

-

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
2 1 3 – – –
พนักงาน
ราชการ
ครูอัตราจ้าง 1 1 2 – – –
ครูพี่เลี้ยง
– 1 1 – – –
ลูกจ้างประจา 1 – 1 – – –
ลูกจ้างชัว่ คราว 2 1 3 – – –
- 1 1 – – –
เจ้าหน้าที่
ยุรการ
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
ลูกจ้างชัว่ คราว
เจ้าหน้าที่ยุรการ
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
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกกษา ศาสนา และวัฒนยรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุตศกกษาและพลศกกษา
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
ทิศเหน้อ
ติดต่อกับ
ตาบลจันดุม อาเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลละวี้ยอาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตาบลตานี อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตาบลโคกมะตาม อาเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์
อาชีพหลักตองชุมชน ค้อ เกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่นับถ้อศาสนาพุทย
ประเพณี/ศิลปวัฒนยรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ค้อ ประเพณีตก้นเตาพนมรุ้ง
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศกกษาระดับประถมศกกษา อาชีพหลัก ค้อ ทานา ทาไร่
ทาสวน และรับจ้างทัว่ ไป ส่วนใหญ่นับถ้อศาสนาพุทย ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว
ต่อปี 25,000บาทจานวนสมาชิกเฉลี่ย5คนต่อครอบครัว
3. โอกาสและต้อจากัดตองโรงเรียน
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม เป็นโรงเรียนประจาตาบล ตนาดกลาง ที่มุ่งจัดการศกกษาเพ้่อ
เป็นการตยายโอกาสทางการศกกษาให้กับนักเรียนในชนบท ให้ได้รับการศกกษาเล่าเรียนหลักวิชาที่
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศกกษา ผู้ปกครอง
ชุมชน เป็นอย่างดี ชุมชนรอบๆ โรงเรียนเป็นชุมชนที่เต้มแต็ง มีตนบยรรมเนียมประเพณีวัฒนยรรมอันดี
งาม ประชาชนในชุมชนมีจิตใจดีงาม โอบอ้อมอารี เอ้้อเฟื้อเผ้่อแผ่ ชอบทาบุญ รักในท้องถิ่นตอง
ตนเอง มีแหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน และให้ความร่วมม้อในกิจกรรมต่าง ๆ ตองโรงเรียนเป็นอย่างดี
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7. โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ
โครงสร้างหลักสูตรระดับมัยยมศกกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศกกษาศาสนา
และวัฒนยรรม
o ประวัติศาสตร์
o ศาสนา ศีลยรรม
จริยยรรม
o หน้าที่พลเม้อง
วัฒนยรรมและการดาเนิน
ชีวิตในสังคม
o ภูมิศาสตร์
o เศรษฐศาสตร์
สุตศกกษาและพลศกกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พ้้นฐาน)
 รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
o กิจกรรมแนะแนว
o กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเส้อ ยุวกาชาดฯ
- ชุมนุม
o กิจกรรมเพ้่อสังคมและ
สายารณประโยชน์
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน(ชัว่ โมง)
ระดับมัยยมศกกษาตอนต้น
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 ชัว่ โมง/ปี

120

120

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2562-2565 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม : หน้า 13

โครงสร้ำงหลักสูตรระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศกกษาศาสนา
และวัฒนยรรม
o ประวัติศาสตร์
o ศาสนา ศีลยรรม จริยยรรม
o หน้าที่พลเม้องวัฒนยรรม
o และการดาเนินชีวิตในสังคม
o ภูมิศาสตร์
o เศรษฐศาสตร์
สุตศกกษาและพลศกกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พ้้นฐาน)
รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
o กิจกรรมแนะแนว
o กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเส้อ ยุวกาชาดฯ
- ชุมนุม
o กิจกรรมเพ้่อสังคมและ
สายารณประโยชน์
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน(ชั่วโมง)
ระดับมัยยมศกกษาตอนปลาย (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 ภูมิปัญญำท้องถิ่น
8.1 ห้องสมุด
มีตนาด......180..........ตารางเมตรจัดในลักษณะ
 จัดเป็นมุมหนังส้อ
 1ห้องเรียน
 มากกว่า1 ห้องเรียน
 แยกเป็นอาคารเอกเทศ
 อ้่นๆ(ระบุ)................
มีหนังส้อทั้งหมด 132,873 เล่มการส้บค้นหนังส้อและการย้ม-ค้นใช้ระบบทศนิยมตองดิวอี้
จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดเฉลี่ย 425 คนต่อวันคิดเป็น
ร้อยละ 69.21 ตองนักเรียนทั้งหมด
8.2 ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน………4………. ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน………3………. ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา(sound Lab)
จานวน………1………. ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย
จานวน………1………. ห้อง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
จานวน………1………. ห้อง
ห้องปฏิบัติการสังคมศกกษาฯ
จานวน………1………. ห้อง
ห้องปฏิบัติการศิลปะ
จานวน………1………. ห้อง
คอมพิวเตอร์ทั้งหมดจานวน ...115..... เคร้่องใช้ได้...........71...........เคร้่องชารุด......44......เคร้่อง
ใช้เพ้่อการบริหารจัดการ
...................25.............เคร้่อง
ใช้เพ้่อการเรียนการสอน
...................51............เคร้่อง
ใช้เพ้่อส้บค้นต้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
...................39............เคร้่อง
จานวนนักเรียนที่ส้บค้นต้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 365 คน / วันคิดเป็นร้อยละ 59.44 ตอง
นักเรียนทั้งหมด
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8.3 แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ช้่อแหล่งเรียนรู้
1. ต้นไม้พดู ได้
2. สวนหย่อม
3. สวนพฤกษศาสตร์
4. การจัดป้ายนิเทศ
5. ห้องสมุด
6. ห้องปฏิบัติการ / ห้องพิเศษ
7. สนามกีฬา

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี
ต่อเน้่อง
ต่อเน้่อง
ต่อเน้่อง
ต่อเน้่อง
ต่อเน้่อง
ต่อเน้่อง
ต่อเน้่อง

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

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

8.5 ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ
1. พระครูสมุห์สามารถ วิสุทฺยิสาโร
2. นายจันทร์ศรี สนุกล้า
3. นายรวิภาส เกิดไทย
4. นางสมาน อวะรัมย์
5. นางหนูเรียน คาโนนม่วง

ให้ความรู้เร้่อง
ให้ความรู้เร้่อง
ให้ความรู้เร้่อง
ให้ความรู้เร้่อง
ให้ความรู้เร้่อง

วิถียรรมวิถีไทย วิถีพุทย
การเพาะพันยุ์ไม้
การทาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ
การทาพรมเช็ดเท้า
การทากระเป๋าถ้อจากเส้่อกก
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9. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
แผนภูมิบริหารงานโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
นายสมคิด สิทยิสาร
ผู้อานวยการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

คณะกรรมการสถานศกกษาตั้นพ้น้ ฐาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

งานบริหาร
วิชาการ
- งานสานักงานฝ่าย
- งานจัดการเรียนการสอน
-งานพัฒนาหลักสูตร
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- งานพัฒนาการเรียน
การสอน
- งานวัดผลและงาน
ทะเบียน
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
- งานวิจัย
- งานแนะแนว
- งานพัฒนาส้่อ
- งานประกันคุณภาพ
สถานศกกษา
- งานนิเทศการสอน
- งานส่งเสริมประสิทยิภาพ
ทางวิชาการ
- งานรับสมัครนักเรียน

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

งานบริหารบุคคล

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

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

งา

งานบริหารทั่วไป

-

งานสานักงานฝ่าย
งานประสานงาน
งานสายารณูปโภค
งานเลตานุการ คณะ
กรรมการสถานศกกษาฯ
- งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
- งานพัฒนาระบบและ
เคร้อต่ายสารสนเทศ
- งานระบบดูแลช่วยเหล้อ
นักเรียน
- งานจัดระบบการบริหาร
- งานส่งเสริมสวัสดิการ/
สวัสดิภาพนักเรียน
- งานประชาสัมพันย์
- งานอนามัย
- งานโภชนาการ
- งานส่ งเสริ มสุ ขภาพกาย/
สุ ขภาพจิตนักเรี ยน
- งานดูแลอาคารสถานที่

นักเรียน / ผู้ปกครอง / ชุมชน
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ส่วนที่ ๒
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ
การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
การบริหารจัดการศกกษา เพ้่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศกกษานั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์
ภารกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัว่ ไป สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในตองสถานศกกษา เพ้่อ
นาไปกาหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และสนองความต้องการตองผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียประโยชน์ในการจัดการศกกษาและคานกงถกงบริบทที่สาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศกกษา

แบบวิเครำะห์โอกำส และภำวะคุกคำม
โอกำส
ภำวะคุกคำม
1.ปัจจัยด้ำนสังคมและวัฒนธรรม
1.ปัจจัยด้ำนสังคมและวัฒนธรรม
1) ชุมชนและผู้ปกครองมีความเช้่อมั่นและให้
การสนับสนุนโรงเรียนจัดทากิจกรรมต่างๆทาให้การจัด
กิจกรรมตองโรงเรียนทุกกิจกรรมบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
2) ผู้ปกครอง มีทัศนคติที่ดี และเต้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศกกษาทาให้การจัดการศกกษาเป็นไป
ด้วยความราบร้่น
3) เคร้อต่ายชุมชน สมาคมศิษย์เก่า สมาคม
ผู้ปกครองและครู มูลนิยิ ที่เกี่ยวต้องกับโรงเรียนมีความ
เต้มแต็ง ศิษย์เก่ามีศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจจกง
ทาให้โรงเรียนได้รับงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน
จากสมาคมศิษย์เก่าทุกปี

1) ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน
เท่าที่ควรเน้่องจากต้องทางานจกงทาให้นักเรียนตาด
ความอบอุ่นทาให้เกิดปัญหาในการดารงชีวติ ตอง
นักเรียน
2) อาชีพและฐานะผู้ปกครองยากจนส่งผลให้
ตาดปัจจัยในการสนับสนุนการศกกษาให้แก่บุตรหลาน
3) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีปัญหาด้านครอบครัว
แตกแยกส่งผลกระทบต่อผลการเรียนตองนักเรียน
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โอกำส
2.ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี

ภำวะคุกคำม
2.ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี

1) สถาบันการศกกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนจานวนมาก เป็นแหล่งเรียนรู้และส้บค้นต้อมูล
ทางวิชาการผ่านระบบเคร้อต่ายที่หลากหลายทาให้
นักเรียนได้รับความรู้ดา้ นส้่อเทคโนโลยีอย่างเต็ม
ความสามารถ
2) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนการสอน ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ตองครู
และนักเรียน ตลอดจนเป็นเคร้่องม้อในการบริหารจัดการ
ในโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนและครูมีการพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ

1) นักเรียนบางส่วนนาส้่อเทคโนโลยีไปใช้
ในทางที่ผิดส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการเรียนตามมา
2) มีความต้องการบริโภคเทคโนโลยี ส่งผลให้
โรงเรียนต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ
3) การให้บริการทางเทคโนโลยี ยังตาดความ
ทันสมัยเน้่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่
เพียงพอต่อการปรับปรุงพัฒนา

3. ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ

3. ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ

1) โรงเรียนได้น้อมนา “ปรัชญาตองเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน
ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ปี
2558 และ ปี2560 และได้รับพระราชทานป้ายเกียรบัตร
ในการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์ ในการปลูกต้าวไรซ์
เบอร์รี่ในแปลงนาโรงเรียน
2) ผู้ปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เรียนเต็มศักยภาพส่งผลให้นักเรียนในเตต
พ้้นที่บริการตองโรงเรียนได้รับการศกกษาอย่างทั่วถกง
3) ชุมชนพร้อมสนับสนุนและมีส่วนร่วมระดม
ทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนมี
งบประมาณในการจ้างครูพิเศษมาสอนในรายวิชา
ภาษาจีนเพ้่อเตรียมพร้อมเต้าสู่ประชาคมโลก

1) ชุมชนตาดการควบคุมการให้บริการด้าน
เทคโนโลยี เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต เกมส์ส่งผลให้เกิด
ปัญหาการหนีเรียน
2) พ่อ – แม่ ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพ
ต่างจังหวัด เพ้่อหารายได้จกงทาให้ไม่มีเวลาในการดูแล
บุตรหลานเป็นผลให้นักเรียนตาดความอบอุ่นและไม่
สนใจการเรียนในบางครอบครัว
3) ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ย้ายถิ่นฐานบ่อย
นักเรียนต้องย้ายตามผู้ปกครอง ส่งผลกระทบต่อการ
เรียนตองนักเรียน
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โอกำส
4. ปัจจัยด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง

ภำวะคุกคำม
4. ปัจจัยด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง

1) นโยบายการปฏิรูปการศกกษา ทาให้นักเรียน
มีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
2) นโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตาม
ความต้องการตองท้องถิ่นส่งผลให้นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับท้องถิ่นตองตนเองมากตก้น
3) นโยบายรัฐเร้่องการศกกษาภาคบังคับทาให้
นักเรียนในเตตพ้้นที่บริการได้รับการศกกษาภาคบังคับทุก
คน

1) นโยบายรัฐบาล และพรรคการเม้องทีม่ ี
ปัญหาทาให้นโยบายรัฐบาลไม่แน่นอนส่งผลให้นโยบาย
การศกกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2) ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทาให้ผู้ปกครอง
จานวนหนก่งไม่สามารถสนับสนุนกิจกรรมตองโรงเรียน
ได้
3) ด้านโครงสร้างรายได้ การกระจายรายได้
ตองคนในชุมชนอยู่ในระดับต่าทาให้ผู้ปกครองมีรายได้
ไม่เพียงพอ

แบบวิเครำะห์จุดแข็ง และจุดอ่อน
จุดแข็ง
1. ด้ำนโครงสร้ำงองค์กรและนโยบำยใน
หน่วยงำน

จุดอ่อน
1. ด้ำนโครงสร้ำงองค์กรและนโยบำยใน
หน่วยงำน

1) โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่
1) นโยบายรัฐบาล และพรรคการเม้องทีม่ ี
ชัดเจน ส่งผลให้การบริหารงานมีความชัดเจนตรวจสอบ ปัญหาทาให้นโยบายรัฐบาลไม่แน่นอนส่งผลให้นโยบาย
ได้
การศกกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2) นโยบายการปฏิรูปการศกกษา ทาให้นักเรียน
2) ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทาให้ผู้ปกครอง
มีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
จานวนหนก่งไม่สามารถสนับสนุนกิจกรรมตองโรงเรียน
ได้
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จุดแข็ง

จุดอ่อน

3) นโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตาม
3) ด้านโครงสร้างรายได้ การกระจายรายได้
ความต้องการตองท้องถิ่นส่งผลให้นักเรียนมีความรู้
ตองคนในชุมชนอยู่ในระดับต่าทาให้ผู้ปกครองมีรายได้
เกี่ยวกับท้องถิ่นตองตนเองมากตก้น
ไม่เพียงพอ
4) นโยบายรัฐเร้อ่ งการศกกษาภาคบังคับทาให้
นักเรียนในเตตพ้้นที่บริการได้รับการศกกษาภาคบังคับทุก
คน

2. ด้ำนระบบ/กิจกรรม

2. ด้ำนระบบ/กิจกรรม

1) มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
1) ผู้เรียนบางส่วนไม่ตระหนักถกงความสาคัญตอง
เสริมทางด้านความรู้ คุณยรรม จริยยรรม สุตภาพ
การศกกษาส่งผลให้ผลสัมฤทยิ์ทางการเรียนไม่ดี
พลานามัยตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ
2) นักเรียนตาดความสนใจในการใช้แหล่งเรียนรู้
ตองนักเรียนส่งผลให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุต
โดย เฉพาะการรักการอ่าน ส่งผลให้ได้รับ
2) โรงเรียนจัดการบริหารการศกกษาอย่างทั่วถกง ประสบการณ์ ไม่หลากหลายเท่าที่ควร
ทาให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศกกษาอย่างเสมอภาค
และทั่วถกง
3) โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศกกษา
ทาให้สามารถยกระดับการบริการและนักเรียนมี
ผลสัมฤทยิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยดีตก้น สอบเต้าเรียนต่อ
ทั้งในระดับโรงเรียนประจาอาเภอและระดับมหาวิทยาลัย
ได้มากตก้น
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จุดแข็ง

จุดอ่อน

3. ด้ำนบุคลำกร

3. ด้ำนบุคลำกร

1) ครูและบุคลากรทางการศกกษามีความรูต้ รง
สาตาสอดคล้องกับความต้องการตองโรงเรียนส่งผลให้
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้
2) บุคลากร ตั้งใจทางานอย่างเต็มความสามารถ
ส่งผลให้การจัดการศกกษามีประสิทยิภาพ
3) บุคลากรส่วนมากมีประสบการณ์ในการ
ทางานทาให้เกิดทักษะในการจัดการเรียน การสอน
4. ด้ำนกำรเงิน
1) โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศกกษา และการระดมทรัพยากรเพ้่อ
พัฒนาการจัดการศกกษาตองโรงเรียน จกงทาให้โรงเรียนมี
งบประมาณในการจ้างครูต่างชาติเพ้่อเต้าสู่อาเซียน
2) โรงเรียนมีการจัดการจัดทาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ทาให้ใช้จา่ ยตรงตาม
ความต้องการ
3) ผู้บริหารมีความชัดเจนโปร่งใสในการบริหาร
เงิน ทาให้ เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
แก้ปัญหาได้ตรงความต้องการตองครูและนักเรียน

1) บุคลากรบางส่วนยังตาดความรู้ความ
สามารถในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ ๆ ส่งผล
ให้ นักเรียนตาดโอกาสในการเรียนรูใ้ นสิ่งใหม่ ๆ
2) โรงเรียนยังตาดบุคลากรในบางรายวิชาทาให้
ครูผู้สอนรายวิชานั้นๆมีจานวนคาบสอนมาก ทาให้
จัดการเรียนการสอนไม่ทวั่ ถกง

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

จุดอ่อน
5. ด้ำนวัสดุอุปกรณ์

1) การจัดซ้้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอทาให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มความสามารถ
2) มีการพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ อย่าง
สม่าเสมอ ส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี
3) โรงเรียนมีระบบเคร้อต่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ครอบคลุมทั่วพ้้นที่บริเวณโรงเรียนทาให้ครูและนักเรียน
มีการส้บค้นต้อมูลในการเรียนการสอน

1) วัสดุ อุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรจากทาง
ราชการไม่เป็นไปตามความต้องการตองโรงเรียนจกงทา
ให้ไม่เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
2) ห้องพิเศษต่าง ๆ ไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบ
ต่อประสิทยิภาพการเรียนรู้ลดลง
3) วัสดุครุภัณฑ์ตาดคุณภาพและไม่ตรงตาม
ความต้องการ ทาให้
ไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทยิภาพ

6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

1) โรงเรียนมีการติดต่อประสานกับชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆอย่างสม่าเสมอ ทาให้ ได้รับความร่วมม้อ
ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
2) มีการประสานงาน ประชาสัมพันย์กับ
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์การในท้องถิ่น อย่างสม่าเสมอ
ทาให้ได้รับความร่วมม้อในด้านต่างๆ ดี
3) ระบบบริหารมีการมอบอานาจให้หน่วยงาน
ปฏิบัติและมอบหมายความรับผิดชอบ ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานสาเร็จอย่างมีประสิทยิภาพมากตก้น

1) ผู้บริหารไม่สามารถติดตามงานได้อย่าง
ต่อเน้่องส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานไม่ก้าวหน้าตาม
แผนงานที่วางไว้
2) ระบบสารสนเทศมีหลายระบบ และไม่
เช้่อมโยงทาให้เกิดภาระงานในการจัดทาที่ซ้าซ้อน
ภาระงานมาก
3) การกากับการนิเทศติดตามผลงาน
ประเมินผลการรายงานผล
ไม่ต่อเน้่อง ทาให้ตาดต้อมูลในการปรับปรุง ทาให้การ
พัฒนาโรงเรียนไม่มีประสิทยิภาพอย่างต่อเน้่องและ
สม่าเสมอ
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กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม บนแกนความสั มพันธ์ ของ SWOT
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สรุป และอภิปรำยผล
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ตองโรงเรียนไพศาลพิทยาคม พบว่า
สภาพแวดล้อมภายนอก เอ้้อและแต็ง เป็นตาแหน่งที่บ่งบอกว่า โรงเรียนมีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส หร้อ
พร้อมให้การสนับสนุน เอ้้อต่อการดาเนินกิจกรรม และปัจจัยภายในมีความเต้มแต็ง จกงเป็นภาวะที่เหมาะสมในการ
ที่จะกาหนดกลยุทย์เพ้่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
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ส่วนที่ ๓
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๑. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนไพศำลพิทยำคม
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

ผู้อานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

แผนงานวิชาการ

แผนงานงบประมาณ

แผนบุคลากร

แผนงานบริหารทั่วไป

- การพัฒนาหลักสูตรสถานศกกษา
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
- การวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน
- การวิจัยเพ้่อพัฒนาคุณภาพ
การศกกษา
- การพัฒนาส้่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศกกษา
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
- การนิเทศการศกกษา
- การแนะแนวการศกกษา
- การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศกกษา
- การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ
แก่ชุมชน
- การประสานความร่วมม้อในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศกกษาอ้่น
- การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ้่น
ที่จัดการศกกษา

- การจัดทาและเสนอตอ
งบประมาณ
- การจัดสรรงบประมาณ
- การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผล
การใช้เงินและผลการดาเนินงาน
- การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพ้่อการศกกษา
- การบริหารการเงิน
- การบริหารบัญชี
- การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

- การวางแผนอัตรากาลังและ
กาหนดตาแหน่ง
- การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
- การเสริมสร้างประสิทยิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ
- วินัยและการรักษาวินัย
- การออกจากราชการ

- การดาเนินงานยุรการ
- การพัฒนาระบบและ
เคร้อต่ายต้อมูลสารสนเทศ
- การประสานและพัฒนา
เคร้อต่ายการศกกษา
- การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การจัดสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
- การจัดทาสามะโนผู้เรียน
- การรับนักเรียน
- การระดมทรัพยากร
- ส่งเสริมกิจการนักเรียน
- การประชาสัมพันย์
- การส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานงานการศกกษาตอง
บุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบัน สังคม
อ้่นที่จัดการศกกษา
- งานประสานราชการกับเตต
พ้้นที่การศกกษาและหน่วยงาน
อ้่น
- การจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน
- งานบริการสายารณะ
- งานอ้่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้
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๒.อุดมกำรณ์ของกำรจัดกำรศึกษำ
อุดมการณ์ตองการจัดการศกกษา ตองโรงเรียนไพศาลพิทยาคม เป็นการจัดการศกกษาตั้นพ้นฐาน ใน
ระดับชั้นมัยยมศกกษาปีที่ ๑ ถกง ชั้นมัยยมศกกษาปีที่ ๖ เพ้่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีความรู้ มีคุณยรรม
จริยยรรม มีคุณลักษณะที่พกงประสงค์ ทั้งในฐานะที่เป็นพลเม้องไทย พลเม้องในประชาคมอาเซียนและพลเม้องตอง
โลก เพ้่อเป็นรากฐาน ทีพ่ อเพียงสาหรับการใฝ่เรียน ใฝ่รู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการทางานอาชีพทีส่ ุจริต ตลอดจน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่วนตนและครอบครัว และเพ้่อสร้างเป็นรากฐานที่แต็งแกร่งสาหรับการสร้างสรรค์
สังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ เพ้่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งย้นในอนาคต
หลักกำรสำคัญของกำรจัดกำรศึกษำ
ในการจัดการศกกษาตั้นพ้นฐาน ตองโรงเรียนโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ได้บริหารจัดการศกกษา โดย
ยกดหลักการสาคัญ ดังนี้
๑. หลักกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณยรรม
เป็นผู้ที่มีจริยยรรมในการดาเนินชีวิต สามารถอยู่รว่ มกับผู้อ้่นได้อย่างมีความสุต ใฝ่รู้ มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้
ที่พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวติ ส่วนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและ
ชาญฉลาด ตลอดจนมีความเป็นประชายิปไตย
๒. หลักกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมเป็นไทย ให้มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ มี
ความรู้และทักษะพ้้นฐานสาหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ตยัน ซ้่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีลักษณะ
นิสัยและทัศนคติที่พกงประสงค์ เพ้่อเป็นสมาชิกทีด่ ีตองครอบครัว ชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก
๓. หลักแห่งควำมเสมอภำค คนไทยทั้งปวงต้องมีสิทยิ์เสมอกันในการรับการศกกษาตัน้ พ้นฐาน
ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ ปี อย่างทั่วถกงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคณ
ุ ภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหร้อความ
แตกต่าง ทางสังคมวัฒนยรรม
๔. หลักกำรมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด
การศกกษา ร่วมกับสานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา และสถานศกกษา เพ้่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี และตอบสนอง
ความต้องการท้องถิ่น
๕. หลักแห่งควำมสอดคล้อง อุดมการณ์ หลักการ และมาตรฐานในการจัดการศกกษาตั้นพ้้นฐาน ต้อง
สอดคล้องระหว่างสาระบัญญัติในรัฐยรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทยศักราช ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติ
การศกกษาแห่งชาติ พุทยศักราช ๒๕๔๒ แก้ไตเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พุทยศักราช ๒๕๔๕ และแก้ไตเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓)
พุทยศักราช ๒๕๕๓ นโยบายการศกกษาตองรัฐบาล สอดคล้องกับมาตรฐานการศกกษาตองชาติ และสัมพันย์
เช้่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพการศกกษาภายนอกตอง สมศ.
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๑๓
๓.มำตรฐำนกำรศึกษำ โรงเรียนไพศำลพิทยำคม
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ตาบลไพศาล อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี ัมย์ เป็นโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเตตพ้้นที่การศกกษามัยยมศกกษา เตต ๓๒ สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน
กระทรวงศกกษายิการ เปิดสอนหลักสูตรการศกกษาตั้นพ้้นฐานระดับชั้นมัยยมศกกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัยยมศกกษาปีที ๖
ได้กาหนดมาตรฐานสถานศกกษาจาแนกเป็น มาตรฐานการศกกษาระดับปฐมวัย จานวน ๓ มาตรฐาน และมาตรฐาน
การศกกษาตั้นพ้้นฐาน จานวน ๓ มาตรฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๓.๑ มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย แต็งแรง มีสุตนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยตอง
ตนเองได้
๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหล้อตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีตองสังคม
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส้่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทตอองท้องถิ่น
๒.๒ จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส้่อเพ้่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
๒.๕ ให้บริการส้่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส้่อการเรียนรู้เพ้่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวต้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุต
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอ้้อต่อการเรียนรู้ใช้ส้่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนาผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
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๓.๒ มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเตียน การส้่อสารและการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส้่อสาร
๕) มีผลสัมฤทยิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพ้้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศกกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุตภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันยกิจที่สถานศกกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพตองสถานศกกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศกกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพ้่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้ส้่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๔.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ต้อมูลสะท้อนกลับเพ้่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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ส่วนที่ ๔
นโยบำย แผนงำน กลยุทธ์กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

กรอบแนวคิดในกำรพัฒนำ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
รัฐยรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทยศักราช 2550 กาหนดเร้่องสิทยิและเสรีภาพตองปวงชนชาวไทยที่
เกี่ยวต้องกับการศกกษาไว้ดังนี้
หมวด 3 สิทยิและเสรีภาพตองชนชาวไทย
มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทยิเสมอกันในการรับการศกกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถกงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้ ผูพ้ ิการ หร้อทุพพลภาพ หร้อผู้อยู่ในภาวะยากลาบาก ต้อง
ได้รับสิทยิตามวรรคหนก่งและการสนับสนุนจากรัฐเพ้่อให้ได้รับการศกกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ้่น
หมวด 5 แนวนโยบายพ้น้ ฐานแห่งรัฐ
มาตรา 80 รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสายารณสุต การศกกษาและวัฒนยรรม
ดังต่อไปนี้
1) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศกกษาปฐมวัย ส่งเสริม
ความเสมอภาคตองหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นตองสถาบันครอบครัวและชุมชน
รวมทั้งต้องสังเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผูพ้ ิการหร้อทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะ
ยากลาบาก ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีตก้นและพก่งพาตนเองได้
2) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุตภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุตภาพ อันนาไปสู่สุตภาวะทีย่ ั่งย้นตอง
ประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสายารณสุตที่มมี าตรฐานอย่างทัว่ ถกงและมีประสิทยิภาพ
และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุตภาพและการจัดบริการสายารณสุต โดยผู้มีหน้าที่
ให้บริการดังกล่าวซก่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยยรรมย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศกกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศกกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ้่อพัฒนาการศกกษาตองชาติ จัด
ให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้กา้ วหน้าทันการเปลี่ยนแปลงตองสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
จิตสานกกตองความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คานกงถกงประโยชน์ส่วนรวม และยกดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชายิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุต
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอานาจ เพ้่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทาง
ศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศกกษาเพ้่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศกกษาให้เท่าเทียมและ
สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้้นฐานแห่งรัฐ
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศกกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแตนงต่างๆและเผยแพร่ต้อมูลผลการศกกษาวิจัย
ที่ได้รับทุนสนับสนุนการศกกษาวิจัยจากรัฐ
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6) ส่งเสริมและสนับสนุนความรูร้ ักสามัคคีและการเรียนรู้ ปลูกจิตสานกกและเผยแพร่ศิลปวัฒนยรรม
ตนบยรรมเนียมประเพณีตองชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติการศกกษาแห่งชาติพระราชบัญญัติการศกกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไตเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กาหนดกรอบและแนวทางในการดาเนินการจัดการศกกษาทุกด้าน
ดังต่อไปนี้
1. ด้านสิทยิและหน้าที่ทางการศกกษา กาหนดให้บุคคลมีสิทยิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศกกษาตั้นพ้้นฐานไม่นอ้ ยกว่าสิบสองปี ทีร่ ัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถกงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ยและให้
ความสาคัญกับการศกกษาสาหรับผู้พิการ ผูด้ ้อยโอกาส
2. ด้านระบบการศกกษา กาหนดให้จัดการศกกษา 3 รูปแบบ ค้อ การศกกษาในระบบการศกกษา
นอกระบบ และการศกกษาตามอัยยาศัย โดยบูรณาการให้เป็นการศกกษาตลอดชีวติ
3. ด้านแนวทางการจัดการศกกษา ปฏิรูปการเรียนรู้โดยให้ความสาคัญกับหลักสูตรผู้เรียน เน้้อหา
สาระวิยีการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน ส้่อการเรียนการสอน
4. ด้านการบริหารและจัดการศกกษา การบริหารและการจัดการศกกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นการกระจายอานาจ การจัดโครงสร้างตองกระทรวงทั้งส่วนกลาง เตตพ้้นที่
การศกกษา และสถานศกกษา
5. ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศกกษา กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศกกษา เพ้่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
6. ด้านครูและบุคลากรทางการศกกษา ส่งเสริมให้มีระบบ และกระบวนการผลิตการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม จัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศกกษาและผู้บริหาร
การศกกษา กาหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเด้อน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทยิประโยชน์เก้้อกูล เพ้่อให้มีรายได้
เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ รวมถกงการนาทรัพยากรบุคคล ผู้มีประสบการณ์ ความรู้
ความชานาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาถ่ายทอดเพ้่อประโยชน์ในการจัดการศกกษา
7. ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพ้่อการศกกษา ให้มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพ้่อใช้
ในการจัดการศกกษา และจัดสรรให้ผู้เรียนอย่างเสมอภาค มีระบบการบริหารทรัพยากรทีค่ ล่องตัว มีประสิทยิภาพ
8. ด้านเทคโนโลยีเพ้่อการศกกษา ส่งเสริมสนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศกกษา
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทัง้ ผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพ้่อการศกกษา เพ้อ่ ให้มีความรูท้ ักษะ มีคุณภาพและ
ประสิทยิภาพ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2562-2565 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม : หน้า 31

นโยบำยและจุดเน้นกระทรวงศึกษำธิกำร
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศกกษายิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นตอง
กระทรวงศกกษายิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ้่อให้การดาเนินการจัดการศกกษาและการบริหารจัดการ
การศกกษาตองกระทรวงศกกษายิการ มีความสอดคล้องกับยุทยศาสตร์ชาติ เป้าหมายตองแผนแม่บทภายใต้
ยุทยศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ตองแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศกกษา และนโยบายตองรัฐบาล โดยเฉพาะ
นโยบายเร่งด่วน เร้่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 ในระดับมัยยมศกกษา ดังนี้
1. จัดการเรียนรู้ดว้ ยวิยกี ารทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาที่ 3)
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ้่อสร้างทักษะพ้น้ ฐานที่เช้่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า เช่น
ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ้่อเป็นมัคคุเทศก์โดยในการจัดการศกกษาจะต้อง
ต่อยอดการจัดการศกกษาระดับประถมศกกษาในเร้อ่ งการปลูกฝังระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง การเรียนรู้ดว้ ย
วิยีการ active learning การใช้ดิจิทัลเป็นเคร้่องม้อการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเพ้่อฝึกทักษะการคิดแบบมี
เหตุผลและเป็นตั้นตอน เป็นต้น

นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2563
สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน ได้ตระหนักถกงความสาคัญตองยุทยศาสตร์ชาติเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งย้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทยศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซก่งเป็นยุทยศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตอง
ประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่
ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมตับเคล้่อนการพัฒนาประเทศไปต้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซก่ง “คนไทยในอนาคต
จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดรี อบด้านและมีสตุ ภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสายารณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ้่น มัยยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลยรรม และเป็นพลเม้องดีตองชาติ มี
หลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะส้่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน้่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ้่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดตองตนเอง”
ดังนั้น เพ้่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุต เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเน้่อง สังคมเป็นยรรม ฐานทรัพยากรยรรมชาติยั่งย้น” สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน จกงได้
กาหนดนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563สอดคล้องกับยุทยศาสตร์
ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศกกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบาย
รัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เม้่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นตอง
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กระทรวงศกกษายิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้กาหนด วิสัยทัศน์ พันยกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและ
แนวทางในการดาเนินการ ดังนี้

วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งย้น”

พันธกิจ
1. จัดการศกกษาเพ้่อเสริมสร้างความมั่นคงตองสถาบันหลักตองชาติและการปกครองในระบอบ
ประชายิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุต
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ้่อสร้างตีดความสามารถในการแต่งตัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล้่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รบั บริการทางการศกกษาอย่างทั่วถกง
และเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศกกษาให้เป็นม้ออาชีพ
6. จัดการศกกษาเพ้่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกดหลักปรัชญาตองเศรษฐกิจพอเพียง
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งย้น (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกกษาทุกระดับ และจัดการศกกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) เพ้่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0

เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักตองชาติ และยกดมั่นการปกครองระบอบประชายิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุต มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเม้อง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเม้องดีตองชาติ มี
คุณยรรม จริยยรรม มีค่านิยมที่พกงประสงค์ มีจติ สายารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ้่น ซ้่อสัตย์ สุจริต มัยยัสถ์ อด
ออมโอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลยรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ้่น ๆได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะตองผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุตภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพก่งพา
ตนเองตามหลักปรัชญาตองเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเม้อง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่
สากลนาไปสู่การสร้างความสามารถในการแต่งตันตองประเทศ
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันยุ์ กลุ่มผูด้ ้อยโอกาส และกลุ่มที่อยูใ่ นพ้้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศกกษาอย่างทั่วถกง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศกกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศกกษาจัดการศกกษาเพ้่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งย้น (Sustainable Development
Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาตองเศรษฐกิจพอเพียง
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7. สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน สานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา สถานศกกษา มีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบต้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทยิภาพ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการตับเคล้่อนคุณภาพการศกกษา
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศกกษาเพ้่อความมั่นคงตองมนุษย์และตองชาติ

บทนำ
นโยบายด้านการจัดการศกกษาเพ้่อความมั่นคงตองมนุษย์และตองชาติ เป็นการจัดการศกกษาเพ้่อมุง่ เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักตองชาติ ยกดมั่นในการปกครองระบอบประชายิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุต มีทัศนคติที่ดตี ่อบ้านเม้อง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเม้องดีตองชาติ และ
พลเม้องโลกที่ดี มีคุณยรรม จริยยรรม มีคุณยรรมอัตลักษณ์ มีจิตสายารณะมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซ้่อสัตย์ สุจริต มัยยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลยรรม เป็นผู้เรียนที่
มีความพร้อมสามารถรับม้อกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพ
ติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวติ และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไตปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดตก้นในอนาคต และเน้นการจัดการศกกษา
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทตองพ้้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ และสังคม ซก่งมีความแตกต่าง
ทางด้านสังคม วัฒนยรรม เช้้อชาติ เช่น การจัดการศกกษาเตตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การ
จัดการศกกษาในเตตพ้้นทีเ่ ฉพาะ กลุ่มชาติพันยุ์ กลุม่ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้้นที่ห่างไกลทุรกันดาร พ้้นที่สูง
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพ้่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รบั การพัฒนาสอดคล้องกับบริบทตองพ้้นที่
ได้รับการบริการด้านการศกกษาตั้นพ้้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถกงความรักในสถาบันหลักตองชาติ ยกดมั่นการปกครองระบอบ
ประชายิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุต
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดตี ่อบ้านเม้อง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเม้องดีตองชาติ มีคุณยรรมจริยยรรม
มีค่านิยมที่พกงประสงค์ มีจิตสายารณะ มีจติ อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ้่น และสังคมโดยรวมซ้่อสัตย์ สุจริต
มัยยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย และรักษาศีลยรรม
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเต้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับม้อกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4. ผู้เรียนในเตตพ้้นที่เตตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั โอกาส และการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทตองพ้้นที่
5. ผู้เรียนในเตตพ้้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันยุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มทีอ่ ยู่ในพ้้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น
พ้้นที่สูง ชายแดน ชายฝัง่ ทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศกกษาตั้นพ้้นฐานทีม่ ีคุณภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ
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มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเม้องดีตองชาติและเป็นพลโลกทีด่ ีเป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มคี วาม
รักในสถาบันหลักตองชาติ ยกดมั่นในการปกครองระบอบประชายิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุต มี
ทัศนคติที่ดตี ่อบ้านเม้อง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเม้องดีตองชาติ และพลเม้องโลกที่ดี มีคุณยรรม จริยยรรม มี
ค่านิยมที่พกงประสงค์ มีคณ
ุ ยรรมอัตลักษณ์ มีจิตสายารณะ มีจติ อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
และประเทศชาติซ้่อสัตย์ สุจริต มัยยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย และรักษาศีลยรรม โดยมีแนวทางการ
ดาเนินการ ดังนี้
1.1 สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา ส่งเสริม
สนับสนุน กากับติดตาม และประเมินสถานศกกษาตามมาตรการที่กาหนด
1.2 สถานศกกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรตองสถานศกกษา โดยนาพระบรมราโชบายด้านการศกกษาตอง
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามายิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาตอง
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ้่อพัฒนาผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพกงประสงค์ตามที่กาหนด
(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถกงความรัก
ในสถาบันหลักตองชาติ ยกดมั่นการปกครองระบอบประชายิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุต มีทัศนคติที่
ดีต่อบ้านเม้อง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเม้องดีตองชาติ และพลเม้องโลกที่ดี มีคณ
ุ ยรรม จริยยรรม มีค่านิยมที่พกง
ประสงค์ มีคุณยรรมอัตลักษณ์ มีจิตสายารณะ มีจติ อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ซ้่อสัตย์ สุจริต มัยยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวนิ ัย และรักษาศีลยรรม
2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับม้อกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงตองประเทศเป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับม้อกับ
ภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและ
แก้ไตปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดตกน้ ในอนาคตโดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
2.1 สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษาส่งเสริม
สนับสนุน กากับติดตาม และประเมินสถานศกกษาตามมาตรการที่กาหนด
2.2 สถานศกกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศกกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เต้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมัน่ คง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สินการค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จัก
วิยีการป้องกัน และแก้ไตหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว
(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศกกษาและชุมชน
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศกกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย
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(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหล้อผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับ
คาปรกกษาและความช่วยเหล้ออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย
3. การจัดการศกกษาในเตตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้สานักงานคณะกรรมการ
การศกกษาตั้นพ้้นฐาน ดาเนินแผนงาน โครงการตามยุทยศาสตร์การศกกษาเตตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560-2579) กระทรวงศกกษายิการ ตามยุทยศาสตร์ 6ต้อ ค้อ
1. การศกกษาเพ้อ่ เสริมสร้างความมั่นคง
2. การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแต่งตัน
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศกกษา
5. การศกกษาเพ้อ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกกษา
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน ดาเนินการจัดการศกกษาตั้นพ้้นฐานในพ้้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้้นฐานความหลากหลายในวัฒนยรรมที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการตองชุมชน
(2) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในพ้้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศกกษาตั้นพ้้นฐานอย่างทั่วถกง
(3) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัยตอง
สถานศกกษา ครู และบุคลากรทางการศกกษาในพ้น้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(4) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการ
ศกกษาให้มีตวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพ้้นที่เสี่ยงภัย
4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเตตพ้้นที่เฉพาะเป็นมาตรการการจัดการศกกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเตต
พ้้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันยุ์ กลุ่มผูด้ ้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้้นที่สูง ชายแดน
ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศกกษาตั้นพ้้นฐานที่มคี ุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
4.1 สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกกษาในพ้้นที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความจาเป็นและ เหมาะสมกับบริบท
(2) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สถานศกกษาในกลุ่มโรงเรียนพ้้นที่สูงในถิน่ ทุรกันดาร
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสานกกรักในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
(3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศกกษาที่เหมาะสม
กับสภาพบริบทตองพ้้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวที
เสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อส้่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
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4.2 สถานศกกษา
(1) พัฒนารูปแบบและวิยีการจัดการเรียนรู้ ส้่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมสาหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันยุ์ กลุ่มผู้ดอ้ ยโอกาส และกลุ่มทีอ่ ยูใ่ นพ้้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร
(2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสาหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยใน
ชีวิตประจาวัน
(4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะ
ชีวิตทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนยรรม

นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิดเป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเต้าสู่เวทีการแต่งตันระดับนานาชาติ

มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสูค่ วามเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ ความสนใจมี
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21สร้างตีดความสามารถในการแต่งตันตองประเทศโดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
1. สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา
1.1 ศกกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเคร้่องม้อวัดแวว และรวบรวมเคร้่องม้อวัดแววจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวต้องทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา ดาเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียน
ตองนักเรียนระดับมัยยมศกกษาตอนต้นตองโรงเรียนในเตตพ้้นที่การศกกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผเู้ รียนค้นหา
ตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพทีต่ รงตาม
ความต้องการและความถนัดตองผู้เรียน
1.3 ศกกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมตองวิยีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จานวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศกกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิยีการจัดสรร วิยกี ารด้านระบบ
บัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ้่อกระจายอานาจให้สถานศกกษา มีความเป็นอิสระในการ
จัดการศกกษา
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา และสถานศกกษาจัดทาแผนงานโครงการ
และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการด้านอาชีพ
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศกกษา เตตพ้้นที่การศกกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ
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1.5 กากับติดตาม และให้ความช่วยเหล้อสถานศกกษา พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานต่อ
กระทรวงศกกษายิการและหน่วยงานที่เกี่ยวต้อง
2. สถำนศึกษำ
2.1 ดาเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาตีดความสามารถตองผู้เรียนตามศักยภาพ และความ
ถนัดโดยจัดการเรียนรู้ผา่ นกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5
ตั้นตอนหร้อบันได 5ตั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศกกษา
(ScienceTechnology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริม
ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ้่อพัฒนาผู้เรียนให้ผเู้ รียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning
Platform)
2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ตองสถานศกกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจตองผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ้่อพัฒนาสุตพลานามัย ให้เป็น
คนที่สมบูรณ์แต็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
2.3 สถานศกกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ้่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศกกษา ได้รับการพัฒนาเพ้่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ และ
ความถนัดตองผู้เรียน
2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะส้่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา
2.6 ปรับเปลี่ยนวิยีการวัด ประเมิน ผลการเรียนตองผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัยยมศกกษาปีที่ 3และชั้นมัยยมศกกษาปีที่ 6
2.7 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเตตพ้้นที่การศกกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวต้อง

นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์
เป้ำประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศกกษาตั้นพ้้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการ
พัฒนาตองประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายตองหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความย้ดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อ้่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนยรรม รวมถกงการวางพ้้นฐานการเรียนรู้เพ้่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนาไป
ปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
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4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช้่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้อง
กับความต้องการตองประเทศ
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุตภาวะตองตนเองให้มีสุตภาวะที่ดี สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุตทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรกกษาต้อเสนอแนะการเรียนรู้หร้อ
ผู้อานวยการการเรียนรู้
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณยรรมและจริยยรรม

มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศกกษาเป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็น
หลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะส้่อสารภาษาไทย
มีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
1.1 สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ้่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ
อารมณ์และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”
ผู้อานวยการการเรียนรู้ ผู้ให้คาปรกกษา หร้อให้ต้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทยิ์
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
1.2 สถานศกกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศกกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการตอง
ผู้เรียนและบริบทตองพ้้นที่
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพตองผู้เรียน
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพตองผู้เรียนระดับปฐมวัยเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา
เหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีวินัย มีทักษะส้่อสารภาษาไทย
และมีทักษะส้่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจทิ ัลพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศกกษาที่
สูงตก้น โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
2.1.1 สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้น้ ที่การศกกษา
(1) จัดทาเคร้่องม้อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศกกษายิการและหน่วยงานที่เกี่ยวต้อง
(2) ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตองสานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา และ
สถานศกกษาเพ้่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และดาเนินการพัฒนาการจัดการศกกษาปฐมวัยทั้งผูบ้ ริหาร
สถานศกกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรูค้ วามเต้าใจการจัดการศกกษาปฐมวัย
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(3) สนับสนุนให้สถานศกกษามีครูหร้อครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่
กาหนด
(4) ศกกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศกกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์
ความรูใ้ หม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศกกษาปฐมวัย เพ้่อบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ
(5) กากับติดตาม และให้ความช่วยเหล้อสถานศกกษา รวมทั้งสรุปและรายงาน
ผลการดาเนินงานต่อกระทรวงศกกษายิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวต้อง
2.1.2 สถานศกกษา
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้ง
ในและนอกห้องเรียนให้เอ้้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
(2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมี
ความสุต
(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้
มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทยิภาพ
(4) จัดหาส้่อ อุปกรณ์ ทีม่ ีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุตภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แต็งแรง ปราศจากโรค
ภัย ไต้ เจ็บ
(6) สร้างความรู้ความเต้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศกกษาปฐมวัย เพ้่อการมี
ส่วนร่วมและการสนับสนุนการดาเนินงานตองสถานศกกษา
(7) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเตตพ้้นที่การศกกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวต้อง
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศกกษาผู้เรียนระดับประถมศกกษาได้รับ
การพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมี
แนวทางดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้น้ ที่การศกกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา และสถานศกกษาจัด
การศกกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะการเรียนรู้ที่เช้อ่ มโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับ
ความต้องการตองประเทศ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
- มีความรู้ความสามารถด้านดิจทิ ัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็น
เคร้่องม้อในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทยิภาพ
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- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ้่อใช้เป็นเคร้่องม้อในการเรียนรู้ มีนิสัย
รักการอ่าน มีทักษะส้่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) จัดทาเคร้่องม้อประเมินความสามารถพ้้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้น
ประถมศกกษาปีที่ 3 และดาเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดาเนินงานเพ้่อทดสอบทางการศกกษาระดับชาติตั้น
พ้้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศกกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ้่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานเตตพ้้นที่การศกกษาและสถานศกกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถกงการวาง
พ้้นฐานการเรียนรู้เพ้่อการวางแผนชีวติ และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
(4) สร้างกลไกตองระบบแนะแนวทางการศกกษาเพ้่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสูก่ ารประกอบสัมมาอาชีพ
(5) ดาเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่าง
ครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ
(6) กากับติดตาม และให้ความช่วยเหล้อสถานศกกษาในการจัดการศกกษา
ภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อกระทรวงศกกษายิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวต้อง
2.2.2 สถานศกกษา
(1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning)
(2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิด
ในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
- ความเต้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรูท้ างวิศวกรรม และการคิดเพ้่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรูด้ ้านคณิตศาสตร์และระบบคิดตองเหตุผลและการหา
ความสัมพันย์
(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ
ความถนัดและความสนใจ รวมถกงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศกกษาต่อและด้านอาชีพ เป็นการวางพ้้นฐานการ
เรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ้่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้้นฐานในการ
ดารงชีวิต มีสุตภาวะทีด่ ี สามารถด ารงชีวติ อย่างมีความสุต
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and
EmotionalLearning : SEL)

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2562-2565 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม : หน้า 41

(6) จัดการเรียนการสอนเพ้่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นตั้นตอน
(Coding)
(7) ดาเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลัก
โภชนาการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง
(8) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเตตพ้้นที่การศกกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวต้อง
2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัยยมศกกษาผู้เรียนระดับมัยยมศกกษา ได้รับการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์มีทักษะด้านภาษาไทยเพ้่อใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะส้่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เช้อ่ มโยงสู่อาชีพและการมีงานทานาไปสู่
การมีทกั ษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการตองประเทศมีความย้ดหยุน่ ทางด้านความคิด สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อ้่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนยรรม มีทักษะพ้้นฐานในการดารงชีวิตมีสุตภาวะที่ดี สามารถดารงชีวติ
อย่างมีความสุต โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
2.3.1 สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้น้ ที่การศกกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา และสถานศกกษาจัด
การศกกษาเพ้่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีความย้ดหยุน่ ทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อ้่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนยรรม ให้มี
คุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะส้่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่
3 เพ้่อใช้เป็นเคร้่องม้อในการประกอบอาชีพ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
- มีความสามารถด้านดิจทิ ัล (Digital) และใช้ดิจิทลั เป็นเคร้่องม้อใน
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทยิภาพ
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ้่อใช้เป็นเคร้่องม้อในการเรียนรู้ มีนิสัย
รักการอ่านมีทกั ษะส้่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) ประสานการดาเนินงานเพ้่อทดสอบทางการศกกษาระดับชาติตั้นพ้้นฐาน (ONET) ชั้นมัยยมศกกษาปีที่ 3 และชั้นมัยยมศกกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ้่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับชั้น
(3) ส่งเสริม สนับสนุน สานักงานเตตพ้้นที่การศกกษาและสถานศกกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถกงการวาง
พ้้นฐานการเรียนรู้เพ้่อการวางแผนชีวติ และ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
(4) สร้างกลไกตองระบบแนะแนวทางการศกกษาเพ้่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสูก่ ารประกอบสัมมาอาชีพ
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(5) จัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุตภาวะตองตนเองให้
มีสุตภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุตทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ
(6) กากับติดตาม และให้ความช่วยเหล้อสถานศกกษา
2.3.2 สถานศกกษา
(1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)
(2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5ตั้นตอน หร้อบันได 5ตั้น
(Independent Study : IS)
(3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
- ความเต้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรูท้ างวิศวกรรม และการคิดเพ้่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรูด้ ้านคณิตศาสตร์และระบบคิดตองเหตุผลและการหา
ความสัมพันย์
(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด
นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกาลัง
กาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุตภาวะตองตนเองให้มีสุตภาวะที่ดี สามารถดารงชีวติ อย่างมี
ความสุตทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เม้่อถกงชั้นมัยยมศกกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศกกษาต่อหร้อการประกอบ
อาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจตองตนเอง
(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and
Emotional Learning : SEL)
(6) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อสานักงานเตตพ้้นที่การศกกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวต้อง
2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษเป็นการจัดการศกกษาและพัฒนา
สมรรถภาพสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการ
จาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยแนวทางการดาเนินการ
(1) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
(2) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศกกษา
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และส้่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่
หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
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(3) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการ
ช่วยเหล้อระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
(4) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรร
งบประมาณด้านการศกกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจาเป็นพิเศษ
(5) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน ส่งเสริมให้สถานศกกษานาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้
(6) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากาลังครูและบุคล
กรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศกกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส
(7) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนา
ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศกกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดตี ่อการจัดการศกกษาสาหรับ
เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
(8) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวก ส้่อ บริการ และความช่วยเหล้ออ้่นใดทางการศกกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็น
พิเศษ
(9) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน สนันสนุนการพัฒนาภาคีเคร้อต่าย
(Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการจัดการศกกษาสาหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
3. นาเทคโนโลยีดิจทิ ัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรูใ้ ห้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
การจัดการศกกษาเป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิยีการ
เรียนรู้ตองตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ตองผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ตองตนเอง เพ้่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน้่องตลอดชีวิตโดยแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
3.1 สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา
(1) จัดหา พัฒนา ต้อมูลองค์ความรู้ ส้่อ วิดโี อ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังส้อ
แบบเรียนในรูปแบบตองดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเน้้อหาหลักสูตรทีก่ าหนด
(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ้่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ตองผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ้่อเป็นเคร้่องม้อใน
การเต้าถกงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผา่ นระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศกกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ้่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
3.2 สถานศกกษา
(1) ประยุกต์ใช้ต้อมูลองค์ความรู้ ส้่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังส้อ
แบบเรียนในรูปแบบตองดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเน้้อหาหลักสูตรทีก่ าหนด
(2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ้่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ตองผู้เรียนเป็นรายบุคคล
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(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ้่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้
ผ่านระบบดิจิทัล
4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศกกษาการพัฒนาคุณภาพครู จกงต้องดาเนินการตั้งแต่การ
ผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเน้่อง โดย
สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐานต้องร่วมม้อกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้
เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดกงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เต้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเน้่องครอบคลุมทั้งเงินเด้อน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนส้่อการสอน และ
สร้างเคร้อต่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถกงการพัฒนาครูที่มคี วาม เชี่ยวชาญด้านการ
สอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพการผลิตครูที่มคี ุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมม้อกับ
สถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครูที่มจี ิตวิญญาณตองความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบ
ด้านคุณยรรมและจริยยรรม โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน สร้างความร่วมม้อกับสถาบันการผลิต
ครูวิเคราะห์ความตาดแคลน ความต้องการครูตองสถานศกกษา
(2) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน ร่วมม้อกับสถาบันการผลิตครูวางแผน
วิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ
(3) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน สนับสนุนทุนการศกกษาให้นักเรียน
ระดับมัยยมศกกษา ที่มีทศั นคติที่ดตี ่ออาชีพครูเต้ารับการศกกษากับสถาบันการผลิตครู
(4) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครู
อย่างเป็นระบบ
4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศกกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกกษา เป็น
มาตรการที่สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน
จะต้องดาเนินการเพ้่อให้ครูและบุคลากรทางการศกกษาตระหนักถกงความสาคัญในอาชีพและหน้าทีต่ องตน โดย
พัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หร้อ “ผู้อานวยการการเรียนรู”้ ปรับ
วิยีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าทีก่ ระตุ้นสร้าง
แรงบันดาลใจ แนะนาวิยเี รียนรู้และวิยีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ้่อผลสัมฤทยิ์ตองผู้เรียน โดยมีแนวทางการ
ดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ศกกษาวิเคราะห์ ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ้่อวาง
แผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
(2) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา จัด
ให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เช้่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
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(3) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา
ประสานความร่วมม้อกับสถาบันการศกกษา สถาบันคุรุพัฒนา หร้อหน่วยงานอ้่น ๆ จัดทาหลักสูตรการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศกกษาให้ตรงตามความต้องการและความตาดแคลน
(4) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศกกษาวางแผนและเต้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กาหนดที่เช้อ่ มโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(5) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community: PLC)
(6) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกกษา ให้มีความรูท้ ักษะด้านการรู้ดจิ ิทัล (Digital Literacy) การสอน
ดิจิทัล(Digital Pedagogy) ทักษะส้่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะส้่อสารภาษาที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ตอง
ตน
(7) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา
ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษตองครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
(8) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้น
ทักษะการคิดตั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(9) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated
Instruction)
(10) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเคร้่องม้อการวัดและประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการ
คิดตั้นสูง(Higher Order Thinking)
(11) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนตนาดเล็กได้อย่างมีประสิทยิภาพ
(12) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษตามศักยภาพตองผู้เรียนแต่
ละบุคคลและตามสภาพและประเภทตองความพิการ
(13) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศกกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face
Training
(14) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา
ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทยิภาพและประเมินประสิทยิผลครูและบุคลากรทางการ
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ศกกษาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศกกษาต้อกาหนดด้านคุณภาพ และแผนการศกกษา
แห่งชาติ
(15) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา น
าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเคร้่องม้อในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศกกษาทั้ง
ระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานต้อมูลครูและบุคลากรทางการศกกษาจนถกงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศกกษา
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ้่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศกกษาทุกประเภททั้งระบบ
2) พัฒนาหลักสูตร เน้้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาตาที่ตาดแคลน เช่น
การพัฒนาทักษะการคิดตั้นสูง การจัดการศกกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง เป็นต้น
3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศกกษาทุกประเภท
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน้อ่ งผ่านระบบดิจิทัล
4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิ ัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศกกษาทุกประเภททั้งระบบ
5) พัฒนาครูให้มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์
(Coding)

นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริหำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและกำร
ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์
1. สถานศกกษาจัดการศกกษาเพ้่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ้่อการพัฒนาอย่างยั่งย้น (Global Goals for
Sustainable Development)
2. สถานศกกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวต้องในระดับพ้้นที่รว่ มม้อใน
การจัดการศกก
3. สถานศกกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทตองพ้้นที่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศกกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพต้อเท็จจริง โดย
คานกงถกงความจาเป็นตามสภาพพ้้นที่ภูมศิ าสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งตองสถานศกกษา
5. งบประมาณเพ้่อเป็นค่าใช้จา่ ย และงบลงทุนแก่สถานศกกษาอย่างเหมาะสมเพ้่อให้สถานศกกษา
บริหารงานจัดการศกกษาอย่างมีประสิทยิภาพ
6. นาเทคโนโลยีดิจทิ ัล (Digital Technology) มาเป็นเคร้่องม้อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเต้าถกงบริการด้าน
การศกกษาได้อย่างมีประสิทยิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ้่อสร้างหลักประกันสิทยิการได้รับการศกกษาที่มี
คุณภาพตองประชาชน
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มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. สร้างความร่วมม้อกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวต้องในการจัด
การศกกษาให้สอดคล้องกับบริบทตองพ้้นที่ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1.1 สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมม้อกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน
หน่วยงานที่เกี่ยวต้องในการจัดการศกกษาให้สอดคล้องกับบริบทตองพ้้นที่ ตลอดจนการกากับติดตาม และ
ประเมินผล
(2) จัดทาฐานต้อมูลประชากรวัยเรียน เพ้่อเก็บรวบรวม เช้่อมโยงต้อมูล ศกกษา วิเคราะห์
เพ้่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
1.2 สถานศกกษา
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวต้อง และภาคเอกชน วาง
แผนการจัดการศกกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทตองพ้้นที่รับผิดชอบ
(2) ร่วมม้อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวต้อง
ระดับพ้้นที่ จัดทาแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับปฐมวัย ประถมศกกษา และมัยยมศกกษา
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้้นที่ จัดทาสามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0 - 6 ปี)
เพ้่อในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศกกษา
(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เต้าถกงบริการ
การเรียนรู้ได้อย่างทั่วถกงครบถ้วน
(5) ร่วมม้อกับองค์กรปกครองระดับพ้้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหาร
จัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทยิภาพ
(6) ร่วมม้อกับองค์กรปกครองระดับพ้้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ มีคุณภาพ
(7) ร่วมม้อกับองค์กรปกครองระดับพ้้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้เดินทางไป
เรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ
2. การยกระดับสถานศกกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบทตอง
พ้้นที่ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา จัดทา
มาตรฐานสถานศกกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น
1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศกกษา
3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัยตองสถานศกกษา
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4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การกาหนดมาตรฐาน
สถานศกกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทตองสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และตนาดตอง
สถานศกกษา เป็นสาคัญ
(2) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา ส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาสถานศกกษาระดับตาบล ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนตนาดเล็ก และสถานศกกษาประเภท
อ้่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กาหนด โดยเน้นสถานศกกษาระดับตาบล โรงเรียนตนาดเล็กในพ้้นที่ห่างไกล
และโรงเรียนตนาดเล็กตามโครงการพิเศษ
(3) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา ส่งเสริม
สนับสนุน สานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศกกษาในทุกมิติ
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศกกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
เป็นมาตรการเพ้่อการลดความเหล้่อมล้าและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเต้าถกงการบริการการศกกษาที่มีคณ
ุ ภาพ โดยการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ้่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศกกษา และ
มัยยมศกกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพต้อเท็จจริง โดยคานกงถกงความจาเป็นตามสภาพพ้้นที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งตองสถานศกกษา จัดหาทุนการศกกษาเพิ่มเติม เพ้่อช่วยเหล้อผู้ตาดแคลนทุน
ทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศกกษาอ้่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจาเป็น
ในการจัดการศกกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการ และงบลงทุนให้สถานศกกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา ศกกษา
วิเคราะห์ ความเหมาะสมตองงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศกกษา อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้้นที่
(2) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศกกษาจัดทาแผนงบประมาณการศกกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นตองผู้เกี่ยวต้องในพ้้นที่
ประกอบการจัดทาแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
(3) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา ประสาน
ความร่วมม้อกับกองทุนความเสมอภาคทางการศกกษา เพ้่อจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุม่ ตาดแคลนทุน
ทรัพย์ เพ้่อลดความเหล้่อมล้ าทางการศกกษา
(4) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา ส่งเสริม
สนับสนุน สานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทาแผนงบประมาณ และติดตาม กากับการใช้
จ่ายงบประมาณตองสถานศกกษาให้มีประสิทยิภาพและมีความโปร่งใส
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเคร้่องม้อในการพัฒนาคุณภาพตองผู้เรียน
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศกกษามีระบบโครงต่ายส้่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทยิภาพ และมีความปลอดภัยสูง
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(2) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศกกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเคร้่องม้อในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดจิ ิทัล
(Digital Literacy) แก่ผู้เรียน
(3) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศกกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล (Digital
Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
(4) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา ส่งเสริม
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สาหรับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศกกษา และ
มัยยมศกกษาอย่างเหมาะสม เพ้่อเป็นเคร้่องม้อในการพัฒนาการเรียนรู้ตองตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรูอ้ ย่าง
ต่อเน้่องตลอดชีวติ
(5) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา ส่งเสริม
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทลั (Digital Pedagogy) สาหรับครูอย่าง
เหมาะสม เพ้่อเป็นเคร้่องม้อในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ้่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทยิภาพ
(6) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศกกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ้่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning
Technology: DLT)

นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้ำประสงค์
1. สถานศกกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสานกกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สถานศกกษาสามารถนาเทคโนโลยีมาจัดทาระบบสารสนเทศการเก็บต้อมูลด้านความรู้ เร้่องฉลากสีเตียว
เพ้่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0
3. สถานศกกษามีการจัดทานโยบายจัดซ้้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถานศกกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเร้่องวงจรชีวิตตองผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภคสู่การ
ลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอนต่า
5. สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียน
ในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสานักงานสีเตียว (GREEN OFFICE) เพ้่อให้มีบริบทที่เป็น
แบบอย่างเอ้้อหร้อสนับสนุนการเรียนรู้ตองนักเรียนและชุมชน
6. สถานศกกษาในสานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน จาก 225 เตต มีนโยบายส่งเสริมความรู้
และสร้างจิตสานกกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. สถานศกกษาต้นแบบนาตยะมาใช้ประโยชน์เพ้่อลดปริมาณตยะ จานวน 15,000 โรงเรียน
8. มีสถานศกกษานวัตกรรมต้นแบบในการนา 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จานวน 6,000 โรงเรียน
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9. สานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา 225เตต มีการทานโยบายการจัดซ้้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. จัดทา Road Map และแผนปฏิบัติการเพ้่อจัดแนวทางการดาเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้าง
จิตสานกกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดทาคู่ม้อและพัฒนาส้่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และส้่อระบบ Multimedia และอ้่น ๆ
3. จัดทาเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่าและชุมชนคาร์บอนต่าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้เร้่อง
วงจรชีวิตตองผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่า
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทาหน่วยการเรียนรูใ้ นเร้่องการผลิตและบริโภคที่เป็นกับ
สิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถกงระดับมัยยมศกกษา และพัฒนาระบบ
ต้อมูลสารสนเทศการเก็บต้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเร้อนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์
ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดาเนินชีวิตประจาวัน Carbon
emission/Carbon Footprint ในสถานศกกษาสูช่ ุมชน
5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทาRoad Map เป็นที่ปรกกษาในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน
คาร์บอนต่าสูช่ ุมชนคาร์บอนต่า
6. พัฒนาต่อยอดและตยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการตยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 6
ศูนย์ 4 ภูมิภาค
7. พัฒนาเคร้่องม้อ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เร้่องการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค
8. จัดสรรงบประมาณดาเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เตต เพ้่อดาเนินการต่อยอด
ตยายความรู้และสร้างเคร้อต่ายโรงเรียน ชุมชน และเช้่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซ้้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับสานักงานเตตพ้น้ ที่ต้นแบบ 225 เตต และสถานศกกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเตียวและ
สถานศกกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
10. พัฒนา ยกระดับสถานศกกษานาร่องตยายผล ส่งสถานศกกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิตและ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเล้อกซ้้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ้่อลดการใช้ทรัพยากรยรรมชาติและลดปริมาณตยะในสานักงานและสถานศกกษา
11. ส่งเสริมการพัฒนาส้อ่ นวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เร้่องการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
12. ตยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เร้อ่ ง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อความ
ปลอดภัย และสุตภาพทีด่ ีสู่สังคมเม้องเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเล้อกผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนาตยะมาใช้ประโยชน์
ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณตยะ การบาบัดน้าเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมีสู่โรงเรียน
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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14. ตยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี Green
city ด้านพลังงาน การจัดการตยะและน้าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศกกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเม้องนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ้่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทาโครงงานด้านการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศกกษา จัดค่ายเยาวชนวัยซน
ลดคาร์บอนเพ้่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดตยะ ปลอด
สารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
17. จัดทานิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานในสถานศกกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภาพ
พัฒนาการกรอกต้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนาเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศประชาสัมพันย์
และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ้่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน

นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์
1. สถานศกกษา หร้อกลุ่มสถานศกกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศกกษาครอบคลุมด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทัว่ ไป
2. หน่วยงานส่วนกลาง และสานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตองโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ้่อให้สถานศกกษาสามารถจัดการศกกษาได้อย่างมีประสิทยิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ บริหารจัดการตามหลักยรร
มาภิบาล
4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิยงี บประมาณด้านการศกกษา เพ้่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทยิภาพการจัดการศกกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทยิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
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มำตรกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำร
1. ให้สถานศกกษา หร้อ กลุ่มสถานศกกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศกกษาเป็นมาตรการ
กระจายอานาจให้สถานศกกษา หร้อกลุ่มสถานศกกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศกกษาครอบคลุม
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทัว่ ไป โดย
ดาเนินการเป็นรายสถานศกกษาหร้อกลุ่มสถานศกกษา อาจดาเนินการเป็นรายด้านหร้อทุกด้านได้โดยมีแนวทางการ
ดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา ศกกษา
วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อานาจ และโครงสร้างการกากับดูแลตองสถานศกกษา หร้อกลุม่ สถานศกกษา
(2) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา ศกกษา
วิเคราะห์ หน้าที่และอานาจ องค์ประกอบ จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิยีการสรรหาการเล้อก
ประยานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศกกษาตองสถานศกกษา หร้อตองกลุ่มสถานศกกษา โดยให้คานกงถกงหลัก
ยรรมาภิบาลและความเป็นอิสระตองสถานศกกษาหร้อกลุ่มสถานศกกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างตอง
สถานศกกษารวมถกงความต้องการและต้อจากัดตองแต่ละพ้้นที่
(3) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศกกษา หร้อกลุ่มสถานศกกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ้่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านยุรการ ด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ้่อมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่การจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่ผู้เรียน
(4) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา ศกกษา
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ต้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอานาจให้สถานศกกษา หร้อกลุ่ม
สถานศกกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศกกษา
(5) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา จัดทา
แผนปฏิบัติการและดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศกกษาหร้อกลุ่มสถานศกกษาให้มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารจัดการศกกษา
(6) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้โรงเรียนตนาดเล็ก ให้มรี ะบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น
(7) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา ยกระดับ
สถานศกกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตตองทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิต
(8) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา นาผลการ
ประกันคุณภาพการศกกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ้่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศกกษา
ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศกกษา
(9) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นทีก่ ารศกกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการศกกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศกกษาให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาให้สถานศกกษามีอสิ ระในการบริหารจัดการศกกษา
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(10) สานักงานคณะกรรมการการศกกษาตั้นพ้้นฐาน และสานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา จัดอบรม
พัฒนาผู้บริหารสถานศกกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่
(11) สถานศกกษา หร้อกลุ่มสถานศกกษาได้รับการกระจายอานาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศกกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดาเนินการเป็นรายสถานศกกษาหร้อกลุ่มสถานศกกษา อาจดาเนินการเป็น
รายด้านหร้อทุกด้านได้
(12) สถานศกกษา หร้อกลุ่มสถานศกกษา มีคณะกรรมการสถานศกกษาตองสถานศกกษา เพ้่อทา
หน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพตองสถานศกกษา
2. พัฒนาสานักงานส่วนกลาง และสานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมี
ประสิทยิภาพเป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทยิภาพการบริหารงานตองสานักงานทั้งระดับสานักงานส่วนกลางและ
สานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตองโลกอยู่
ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักยรรมาภิบาล เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ้่อให้สถานศกกษาสามารถจัดการศกกษาได้อย่างมี
ประสิทยิภาพ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ศกกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสานักงานส่วนกลาง และสานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา
ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศกกษาเพ้่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทยิภาพ โดยยกดหลักยรรมาภิบาล
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สานักงานส่วนกลาง และสานักงานเตตพ้้นที่การศกกษา ใช้ระบบการ
บริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณยรรมและความโปร่งใสในการทางานตามหลักการประเมินคุณยรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานตองหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สานักงานส่วนกลาง และสานักงานเตตพ้้นที่การศกกษานานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน
(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเตตพ้้นที่การศกกษาโดยใช้พ้นที่เป็นฐาน ( Area-based
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs”
(5) ส่งเสริม การมีสว่ นร่วม จัดทาแผนบูรณาการจัดการศกกษาในระดับพ้้นที่
(6) สร้างความเต้มแต็งในการยกระดับคุณภาพการศกกษารูปแบบเคร้อต่าย เช่น เคร้อต่ายส่งเสริม
ประสิทยิภาพการจัดการศกกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเตต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตองสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศกกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง
ความต้องการตองประชาชนและพ้้นที่
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสายารณชน ให้มีความรู้ ความเต้าใจ และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศกกษา
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตองสังคมเต้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ้่อการศกกษา
3. ปฏิรูปการคลังด้านการศกกษา เพ้่อเพิ่มคุณภาพและประสิทยิภาพการจัดการศกกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศกกษาเป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มา
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ใช้ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทยศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเคร้่องม้อสาคัญในการ
ดาเนินการเพ้่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสจู น์ตัวตนตองผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่าง
ถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถกาหนดเง้่อนไตการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและสามารถเช้่อมโยงต้อมูลกับระบบยนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณ
ตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทยิภาพ
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ศกกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียน
และสถานศกกษาโดยตรง
(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ้่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศกกษาโดยตรง
(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนตองผู้เรียนเพ้่อ
ลดความซ้าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทาการแลกเปลี่ยนต้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับ
กระทรวงมหาดไทย
(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศกกษา โดยผ่านระบบ
ยนาคาร
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเต้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล (Digital
Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทยิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์
ต้อมูลตนาดใหญ่ (Big Data Technology) เพ้่อเช้่อมโยงต้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ต้อมูลผู้เรียน ต้อมูลครู ต้อมูล
สถานศกกษา ต้อมูลงบประมาณและต้อมูลอ้่น ๆ ทีจ่ าเป็น มาวิเคราะห์เพ้่อให้สถานศกกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพ้อ่
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นต้อมูลในการวางแผนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตองประเทศ นา Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS
PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสานักงาน เช่น ระบบ
แผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ้่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทยิภาพ เช้่องโยงกันทั้งองค์กร โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ศกกษา วิเคราะห์ น า Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS PaaS และ SaaS
(2) ศกกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเช้่อมโยงต้อมูลตองนักเรียนใน
ฐานต้อมูลต่าง ๆ เพ้่อนามาวิเคราะห์ คุณภาพตองผู้เรียนในมิติต่าง ๆ
(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ้่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศกกษา
ทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เช้่อมโยงต้อมูล เพ้่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการต้อมูลภาครัฐทั้งภายในและ
นอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสาหรับใช้ในการพิสจู น์ย้นยันตัวตนเดียวและรองรับการท างานร่วมกับ
แพลตฟอร์มดิจทิ ัลต่าง ๆ
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(4) พัฒนาระบบฐานต้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศกกษาตั้นพ้้นฐาน ที่สามารถเช้่อมโยงและ
บูรณาการต้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวต้อง โดยการเช้อ่ มโยงต้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศกกษา การพัฒนาตนเอง สุตภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวติ เป็น
ฐานต้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตองประเทศไทยที่มีประสิทยิภาพและประสิทยิผล สามารถประเมินจุดอ่อน
จุดแต็ง และศักยภาพบุคคลตองประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ตองผู้เรียน และบุคลากร
ทางการศกกษา ด้านการบริหารงาน เช้่อมโยงถกงการพัฒนาครู เพ้่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพตลอดจน
พัฒนา ระบบต้อมูลสารสนเทศตองผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศกกษาตั้นพ้้นฐานที่สามารถ
เช้่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวต้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานต้อมูลประชากรด้านการศกกษาตองประเทศ

ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12ประกำร ตำมนโยบำยของ คสช.
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซ้่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอดุ มการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ้่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศกกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนยรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลยรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผูอ้ ้่น เผ้่อแผ่และแบ่งปัน
7. เต้าใจเรียนรู้การเป็นประชายิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุตที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผูใ้ หญ่
9. มีสติรู้ตวั รู้คดิ รูท้ า รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสตองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสตองพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จกั อดออมไว้ใช้เม้่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหล้อก็แจกจ่ายจาหน่ายและพร้อมที่
จะตยายกิจการเม้่อมีความพร้อม เม้่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเต้มแต็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หร้อกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักตองศาสนา
12. คานกงถกงผลประโยชน์ตองส่วนรวม และตองชาติมากกว่าผลประโยชน์ตองตนเอง
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ขับเคลื่อนกำรศึกษำตำมนโยบำย 4.0 โดยใช้กลไกทำงประชำรัฐ
จังหวัดบุรีรัมย์ได้ตอความร่วมม้อให้สถานศกกษาทุกแห่งเพ้่อ ตับเคล้่อนตามนโยบาย 4.0 ค้อการนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในทุกๆ ด้านเพ้่อ
1. พัฒนาจังหวัด
2. การป้องกันและแก้ไตปัญหายาเสพติดในพ้้นที่
3. การพัฒนาสินค้าโอท็อป และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. การพัฒนาสินค้าเกษตร
ซก่งเป็นแนวทางในการตับเคล้่อนการพัฒนา มุ่งสู่บุรีรัมย์นครแห่งความสุต ด้วยการนานโยบายรัฐบาลมา
ตับเคล้่อน ให้เป็นรูปยรรมชัดเจนมากตก้น โดยมีเป้าหมายคนบุรีรัมย์ ต้อง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยกระดับความเป็นอยู่
ตองประชาชน ให้ทัดเทียมกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน และค่อยๆ พัฒนาจนสู่ระดับสากล ตามแนวทางประชารัฐ
ค้อภาคราชการ เอกชน ประชาชน มาช่วยในการตับเคล้่อนให้ก้าวสู่จุดหมายต่อไป
BCM Model: Buriram Case Management Model
ปัจจัยความสาเร็จ 9 ประการ
1. เป็นคนดี
2. มีปัญญา
3. รายได้สมดุล
4. สุตภาพแต็งแรง
5. สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์
6. สังคมอบอุ่น
7. หลุดพ้นอาชญากรรม
8. กองทุนพก่งพาตนเอง
9. สร้างความเต้มแต็งคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเม้อง
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นโยบำย จุดเน้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 32
วิสัยทัศน์
“องค์กรก้าวหน้า สร้างคุณภาพสถานศกกษา พัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งย้น”

พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ คุณยรรมจริยยรรม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริมการจัดการศกกษาเพ้่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยกดหลักปรัชญาตอง
เศรษฐกิจพอเพียง
3. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล้่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศกกษาอย่างทัว่ ถกง
ตามแนวคิด No Child left Behind (NCLB)
4. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกกษาให้เป็นม้ออาชีพ
5. พัฒนาระบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศกกษา

คุณลักษณะพึงประสงค์องค์กำร
ยิ้มรับ ฉับไว ใส่ใจบริการ

เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มี
ทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 มีสุตภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพก่งตนเองและปรับตัว
ต่อการเป็นพลเม้องและพลโลกทีด่ ี
2. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณยรรม จริยยรรม และยกดค่านิยมหลัก 12 ประการ ในการดารงชีวิต
3. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการศกกษาอย่างทัว่ ถกงเท่าเทียมและมี
คุณภาพ ตามหลักปรัชญาตองเศรษฐกิจพอเพียง
4. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจติ วิญญาณตองความเป็นครู น้อมนาพระราชดารัสให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู มีความรู้
และทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด “No Child Left Behind” (NCLB) เป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรมและทักษะในการใช้เทคโนโลยี
5. ผู้บริหารสถานศกกษา มีความคิดเชิงกลยุทย์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นาทางวิชาการ มีสานกกความ
รับผิดชอบ (Accountability) มีวัฒนยรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทยิ์
6. สถานศกกษามีระบบบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทยิภาพร่วมกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวต้องในการจัดการศกกษา จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีการเรียนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม
7. สานักงานเตตพ้้นที่การศกกษายุคใหม่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ใช้ต้อมูลสารสนเทศ
และการวิจัยในการตับเคล้่อนคุณภาพ กากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ สร้าง
เคร้อต่ายและวัฒนยรรมการทางานอย่างมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทยิภาพ
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กลยุทธ์
กลยุทย์ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศกกษาเพ้่อสร้างตีดความสามารถในการแต่งตัน
กลยุทย์ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศกกษา
กลยุทย์ 3 การตยายโอกาสการเต้าถกงบริการทางการศกกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามแนวคิด “No
Child Left Behind” (NCLB)
กลยุทย์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศกกษา

จุดเน้น
1. การพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวคิด“ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ต้างหลัง” No Child Left
Behind (NCLB)
2. การจัดการศกกษา เพ้่อการมีงานทา
3. ยรรมนูญสถานศกกษา 9 ดี สูว่ ิถีการเรียนรู้ "โรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนอยากรู้ ครูอยากสอน"
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วิสัยทัศน์โรงเรียนไพศำลพิทยำคม
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณยรรม จริยยรรม น้อมนาศาสตร์พระราชา จัดการศกกษา
สู่มาตรฐานสากล

พันธกิจโรงเรียนไพศำลพิทยำคม
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณยรรมจริยยรรมควบคู่ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21
2. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สร้างความเสมอภาค ลดความเหล้่อมล้า เพ้่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเน้่องและทั่วถกง
3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศกกษาให้รักและศรัทยาในวิชาชีพครูและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
4. ส่งเสริมการบริหารการจัดการศกกษาตามหลักยรรมาภิบาล โดยน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่
ยั่งย้น
5. พัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจรและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศกกษา

ค่ำนิยมของโรงเรียนไพศำลพิทยำคม
“ มุ่งมั่นทางาน ประสานสามัคคี มีจติ เอ้้ออาทร คานกงถกงประโยชน์ตององค์กร ”

เป้ำประสงค์หลักโรงเรียนไพศำลพิทยำคม
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรูค้ วบคู่คุณยรรม มีทกั ษะที่จาเป็นและคุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21 มีสุตภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพก่งตนเองและปรับตัวต่อการเป็นพลเม้องและ
พลโลกทีด่ ี
2. ผู้เรียนที่มีความจาเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการศกกษาอย่างทัว่ ถกงเท่าเทียมและมีคุณภาพ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครูและบุคลากรทางการศกกษาเป็นครูม้ออาชีพ มีวิจัยชั้นเรียนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนตามกลุ่มศักยภาพตอง
ผู้เรียน
4. สถานศกกษามีหลักสูตรสถานศกกษาที่มีคุณภาพรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการ
ตองท้องถิ่นและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ระดับชาติเทียบเคียงมาตรฐานสากล
5. โรงเรียนมีการจัดการโครงสร้างองค์กรแบบครบวงจร ชุมชน ภาคีเคร้อต่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนมี
ส่วนร่วมพัฒนากับสถานศกกษา
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ประเด็นกลยุทธ์โรงเรียนไพศำลพิทยำคม
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ได้กาหนดประเด็นกลยุทย์จานวน 4 ประเด็น ค้อ
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
3. เพิ่มประสิทยิภาพการบริหารและการจัดการศกกษา
4. สร้างสังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์โรงเรียนไพศำลพิทยำคม
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ได้กาหนดกลยุทย์จานวน6กลยุทย์ค้อ
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรูแ้ ละมีคุณยรรมจริยยรรมสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ้่นได้อย่างมีความสุต
2. สร้างโอกาสทางการศกกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถกงและเสมอภาค
3. พัฒนาครูให้เป็นครูม้ออาชีพทีพ่ ร้อมด้วยความรูค้ วามสามารถทักษะสมรรถนะที่จาเป็น และมีคุณยรรม
จริยยรรม โดยส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาตนเองด้วย วิยีการที่หลากหลายอย่างต่อเน้่อง
4. สร้างความเต้มแต็งและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมตองทุกภาคส่วนตองสังคมในการจัดการศกกษาและ
สนับสนุนการศกกษา
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทยิภาพโดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในระบบต้อมูล
สารสนเทศ ระบบการนิเทศ ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากร กระจายอานาจมีความโปร่งใสเป็นยรรมและ
ตรวจสอบได้
6. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และการบริการในโรงเรียนให้เอ้อ้ ต่อการเรียนรู้
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แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนไพศำลพิทยำคมในระยะ ๔ ปี ( ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
วิสัยทัศน์ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณยรรม จริยยรรม น้อมนาศาสตร์พระราชา จัดการศกกษาสู่มาตรฐานสากล
พันยกิจ ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณยรรมจริยยรรมควบคู่ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ
๑. ผู้เรียนมีความรู้คคู่ ุณยรรม ๑. ร้อยละตองผู้เรียนที่มี
จริยยรรมและคุณลักษณะอัน ผลสัมฤทยิ์ทางการเรียน
พกงประสงค์ ได้รับการพัฒนา และพัฒนาการจากผลการ
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ สอบวัดระดับชาติระดับดี
ตก้นไป
๒. ร้อยละตองผู้เรียนที่
พัฒนาตนเองให้มีคุณยรรม
จริยยรรม ตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกาหนดในระดับดี
ตก้นไป
๓. ร้อยละตองผู้เรียนต่อ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆตองโรงเรียนในระดับ
ดีตก้นไป
๔. ร้อยละตองผู้เรียนที่มี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยในระดับดีตก้น
ไป
๕. ร้อยละตองผู้เรียนที่มี
สุตอนามัยในระดับดีตก้นไป

ปีฐาน
๒๕๖๒

เป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๒๕๖๕

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

กลยุทย์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการปฏิบัติ
จริงในรูปแบบตองการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม
ค่าย, โครงงาน,การบูรณาการ,PBL
และการใช้ส้่อ DLTV
๒. สอดแทรกคุณยรรมจริยยรรมใน
การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
๓. ส่งเสริมการใช้หลักยรรมทาง
พระพุทยศาสนาในการพัฒนาตนเอง
๔. สร้างความตระหนักถกงอันตราย
ตองสิ่งเสพติดและอบายมุต
๕. ฝึกปฏิบัติกิจกรรมโรงเรียน วิถี
พุทยและโรงเรียนสุจริตอย่างต่อเน้่อง
๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
วันสาคัญ
๖. ส่งเสริมการออมทรัพย์

๑.โครงการยกระดับผลสัมฤทยิ์
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ
๒.โครงการยกระดับผลสัมฤทยิ์
การทดสอบระดับชาติ NT
๓.โครงการยกระดับผลสัมฤทยิ์
การทดสอบระดับชาติ O-NET
๔. โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุตภาพ
๕..โครงการโรงเรียนวิถีพุทย
โครงการโรงเรียนคุณยรรม
๖.โครงการโรงเรียนสุจริต
๗.โครงการโรงเรียนดีวิถกลูกเส้อ
๘.โครงการสหกรณ์ร้านค้า
- กิจกรรมสอบยรรมศกกษา
- กิจกรรมสุตอนามัย
- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
- กิจกรรมวันสาคัญ

ทรัพยากร/
งบประมาณ
-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการจัด
การศกกษาตั้น
พ้้นฐาน
-วิทยากร
-ครู/บุคลากร
-วัสดุอุปกรณ์
-เทคโนโลยี
-อาคารสถานที่
-ต้อมูลสารสนเทศ

พันธกิจ ๒. จัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สร้างความเสมอภาค ลดความเหล้่อมล้า เพ้่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน้่องและทั่วถกง
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ปีฐาน
๒๕๖๒

กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ
๑. ผู้เรียนมีสุตภาพพลานามัย ๑. ร้อยละตองผู้เรียนที่มี
๘๐
ที่สมบูรณ์
สุตภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
มีมารยาทงาม และเรียนรู้
ในระดับดีตก้นไป
การพัฒนาตนเอง
๒. ร้อยละตองผู้เรียนที่มี
๘๐
กิริยามารยาททีด่ ีงามใน
ระดับดีตก้นไป
๓. ร้อยละตองผู้เรียนที่มี
๘๐
ความสามารถในการเรียนรู้
มีการพัฒนาตนเองในระดับดี
ตก้นไป

เป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๒๕๖๕

๘๓

๘๕

๘๗

๘๓

๘๕

๘๗

๘๕

๘๗

๙๐

กลยุทย์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑.จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เน้นการปฏิบัติจริงในรูปแบบ
ตองการเรียนรู้ที่หลากหลาย
๒.ส่งเสริมการดูแลรักษา
สุตภาพอนามัย
๓. สร้างเคร้อต่ายการจัดการ
เรียนการสอน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ้่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศกกษา
๔. ใช้ส้่อและนวัตกรรมทาง
การศกกษาเป็นเคร้่องม้อสาคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
อย่างต่อเน้่องและสม่าเสมอ

๑. โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุตภาพ
๒.โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง
๔ ด้าน เพ้่อความพร้อมสมบูรณ์
ตามวัย
๓.โครงการสถานศกกษาสีตาว
๔.โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหล้อนักเรียน
- การนิเทศภายใน
- การพัฒนาหลักสูตร
สถานศกกษา
- การผลิตส้่อ นวัตกรรม
งานวิจัย
- การประเมินคุณภาพภายใน
- รายงานการประเมินตนเอง
ตองสถานศกกษา
- นิทรรศการวิชาการ
- การเต้าร่วมแต่งตันวิชาการ
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้ICT
- กิจกรรมทัศนศกกษา
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทยิ์

ทรัพยากร/
งบประมาณ
-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ
จัดการศกกษา
ตั้นพ้้นฐาน
-วิทยากร
-ครู/บุคลากร
-วัสดุอุปกรณ์
-เทคโนโลยี
-อาคารสถานที่
-ต้อมูล
สารสนเทศ

พันยกิจที่ ๓ จัดการศกกษาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความถนัดและความต้องการ ให้มีความชานาญสู่การประกอบอาชีพ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ปีฐาน
๒๕๖๒

กลยุทธ์ที่ ๑ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพ
๑.ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง ๑. ร้อยละตองผู้เรียนมีการ ๖๐
ตามความถนัดและความ
พัฒนาตนเองตามความถนัด
ต้องการ ให้มีความชานาญสู่ ตองตนเอง
การประกอบอาชีพ
ระดับดีตก้นไป
๒.ร้อยละตองผู้เรียนมีทักษะ ๖๐
ความชานาญในการทางาน
เพ้่อเตรียมพร้อมสู่การ
ประกอบอาชีพ

เป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๒๕๖๕

๗๐

๘๐

๘๕

๗๐

๗๕

๘๐

กลยุทย์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนตามความถนัด
และความสนใจตองผู้เรียน
๒.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการ
ทางานและการประกอบ
อาชีพ

๑.โครงการพัฒนาผลสัมฤทยิ์
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ
๒.โครงการส่งเสริมการอ่าน
๓.โครงการนิเทศภายใน
๔.โครงการสถานศกกษาสีตาว
๕.โครงการโรงเรียนวิถีพุทย
๖.โครงการโรงเรียนคุณยรรม
๗.โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเส้อ
๘.โครงการส่งเสริมสถานศกกษา
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ
๙.โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหล้อนักเรียน
- กิจกรรมการวัดประเมินผล
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- กิจกรรมชุมนุม สายารณะ
- กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
- กิจกรรมประชายิปไตย
- กิจกรรมเวทีคนเก่ง
- กิจกรรมการปฐมนิเทศ
- กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ
- การวิเคราะห์ผู้เรียน

ทรัพยากร/
งบประมาณ
-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ
จัดการศกกษา
ตั้นพ้้นฐาน
-วิทยากร
-ครู/บุคลากร
-วัสดุอุปกรณ์
-เทคโนโลยี
-อาคารสถานที่
-ต้อมูล
สารสนเทศ

พันธกิจ ๔. น้อมนาหลักปรัชญาตองเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในสถานศกกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ปีฐาน เป้าหมาย
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างการนาหลักปรัชญาตองเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
๑. ผู้เรียนนาหลักปรัชญาตอง ๑. ร้อยละตองผู้เรียนใน
๖๐
๗๐
๗๕
๘๐
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้จริง การนาหลักปรัชญาตอง
และได้รับการดูแลช่วยเหล้อ เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในระดับดีตก้นไป
๒. ร้อยละตองการมีส่วน
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕
ร่วมในโครงการและ
กิจกรรมตองผู้เรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวต้อง
๓. ร้อยละตองผู้เรียนที่
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕
ได้รับการดูแลช่วยเหล้อ
ตามระบบในระดับดีตก้นไป
๔. ร้อยละตองผู้เรียนที่
ได้รับทุนการศกกษาพัฒนา ๘๐
๘๕
๙๐
๙๕
ชีวิต
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทย์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑.ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
หลักหลักปรัชญาตองเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาอย่างต่อเน้่อง
๓. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหล้อนักเรียน
๔. จัดหาทุนการศกกษา
สนับสนุนการเรียนรู้ตองผู้เรียน

๑.โครงการการส่งเสริมสถานศกกษา
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ
๒.โครงการศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาที่ยั่งย้น
๓.โครงการสหกรณ์โรงเรียน
๔.โครงการโรงเรียนคุณยรรม
๕.โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหล้อนักเรียน
- กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
- กิจกรรมห้องเรียน/สถานศกกษาสี
ตาว
- โรงเรียนปลอดตยะ/ยนาคารตยะ
- กิจกรรมการจัดหาและมอบ
ทุนการศกกษา

ทรัพยากร/
งบประมาณ
-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ
จัดการศกกษา
ตั้นพ้้นฐาน
-วิทยากร
-ครู/บุคลากร
-วัสดุอุปกรณ์
-เทคโนโลยี
-อาคารสถานที่
-ต้อมูล
สารสนเทศ

พันธกิจ ๕ จัดการศกกษาให้ชุมชนเต้ามามีส่วนร่วมนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ปีฐาน เป้าหมาย
๒๕๖๒ ๒๕๖๓
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศกกษาตองผู้มีส่วนเกี่ยวต้อง
๑. ชุมชนและองค์กรต่างๆทุก ๑. ร้อยละตองการมีส่วน
๗๐
๘๐
ภาคส่วน มีส่วนร่วมในการ
ร่วมในการจัดการศกกษาตอง
จัดการศกกษา
ผู้มีส่วนเกี่ยวต้อง
๒. ร้อยละตองความพกง
พอใจต่อการบริหารจัด
๗๕
๘๐
การศกกษาตองผู้มีส่วน
เกี่ยวต้อง
๓.ร้อยละตองการนาภูมิ
๗๕
๘๐
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๙๐

๑๐๐

๘๕

๙๐

๘๕

๙๐

กลยุทย์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑. สร้างเคร้อต่ายการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศกกษาทุกภาคส่วน
๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศกกษาดู
งาน เพ้่อพัฒนาการจัด
การศกกษา
๓. ระดมทรัพยากรเพ้่อพัฒนา
การศกกษา
๔.จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
จัดการเรียนการสอน

๑. โครงการสานสัมพันย์ชุมชน
ความสัมพันย์กับชุมชน
๒.โครงการบริหารโรงเรียนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน
๓.โครงการพัฒนาศักยภาพตอง
คณะกรรมการสถานศกกษาเพ้่อ
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศกกษา
- การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศกกษา
- การจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
- การประชุมคณะกรรมการ
สถานศกกษา ภาคี ๔ ฝ่าย
- การประชุมสมาคมผู้ปกครอง
และครู
- การประชุมผู้ปกครอง
-กิจกรรมระดมทรัพยากรเพ้่อ
พัฒนาการศกกษา
- การจัดหา ระดมทรัพยากร
กิจกรรมสานสัมพันย์ชุมชน

ทรัพยากร/
งบประมาณ
-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ
จัดการศกกษา
ตั้นพ้้นฐาน
-วิทยากร
-ครู/บุคลากร
-วัสดุอุปกรณ์
-เทคโนโลยี
-อาคารสถานที่
-ต้อมูล
สารสนเทศ

พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมพัฒนาให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่อ้อต่อการเรียนรู้ และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ปีฐาน
๒๕๖๒

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างประสิทยิภาพการบริหารจัดการศกกษา
๑.พัฒนาให้โรงเรียนมี
๑.ร้อยละตองผู้เรียนมีความ ๗๕
บรรยากาศที่อ้อต่อการเรียนรู้ พกงพอใจในบรรยากาศที่
และจัดสภาพแวดล้อมให้
เอ้้อต่อการจัดการเรียนรู้
เหมาะสม โรงเรียนน่าดู น่า
อยู่ น่าเรียน

เป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๒๕๖๕

๘๐

๙๐

๘๕

กลยุทย์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ทรัพยากร/
งบประมาณ

๑.จัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ที่เอ้้อต่อการเรียนการสอน
๒.จัดบรรยากาศห้องเรียนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ตองผู้เรียน
๓.จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้้อต่อการเรียนรู้

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

-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ
จัดการศกกษา
ตั้นพ้้นฐาน
-วิทยากร
-ครู/บุคลากร
-วัสดุอุปกรณ์
-เทคโนโลยี
-อาคารสถานที่
-ต้อมูล
สารสนเทศ

พันธกิจ ๗ ส่งเสริมความสัมพันย์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพ้่อร่วมม้อกันพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพที่ดี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ปีฐาน
๒๕๖๒

กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างประสิทยิภาพการบริหารจัดการศกกษา
๑. การสร้างความสัมพันย์
๑. ร้อยละตองความสาเร็จ ๗๕
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ตองโครงการ ส่งเสริม
เพ้่อร่วมม้อกันพัฒนา
ความสัมพันย์กับชุมชน
โรงเรียนและนักเรียนให้มี
แผนปฏิบัติการประจาปีใน
คุณภาพที่ดี
ระดับดีตก้นไป
๒. ร้อยละตองการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศกกษาตอง ๘๐
ชุมชน
๓. ร้อยละตองความพกง
พอใจต่อการบริหารจัด
๗๐
การศกกษาตองชุมชน

เป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๒๕๖๕

๘๐

๘๕

๙๐

๘๕

๙๐

๙๕

๗๕

๘๐

๘๕

กลยุทย์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑.ส่งเสริม สนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแผนการพัฒนา
คุณภาพการศกกษา
๒. สร้างเคร้อต่ายการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศกกษาตอง
ชุมชน
๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศกกษาดู
งาน เพ้่อการพัฒนา
ประสิทยิภาพการบริหารจัด
การศกกษา

๑.โครงการความสัมพันย์กับ
ชุมชน
๒.โครงการพัฒนาระบบโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน
กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
กิจกรรมระดมทุนพัฒนา
การศกกษา ผ้าป่าโรงเรียน
กิจกรรมมอบทุนการศกกษา
กิจกรรมวันสาคัญ
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศกกษาตั้น
พ้้นฐาน
กิจกรรมการแต่งตันกีฬาภายใน

ทรัพยากร/
งบประมาณ
-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ
จัดการศกกษา
ตั้นพ้้นฐาน
-วิทยากร
-ครู/บุคลากร
-วัสดุอุปกรณ์
-เทคโนโลยี
-อาคารสถานที่
-ต้อมูล
สารสนเทศ

พันธกิจ ๘. บริหารจัดการพัฒนาครูสู่ม้ออาชีพ พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
ปีฐาน
๒๕๖๒
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกกษาทั้งระบบ
๑. ครูและบุคลากรทางการ
๑. ร้อยละตองครูและ
๘๐
ศกกษาได้รับการพัฒนาและ
บุคลากรทางการศกกษา ที่
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ได้รับการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. ร้อยละตองครูและ
๗๕
๒. ครูและบุคลากรทางการ
บุคลากรทางการศกกษาที่
ศกกษาใช้ส้่อ เทคโนโลยี
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
สารสนเทศและนวัตกรรมใน ผู้เรียนเป็นสาคัญ
การจัดการเรียนรู้
๓. ร้อยละตองครูและ
๗๐
บุคลากรทางการศกกษาที่ใช้
ส้่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน
๔. ร้อยละตองครูและ
บุคลากรที่เต้ารับการอบรม ๘๐
พัฒนา
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
๒๕๖๓ ๒๕๖๔

๒๕๖๕

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๘๕

๙๕

๑๐๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

กลยุทย์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑.จัดกิจกรรมประชุม อบรม
สัมมนา พัฒนาบุคลากรในจัด
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
๒. ศกกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
๓. สร้างเคร้อต่ายการจัดการ
เรียนการสอน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ้่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศกกษา
๔. ใช้ส้่อและนวัตกรรมทาง
การศกกษาเป็นเคร้่องม้อสาคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
อย่างต่อเน้่องและสม่าเสมอ
๕. จัดหาครูในสาตาที่ตาด
แคลน และวิทยากรภูมิปัญญา

๑.โครงการนิเทศภายใน
๑. โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจัยในชั้นเรียน
๓.โครงการอบรรม ศกกษา ดูงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
- ศกกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ทะเบียนประวัติ
- ความดีความชอบ
- เคร้่องราชย์อิสริยาภรณ์
- วิทยากรภูมิปัญญาด้านดนตรี
- จัดหาครูและบุคลากรในสาตาที่
ตาดแคลน

ทรัพยากร/
งบประมาณ
-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ
จัดการศกกษา
ตั้นพ้้นฐาน
-วิทยากร
-ครู/บุคลากร
-วัสดุอุปกรณ์
-เทคโนโลยี
-อาคารสถานที่
-ต้อมูล
สารสนเทศ

สำระสำคัญของแผนงำนและโครงกำร
แผนงำน บริหำรงำนวิชำกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์
๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศกกษา
ตั้นพ้้นฐาน

๒. ครูและบุคลากรทางการศกกษาได้รับการพัฒนา
และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓. ครูและบุคลากรทางการศกกษาใช้ส้่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

ตัวชี้วดั ผลสาเร็จ
๑. ร้อยละตองผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน
การเตียน การส้่อสารและการคิดคานวณตามเกณฑ์
ระดับชั้นในระดับดีตก้นไป
๒. ร้อยละตองผู้เรียนที่มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดี
ตก้นไป
๓. ร้อยละตองผู้เรียนที่มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส้่อสารในระดับดี
ตก้นไป
๔. ร้อยละตองผู้เรียนที่มีความก้าวหน้าทาง
การเรียนตามหลักสูตรสถานศกกษาในระดับดีตก้นไป
๕. ร้อยละตองผู้เรียนที่มีผลสัมฤทยิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
ระดับดีตก้นไป
๑. ร้อยละตองครูและบุคลากรทางการศกกษา
ที่ได้รับการพัฒนา
๒. ร้อยละตองครูและบุคลากรทางการศกกษา
ที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓. ร้อยละตองครูและบุคลากรทางการศกกษาที่ใช้
ส้่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2562-2565 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม : หน้า 71

สำระสำคัญของแผนงำนและโครงกำร
แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยงำนบริหำรทั่วไป/กิจกำรนักเรียน
เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์
๑. ผู้เรียนมีคุณยรรมจริยยรรมและคุณลักษณะ
อันพกงประสงค์ ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
ตามศักยภาพ

ตัวชี้วดั ผลสาเร็จ
๑. ร้อยละตองผู้เรียนที่พัฒนาตนเองให้มีคุณยรรม
จริยยรรม ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดในระดับ
ดีตก้นไป
๓. ร้อยละตองผู้เรียนต่อการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ต่างๆตองโรงเรียนในระดับดีตก้นไป
๔. ร้อยละตองผู้เรียนที่มคี วามภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทยในระดับดีตก้นไป
๕. ร้อยละตองผู้เรียนที่มสี ุตอนามัยในระดับดีตก้นไป
๒. ผู้เรียนนาหลักปรัชญาตองเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ร้อยละตองผู้เรียนในการนาหลักปรัชญาตอง
ไปใช้ได้จริงและได้รับการดูแลช่วยเหล้อ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในระดับดีตก้นไป
๒. ร้อยละตองการมีส่วนร่วมในโครงการและ
กิจกรรมตองผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวต้อง
๓. ร้อยละตองผู้เรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหล้อ
ตามระบบในระดับดีตก้นไป
๔. ร้อยละตองผู้เรียนที่ได้รับทุนการศกกษา
พัฒนาชีวติ
๓. การบริหารจัดการศกกษาเป็นไปตามระเบียบ
๑. ร้อยละตองความสาเร็จตองโครงการ กิจกรรม
แบบแผน มีคุณยรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม
ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศกกษาและ
รับผิดชอบ และคุ้มค่า
แผนปฏิบัติการประจาปีในระดับดีตก้นไป
๒. ร้อยละตองการมีส่วนร่วมในการจัดการศกกษา
ตองผู้มีส่วนเกี่ยวต้อง
๓. ร้อยละตองความพกงพอใจต่อการบริหาร
จัดการศกกษาตองผู้มีส่วนเกี่ยวต้อง
๔. ชุมชนและองค์กรต่างๆทุกภาคส่วน มีสว่ นร่วม ๑. ร้อยละตองการมีส่วนร่วมในการจัดการศกกษา
ในการจัดการศกกษา
ตองผูม้ ีส่วนเกี่ยวต้อง
๒. ร้อยละตองความพกงพอใจต่อการบริหาร
จัดการศกกษาตองผู้มีส่วนเกี่ยวต้อง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2562-2565 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม : หน้า 72

สำระสำคัญของแผนงำนและโครงกำร
แผนงำน บริหำรงำนบุคคล
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยงำนบริหำรบุคคล
เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์
๑. ครูและบุคลากรทางการศกกษาได้รับการพัฒนา
และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. ครูและบุคลากรทางการศกกษาใช้ส้่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

ตัวชี้วดั ผลสาเร็จ
๑. ร้อยละตองครูและบุคลากรทางการศกกษา
ที่ได้รับการพัฒนา
๒. ร้อยละตองครูและบุคลากรทางการศกกษา
ที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. ร้อยละตองครูและบุคลากรทางการศกกษาที่ใช้
ส้่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน
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สำระสำคัญของแผนงำนและโครงกำร
แผนงำน บริหำรงบประมำณ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยงำนบริหำรงบประมำณ
เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์
๑. จัดสรร ควบคุมตรวจสอบ การใช้จา่ ย
งบประมาณได้ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์และ
ลาดับความสาคัญ
๒. บริหารทรัพยากร พัสดุ ครุภัณฑ์ได้ถูกต้อง
ตามระเบียบและงบประมาณที่กาหนด

ตัวชี้วดั ผลสาเร็จ
๑. ร้อยละตองการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน
โครงการ
๒. ร้อยละตองการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ
๓. รายงานการใช้งบประมาณ
๑. ร้อยละตองการลงทะเบียน บันทกก รายงานพัสดุ
ครุภัณฑ์ประจาปีถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้
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โครงกำร/กิจกรรม แผนงำน
โครงการ
๑. โครงกาส่งเสริมพัฒนาการทั้ง
๔ ด้าน เพ้่อความพร้อมสมบูรณ์
ตามวัย
- เคร้่องบินพลังยาง
- ค่ายภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
- กิจกรรมครูผู้พัฒนา
๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทยิ์
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ
- กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
- กิจกรรมการสอนตามหลักสูตร

ตัวชี้วดั ผลสาเร็จ
๑. ร้อยละตองผู้เรียนเป็นไปตาม
มาตรฐานการศกกษาในระดับดี
ตก้นไป
๒. ร้อยละตองความพกงพอใจ
ตองผู้ปกครองต่อการจัดการศกกษา
ในระดับดีตก้นไป

ผู้รับผิดชอบ
ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

งบประมาณ
พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ตองการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๑. ร้อยละตองผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการอ่าน การเตียน
การส้่อสารและการคิดคานวณ
ตามเกณฑ์ระดับชั้นในระดับดีตก้นไป
๒. ร้อยละตองผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ในระดับดีตก้นไป
๓. ร้อยละตองผู้เรียนที่มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส้่อสารในระดับดีตก้นไป
๔. ร้อยละตองผู้เรียนที่มีความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกกษา
ในระดับดีตก้นไป
๕. ร้อยละตองผู้เรียนที่มีผลสัมฤทยิ์
ทางการเรียนและพัฒนาการจาก
ผลการสอบวัดระดับชาติระดับดีตก้นไป

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ตองการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ
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โครงการ
๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทยิ์
การทดสอบระดับชาติ ONET
- นิทรรศการวิชาการ
- การเต้าร่วมแต่งตันวิชาการ
- การอ่านคิดวิเคราะห์และเตียน
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้ICT
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทยิ์
- กิจกรรมการวัดประเมินผล
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
- กิจกรรมการเรียนการสอน
- กิจกรรมการติวต้อสอบ

ตัวชี้วดั ผลสาเร็จ
๑. ร้อยละตองผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการอ่าน การเตียน
การส้่อสารและการคิดคานวณ
ตามเกณฑ์ระดับชั้นในระดับดีตก้นไป
๒. ร้อยละตองผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ในระดับดีตก้นไป
๓. ร้อยละตองผู้เรียนที่มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส้่อสารในระดับดีตก้นไป
๔. ร้อยละตองผู้เรียนที่มีความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกกษา
ในระดับดีตก้นไป
๕. ร้อยละตองผู้เรียนที่มีผลสัมฤทยิ์
ทางการเรียนและพัฒนาการจาก
ผลการสอบวัดระดับชาติระดับดีตก้นไป

ผู้รับผิดชอบ
ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

งบประมาณ
พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ตองการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๔. โครงการยกระดับผลสัมฤทยิ์
การทดสอบระดับชาติ O-NET
- นิทรรศการวิชาการ
- การเต้าร่วมแต่งตันวิชาการ
- การอ่านคิดวิเคราะห์และเตียน
- กิจกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ้่อพัฒนาการเรียนรู้
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทยิ์
- กิจกรรมการวัดประเมินผล
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
- กิจกรรมการแต่งตันงาน
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยี

๑. ร้อยละตองผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการอ่าน การเตียน
การส้่อสารและการคิดคานวณ
ตามเกณฑ์ระดับชั้นในระดับดีตก้นไป
๒. ร้อยละตองผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ในระดับดีตก้นไป
๓. ร้อยละตองผู้เรียนที่มีความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกกษา
ในระดับดีตก้นไป
๔. ร้อยละตองผู้เรียนที่มีผลสัมฤทยิ์
ทางการเรียนและพัฒนาการจาก
ผลการสอบวัดระดับชาติระดับดีตก้นไป

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ตองการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ
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โครงการ
๕. โครงการส่งเสริมการอ่าน
- กิจกรรมห้องสมุด
- กิจกรรมยอดนักอ่าน
- กิจกรรมยอดนักเล่านิทาน
- กิจกรรมประกวดเรียงความ
-กิจกรรมอ่านคล่องเตียนคล่อง

ตัวชี้วดั ผลสาเร็จ
๑. ร้อยละตองการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมการอ่านใน
ระดับดีตก้นไป
๒. สถิติการใช้ห้องสมุดตองนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ
ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

งบประมาณ
พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ตองการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๖. โครงการนิเทศภายใน
- กิจกรรมการเยี่ยมชั้นเรียน
- กิจกรรมการสังเกตการณ์สอน
- กิจกรรมการทดสอบระหว่าง
ภาคเรียน
- กิจกรรมให้คาปรกกษา
- กิจกรรมการทาวิจัยในชั้นเรียน
- กิจกรรมการศกกษา ดูงาน
ดูนิทรรศการ
- กิจกรรมการสัมมนาผลการสอน

๑. ร้อยละตองบุคลากรในโรงเรียน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้ระดับ
ดีตก้นไป
๒. ร้อยละตองสถานศกกษาจัด
การศกกษาได้บรรลุเป้าหมายในระดับดี
ตก้นไป
๓. ร้อยละตองผู้เรียนและผู้ปกครอง
และชุมชนพกงพอใจผลการจัด
การศกกษาในระดับดีตก้นไป

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ตองการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2562-2565 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม : หน้า 77

โครงการ
๘. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศกกษาและหลักสูตรท้องถิ่น
- กิจกรรมประชุมชี้แจง
- กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร
- กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร
- กิจกรรมประเมินการใช้
หลักสูตร
๙. โครงการรับ - จ่าย
งบประมาณ
- กิจกรรมวางแผนการพัฒนา
- กิจกรรมบันทกกการเบิก - จ่าย
งบประมาณ
- กิจกรรมจัดทาบัญชีรายรับ –
รายจ่ายเป็นระบบ
- กิจกรรมรายงานผล
๑๐. โครงการจัดซ้้อวัสดุครุภัณฑ์
- สารวจความต้องการใช้วัสดุ
ครุภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
- ดาเนินการจัดซ้้อจัดจ้างวัสดุ
ครุภัณฑ์
- จัดสรรวัสดุอุปกรณ์
- บันทกกการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
- บันทกกผลการดาเนินงานเสนอ
- ประเมินผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วดั ผลสาเร็จ
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศกกษาที่มี
ความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศกกษาตั้นพ้้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
และเจตนารมณ์ตองพระราชบัญญัติ
การศกกษาแห่งชาติ

ผู้รับผิดชอบ
ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

งบประมาณ
พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ตองการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

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

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ตองการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๑. ครูและนักเรียนมีวัสดุ – อุปกรณ์
ตรงตามความต้องการ
๒ ครูและนักเรียนมีวัสดุ – อุปกรณ์
ในการผลิตส้่อการเรียนการสอน
๓. การจัดการศกกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์
ตรงตามเป้าหมาย

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ตองการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2562-2565 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม : หน้า 78

โครงการ
๑๑. โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจัยในชั้นเรียน
- กิจกรรมวางแผนการพัฒนา
- กิจกรรมส่งบุคลากรเต้าอบรม
หลักสูตรการวิจัย
- กิจกรรมครูดาเนินการจัดทาส้่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้
และดาเนินการวิจัยในชัน้ เรียน
- กิจกรรมนิเทศติดตามและ
ประเมินผล
- กิจกรรมรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
๑๒. โครงการอบรมและศกกษาดู
งาน
- กิจกรรมวางแผนการพัฒนา
- กิจกรรมอบรม/สัมมนาทาง
วิชาการ
- กิจกรรมศกกษาดูงานนอก
สถานที่
- กิจกรรมนิเทศติดตาม
ประเมินผล

ตัวชี้วดั ผลสาเร็จ
๑. บุคลากรครูร้อยละ ๗๕ มีความรู้
ความสามารถด้านการวิจัย และ
พัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ นวิชาทีต่ น
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ
สอน
๒.บุคลากรครูร้อยละ ๗๕ มีส้่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างน้อย
๑ ชิ้น ในแต่ละกลุ่มสาระ
๓. บุคลากรครูมีงานวิจัยในชั้นเรียน
อย่างน้อย๑ ชิ้นต่อภาคเรียน

ผู้รับผิดชอบ
ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

งบประมาณ
พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ตองการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๑. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ
๒. ครูมีเจตคติที่ดตี ่อวิชาชีพครู
๓. ครูมีความมุ่งมั่นในการแสวงหา
ความรู้

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ตองการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๑๓. โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการสถานศกกษาตั้น
พ้้นฐานเพ้่อการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศกกษา
- เสนอโครงการ
- ประชุมคณะกรรมการ
สถานศกกษา
- ดาเนินการตามแผน
- นิเทศติดตามและประเมินผล

๑. คณะกรรมการสถานศกกษาเกิด
ความรูค้ วามเต้าใจในบทบาทหน้าที่
๒ เกิดความร่วมม้ออันดี มี
ความสัมพันย์ที่ดีระหว่างครู บุคลากร
และคณะกรรมการสถานศกกษา
๓. คณะกรรมการสถานศกกษามีตวัญ
และกาลังใจ

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ตองการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ
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โครงการ
๑๔. โครงการส่งเสริมสุตภาพ
๑) กิจกรรมบริการอนามัย
โรงเรียน
๒) กิจกรรมการแปรงฟัน
๓) กิจกรรมออกกาลังกาย กีฬา
นันทนาการ
๔) กิจกรรมการแต่งตันกีฬาสีใน
โรงเรียน
๕) กิจกรรมอาหารกลางวันและ
อาหารเสริมนม
๖) กิจกรรมการตรวจสุตภาพ
๗) กิจกรรมรณรงค์ตอ่ ต้านยา
เสพติด
๑๕. โครงการโรงเรียนสุจริต
- ค่ายเยาวชนคนดีตองแผ่นดิน
-การจัดค่ายเยาวชนคนดีตอง
แผ่นดิน
- กิจกรรมโรงเรียนน่าดู น่าอยู่
น่าเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนา
โรงเรียน
- กิจกรรมวิถีพทุ ย
-อบรมพัฒนาบุคลากรผ่านระบบ
ICT
-พัฒนาความรู้และทักษะพ้้นฐาน
ในการใช้เทคโนโลยีเพ้่อการเรียน
การสอน
- กิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ
- ประชุมผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศกกษา ชุมชน

ตัวชี้วดั ผลสาเร็จ
๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีสุตนิสัยใน
การดูแลสุตภาพ และออกกาลังกาย
สม่าเสมอ
๒.นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีน้าหนัก
ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕ ป้องกันและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
๔. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีผลงานจาก
การเต้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี
กีฬาตามจินตนาการ

ผู้รับผิดชอบ
ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

งบประมาณ
พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ตองการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๑. นักเรียนมีความรู้ทักษะ
การป้องการทุจริตสามารถ
ในการเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในโรงเรียนเคร้อต่ายชุมชนใน
สังคม
๒. นักเรียนมีคุณยรรมจริยยรรมและ
ยรรมาภิบาลในสถานศกกษา
“ป้องกันการทุจริต”
๓. นักเรียนมีความกล้าหาญ
ทางจริยยรรม นักเรียนมี
ความชานาญในการใช้เคร้่องม้อเพ้่อ
การเรียนรู้ได้ และมีทักษะ
ในการพัฒนาชีวติ ที่มั่นคง
อยู่อย่างพอเพียง

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ตองการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2562-2565 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม : หน้า 80

โครงการ
๑๖. โครงการส่งเสริมสุตภาพ
-กิจกรรมให้ความรู้ป้องกันยาเสพ
ติด โทษทางกฎหมาย ทักษะชีวิต
-กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนา
ต้านภัยยาเสพติด
-กิจกรรมอบรมลูกเส้อต้านภัยยา
เสพติด
-กิจกรรมอบรมให้ความรูส้ ร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากส้่อลามกอนาจาร
การพนัน และเกมออนไลน์
-กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
-กิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพ
ติด

ตัวชี้วดั ผลสาเร็จ
๑.โรงเรียนปลอดจากปัญหายาเสพติด
๒.โรงเรียนปลอดจากส้่อลามกอนาจาร
๓.โรงเรียนปลอดจากการเล่นการพนัน
๔.โรงเรียนปลอดจากเหตุการณ์
ทะเลาะวิวาท
๕.นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไตปัญหายาเสพติด
อันตรายจากยาเสพติด ส้อ่ ลามก
อนาจาร การพนันและการทะเลาะ
วิวาท

ผู้รับผิดชอบ
ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

งบประมาณ
พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ตองการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๑๗.โครงการรงเรียนวิถีพุทย
-กิจกรรมในแต่ละวัน
-กิจกรรมน้องไหว้พี่
-กิจกรรมปฏิบัติสัมพันย์
-กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์
-กิจกรรมกล่าวคาพิจารณาอาหาร
ก่อนการรับประทานกลางวัน
-กิจกรรมกลุ่มรับผิดชอบการทา
ความสะอาดบริเวณโรงเรียนและ
ในห้องต่างๆ
-กิจกรรมบันทกกความดี
-เต้าแถวเพ้่อรับบริการอาหาร
กลางวันและอ้่น ๆ
-ครูสอนสอดแทรก คุณยรรม
จริยยรรมโดยการบูรณาการเต้ากับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
-การปฏิบัติกิจกรรมประจาวัน
ตองนักเรียน ได้แก่ เคารพพ่อแม่
ก่อนมาโรงเรียนและกลับถกงบ้าน
แจ้งตองสูญหายประจาวัน

-ชุมชนร้อยละ ๗๕ เต้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมวิถีพุทยตองโรงเรียน
-นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมวิถีพุทย
-นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
คุณยรรม ๙ ประการ
-นักเรียนรู้จักตนบยรรมเนียมประเพณี
และวัฒนยรรมอันดีงามตองไทย และ
สานกกในความเป็นไทย

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ตองการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ
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โครงการ
-กิจกรรมประจาสัปดาห์
-กิจกรรมสวดมนต์ สรภัญญะ
ทุกวันพระ
-กิจกรรมสมาทานศีล
-กิจกรรมการเรียนการสอนพุทย
ศาสนากับพระครู
-อารายนาศีล อารายนายรรม
-อารายนาพระปริตร
-คณะครูและนักเรียนแต่งกายชุด
ตาว ทุกวันพระ
-กิจกรรมส่งเสริมให้ครูและชุมชน
ร่วมกันปลูกฝังคุณยรรม
จริยยรรมนักเรียน น้อมนาหลัก
ปรัชญาตองเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างต่อเน้่อง
-กิจกรรม
-กิจกรรมเต้าค่ายคุณยรรม

ตัวชี้วดั ผลสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ
ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

งบประมาณ
พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ตองการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๑๘.โครงการคุณยรรม
-กิจกรรมผลผลิตนวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี
-กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณยรรม
-กิจกรรมค้นคุณยรรมสู่ห้องเรียน

-โรงเรียนมีอุดมการณ์คณ
ุ ยรรมในการ
พัฒนาโรงเรียนคุณยรรม
- โรงเรียนมีพฤติกรรมทีพ่ กงประสงค์
ด้านความพอเพียง
- โรงเรียนมีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้าน
คุณยรรม
-โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
คุณยรรม

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ตองการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ
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โครงการ
๑๙. โครงการโรงเรียนวิถีลูกเส้อ
- กิจกรรมการเรียนการสอนใน
หลักสูตร
- กิจกรรมอบรมลูกเส้อคุณยรรม
- กิจกรรมอบรมลูกเส้อ
ประชายิปไตย
- กิจกรรมอบรมลูกเส้อต่อต้านยา
เสพติด

ตัวชี้วดั ผลสาเร็จ
๑.นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะลูกเส้อ
เพิ่มตก้น
๒.ร้อยละ ๗๕ มีความรูค้ วามเต้าใจใน
กิจกรรมตองหน่วยลูกเส้อ ๓ D
๓. บุคลากรทุกคนมีความรู้ความ
เต้าใจในกระบวนการตองลูกและ
สามารถจัดมวลประสบการณ์ตอง
ลูกเส้อได้อย่างมีประสิทยิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

งบประมาณ
พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ตองการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๒๐.โครงการส่งเสริมสถานศกกษา
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ
- การเลี้ยงไก่พันยุ์ไต่
- การปลูกต้นมะนาว
- การปลูกผักสวนครัว
- การออมทรัพย์

๑. นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ ๗๕ มี
ความรูใ้ นการเลี้ยงไก่พันยุ์ไต่และ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
๒. นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ ๗๕ มี
ความรูใ้ นการปลูกผักสวนครัว ปลูก
มะนาวและนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
ได้
๓. นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ ๗๕ มี
นิสัยประหยัดอดออม และใช้ชีวิต
แบบพอเพียงได้

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ตองการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๒๑.โครงการศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาที่ยั่งย้น
-กิจกรรมทาบุญตักบาตรต้าวสาร
อาหารแห้งวันสาคัญทางศาสนา
-กิจกรรมการแต่งกายชุดตาววัน
พระ
-กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

๑. โรงเรียนมีความตระหนักน้อมนา
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ และ
จัดการเรียนการสอน
๒. นักเรียน ครู ผู้บริหารร้อยละ ๗๕
สามารถน้อมนาองค์ความรู้ โครงการ
อันเน้่องมาจากพระราชดาริ ศาสตร์
พระราชาสูก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ย้น สู่การ
เพาะบ่มอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง
และเป็นแบบอย่างที่ดีตยายผลสู่สังคม

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

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

ตัวชี้วดั ผลสาเร็จ
๑.นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความรู้และ
ความเต้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์
๒. คณะครูและนักเรียนตลอดจน
ชุมชนสนใจเต้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเน้่อง ร้อยละ ๗๕

ผู้รับผิดชอบ
ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

งบประมาณ
พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ตองการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

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

๑.นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความพกง
พอใจในสภาพแวดล้อมตองโรงเรียน
๒. ห้องเรียนมีบรรยากาศสวยงาม
น่าดู น่าอยู่ และน่าเรียนทุกชั้นเรียน
๓. ภูมิทัศน์สวยงาม อาคารเรียนและ
อาคารประกอบอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานและมีสีสันสวยงาม

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ตองการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ

๒๔.โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหล้อนักเรียน
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
-กิจกรรมวิเคราะห์นักเรียน
รายบุคคล
-จัดกิจกรรมเสริมความต้องการ
หร้อความถนัด

๑. ร้อยละตองนักเรียนที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหล้อ และได้ทากิจกรรมเสริม
ตามความถนัด
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีผลการเรียน
ดีตก้น

ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ตองการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ
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โครงการ
๒๕. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
- กาหนดตอบเตตแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบและ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตองโรงเรียนตาม
โครงสร้าง การบริหาร
- มอบหมายงานและความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
- ปรับทิศทางการบริหาร
สถานศกกษาให้สอดคล้องกับ
กลยุทย์และจุดเน้น ตลอดจน
มาตรฐานการศกกษา ตอง สพฐ.
และสถานศกกษา - กาหนดกลยุทย์
และการดาเนินการเพ้่อการบรรลุ
ความสาเร็จตามทิศทางที่กาหนด
- กาหนดเป้าหมายความสาเร็จใน
ที่ดาเนินงาน
- จัดประชุมชี้แจงบทบาทตอง
คณะกรรมการสถานศกกษา
คณะกรรมการที่ปรกกษาโรงเรียน
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
- ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามตอบเตต บทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง
- นาผลการประเมินมาใช้ในการ
สร้างแรงจูงใจ และ การพัฒนา
สมรรถนะตองบุคลากร

ตัวชี้วดั ผลสาเร็จ
๑. เพ้่อสร้างเสริมความรูค้ วามเต้าใจ
แก่บุคลากรครู คณะกรรมการ
สถานศกกษาตั้นพ้้นฐานเกี่ยวกับ
หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน และทราบถกงบทบาทหน้าที่ตอง
ตนเอง ในการบริหารจัดการศกกษาร้อย
ละ ๗๕
๒. บุคลากรครู คณะกรรมการ
สถานศกกษาตั้นพ้้นฐานได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศกกษา

ผู้รับผิดชอบ
ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

งบประมาณ
พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ตองการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ
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โครงการ
๒๖. โครงการส่งเสริม
ความสัมพันย์กับชุมชน
- ประชุมคณะกรรมการ
สถานศกกษาตั้นพ้้นฐาน ชุมชน
และโรงเรียน
- ดาเนินการตามแผนการจัด
กิจกรรมเสียงตามสายในหมู่บ้าน
เตตพ้้นที่บริการตองโรงเรียน
-คณะกรรมการสถานศกกษาตั้น
พ้้นฐาน คณะครู นักเรียน
ร่วมกันทาบุญ และบาเพ็ญ
ประโยชน์ในวันสาคัญ
ทางศาสนา
-

ตัวชี้วดั ผลสาเร็จ
๑. ผู้บริหาร ครู นักเรียน
คณะกรรมการสถานศกกษาตั้นพ้้นฐาน
และชุมชน มีคุณยรรม จริยยรรมที่
ยั่งย้น และปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ
อย่างเคร่งครัด และอยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุต
๒. คณะกรรมการสถานศกกษาตั้น
พ้้นฐาน ชุมชน และโรงเรียน มีสว่ น
ร่วมในการจัดกิจกรรม
วันสาคัญทางศาสนา
๓. คณะกรรมการสถานศกกษา คณะ
ครูได้ศกกษาดูงาน เพ้่อนาความรูที่
ได้มาพัฒนาโรงเรียนต่อไป
อย่างมีประสิทยิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
ครูและ
บุคลากร
ตามคาสั่ง
มอบหมาย

งบประมาณ
พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ตองการจัด
กิจกรรม
ที่เสนอ
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ประมำณกำรงบประมำณ
สรุปงบพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ/กลยุทธ์
สรุปงบประมำณ งำนประจำตำมโครงกำร/กิจกรรม กลุม่ สำระกำรเรียนรู้/ฝ่ำย/งำน แสดงรำยละเอียดดังตำรำง
ที่

ชื่อโครงการ
ฝ่ายบริหารทัว่ ไป

1

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

2
3
4
5
6

โรงเรียนปลอดบุหรี่
สถานศึกษาสีขาว
สถานศึกษาปลอดขยะ
สถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนวิถีพทุ ธ

7 สถานศึกษาปลอดภัย

8 ต้นกล้าประชาธิปไตย

กิจกรรม
จัดหายาและเวชภัณฑ์บริการ
ส่งเสริม อย. น้อย

ประมาณการงบประมาณทีต่ อ้ งดาเนินการ
2562
2563
2564
5,000 5,000.00 5,000.00
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

2565
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

เปลี่ยนน้ายาดับเพลิง
ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด
ปรับปรุงโรงอาหาร
ปรับปรุงโรงรถครู
ปรับปรุงอาคารสถานที่

5,000
5,000
5,000
15,000
5,000

5,000
5,000
5,000
15,000

5,000
5,000
5,000
30,000
25,000

5,000
250,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

เลือกตัง/ยุวฑูตประชาสัมพันธ์/สภานักเรียน

10,000

10,000

10,000

10,000

ซ่อมระบบสาธารณูปโภค
ปรับปรุงห้องเทคโลยี

9 น้อมวันทา บูชาครู
10 ล้อมรัว ลูกรัก
11 ปัน้ ดินให้เป็นดาว (PSP Star Moder)
12 คนดี ศรีไพศาล
13 วันส้าคัญ

14 พัฒนางานสารบรรณ
15 ฝ่ายบริหารทัว่ ไปน่าอยู่
16 โครงการจัดซือเครื่องขยายเสียงพร้อม
อุปกรณ์
17 ปรับปรุงงานเครื่องเสียงโสตทัศนศึกษา

พิธีไหว้ครู
9.1 เยี่ยมบ้าน
9.2 ประชุมผู้ปกครอง
ส่งเสริม ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มสมใจ ห่วงใย และใกล้ชิด
จัดซือเกียรติบัตรและเข้าเล่มรายงาน
วันลอยกระทง
วันมาฆบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
วันวิสาขบูชา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา
วันแม่แห่งชาติ
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
วันพ่อ/วันชาติ/วันดินโลก
14.1 จัดหาคอมพิวเตอร์
14.2 วัสดุ , อุปกรณ์ , ตรายาง รร. ในงานสารบรรณ
วัสดุอปุ กรณ์พฒ
ั นาฝ่ายบริหารทัว่ ไป
จัดซือชุดเครื่องเสียงในหอประชุม

7,000
24,000
10,000
30,000
1,000
0
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
13,000
2,000
20,000
80,000

7,000
24,000
10,000
30,000
1,000
0
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0
2,000
0
0

7,000
24,000
10,000
30,000
1,000
0
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0
2,000
0
0

0

0

0

7,000
24,000
10,000
30,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
-

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
1 สร้างเสริมความสะอาดและความปลอดภัย

2
3
4
5
6
7
8
9

กิจกรรม
1 จ้างเหมาลูกจ้างต้าแหน่งยาม
2. จ้างเหมาลูกจ้างชัว่ คราวต้าแหน่งแม่บ้าน
3. จ้างเหมาลูกจ้างชัว่ คราวต้าแหน่งครูพเี่ ลียง

พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพสูม่ อื อาชีพ
เชิดชูครูดี
สัมมนาศึกษาดูงาน
พัฒนาอัตราก้าลัง
พัฒนาส้านักงานฝ่ายบริหารบุคคล
พาคิด พาท้าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) อบรม
สานสัมพันธ์สร้างขวัญ พ.ศ.พ.
ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูมแี ละเลือ่ น
วิทยฐานะ
10 ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสูค่ วามเป็นเลิศ

ประมาณการงบประมาณทีต่ อ้ งดาเนินการ
2562
2563
2564
2565
0
0
0
108,000
60,000
60,000
60,000
180,000
0
70,000
60,000
50,000
50,000
50,000
50,000
1,000
1,000
1,000
1,000
30,000
30,000
30,000
45,000
15,000
15,000
15,000
15,000
0
0
0
6,000
15,000
15,000
15,000
15,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

5,000

5,000

5,000

ฝ่ายวิชาการ
1 สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน

2 ส่งเสริมการวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
3

4
5
6
7

ยกระดับคุณภาพสถานศึกษา พัฒนางานประกัน

ส่งเสริมทักษะการแข่งขันทางวิชาการ
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
วันเกียรติยศ
My beloved Child

กิจกรรม
1.1 หนังสืออ้างอิงและหนังสือใหม่
1.2 หนังสือพิมพ์และวารสารใหม่
1.3 ยอดนักอ่าน
1.4 สัปดาห์ห้องสมุด
1.5 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
1.6 สมุดท้ามือ หนังสือเล่มเล็ก
1.7 ปรับปรุงห้องสมุด
1.8 ห้องสมุดเคลื่อนที่
1.9 อนุรักษ์ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นไทย
1.10 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
วิจัยเพือ่ พัฒนางาน
จัดท้าแฟ้มเอกสารร่องรอยหลักฐานเตรียมรับการประเมิน
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา

จัดท้ารายงานประจ้าปี
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
วัสดุอปุ กรณ์ในการจัดงานปัจฉิม
กิจกรรมสนับสนุนนโยบาย No Child Left Behind
(ประชุมผู้ปกครองนักเรียน แก้ปัญหาไม่พงึ ประสงค์)
1.จัดท้าเอกสาร
2. กิจกรรมเด็กดีมรี าวัล

ประมาณการงบประมาณทีต่ อ้ งดาเนินการ
2562
2563
2564
2565
10,000
5,000
5,000
5,000
10,000
10,000
10,000
10,000
3,000
3,000
3,000
3,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000
3,000
3,000
20,000
20,000
20,000
20,000
0
0
0
0
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
6,000
15,000
15,000
15,000
1,000
1,000
1,000
1,000
30,000
30,000
30,000
30,000
50,000
50,000
50,000
50,000
15,000
15,000
15,000
15,000
5,000
15,000
15,000
15,000

8 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9 นิเทศภายในสไตล์ P.S.P Star Model
10 พัฒนาครูสู่มอื อาชีพตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ
11 พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารฝ่ายวิชาการ
12 พัฒนางานทะเบียน
13 พัฒนางานแนะแนว

14 รับสมัครนักเรียน
15 ส่งเสริมอาชีพอิสระเพือ่ การมีรายได้

16 P.S.P to Be The Star

1.ค่ายติวโอเน็ต
2. การเดินทางไปสอบโอเน็ตของนักเรียน ม.3ม.6
จัดท้าสมุดนิเทศส้าหรับครู
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารหลักสูตรฐานสมรรถนะ

30,000

30,000

30,000

30,000

5,000
10,000

5,000
10,000

5,000
10,000

5,000
10,000

ท้ากุญแจล็อคตูเ้ ก็บเอกสาร
เครื่องเคลือบ
เพือ่ นทีป่ รึกษา YC
แนะแนว 5 บริการ
เชิดชูนักเรียน
ตลาดนัดอุดมศึกษา
ประสานงานกองทุน กยศ. (ส่งไปรษณีย)์
ติดตามผู้ส้าเร็จการศึกษา
พัฒนาปรับปรุงห้องแนะแนว
วัสดุในการรับสมัครนักเรียน
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพางการเกษตร
ส่งเสริมอาชีพศิลปหัตถกรรมของช้าร่วย ของทีร่ ะลึก
ส่งเสริมอาชีพการท้าของใช้ในครัวเรือน
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ค่ายกิจกรรมมีศกั ยภาพทางวิชาการรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม น้อมน้าจิตอาสา
พัฒนาทักษะอาชีพ

5,000
5,000
10,000
15,000
500
2,000
6,000
2,000
2,000
2,000
2,000
10,000

-

0

3,000

5,000
5,000
10,000
15,000
500
2,000
6,000
2,000
2,000
2,000
2,000
25,000

5,000
5,000
10,000
15,000
500
2,000
6,000
2,000
2,000
2,000
2,000
30,000

5,000
5,000
10,000
15,000
500
2,000
6,000
2,000
2,000
2,000
2,000
25,000

17 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

ม.ต้น ม.ปลาย

18 งานสวนพฤกษศาสตร์
19 โรงเรียนสุจริต

250,000

250,000

250,000

250,000

อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร

30,000

30,000

30,000

30,000

จัดท้าค่ายโรงเรียนสุจริต/โรงเรียนโปร่งใส(ITA)

10,000

10,000

10,000

10,000

0

0

0

25,000

10,000

15,000

15,000

30,000

20

0

21 พัฒนาสือ่ และเทคโนโลยี

พัฒนาสือ่ และเทคโนโลยี

22 โรงเรียนมาตรฐานสากล

น้าเสนอโครงงาน

23 พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้และ

ซือวัสดุ

5,000

5,000

5,000

5,000

ซือวัสดุ

5,000

5,000

5,000

5,000

50,000

50,000

50,000

50,000

5,000

5,000

5,000

5,000

20,000

20,000

20,000

25,000

0

0

0

50,000

การน้าเสนอโครงงาน
24 ปรับพืนฐานนักเรียนชัน ม.1 และ ม.4
25 โครงการห้องเรียนคุณภาพ
26 เก็บข้อมูลงานวัดผลประเมินผล

ซือตูเ้ ก็บเอกสาร

27 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด
28 ค่าย STEM
ที่ ฝ่ายแผนและงบประมาณ
1 จัดท้าแผนปฏิบัตกิ าร
2 พัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี
3 พัฒนาระบบงานพัสุด
4 สารสนเทศฝ่ายแผนละงบประมาณ
5 จัดซือตูเ้ ซฟนิรภัย

กิจกรรม
วัสดุ,อุปกรณ์ในการจัดท้าแผนฯและเข้าเล่ม
วัสดุ,อุปกรณ์งานการเงินและบัญชี
จัดซือเครื่องปริน
จัดซือตูเ้ ก็บเอกสาร
จัดท้าสารสนเทศฝ่ายแผนและงบประมาณ
จัดซือตูเ้ ซฟ 1 ตู้

ประมาณการงบประมาณทีต่ อ้ งดาเนินการ
2562
2563
2564
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
8,000
0
0
6,000
0
0
1,500
1,500
1,500
12,900
0
0

2565
1,000
2,000
0
0
1,500
0

ที่

ชื่อโครงการ
กลุม่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1 โรงเรียนวิถีพอเพียง
2 ระบบสารสนเทศและอินเทอร์เนต
ภายในโรงเรียน
3 พัฒนากลุ่มสาระ
กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1 โครงงานคณิตศาสตร์
2 Math Challenge
3 พัฒนากลุ่มสาระ
กลุม่ สาระภาษาต่างประเทศ
1
3
4
5

Chinese Day
Language Camp
Christmas Day
พัฒนากลุ่มสาระ

กิจกรรม
แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน

กิจกรรม
วัสดุอปุ กรณ์จัดท้าโครงงานคณิตศาสตร์
Math Challenge
กิจกรรม
กิจกรรมวันตรุษจีน
ค่ายภาษาพาสนุก
กิจกรรมวันคริสมาส
จัดท้าป้ายนิเทศกลุ่มสาระ

ประมาณการงบประมาณทีต่ อ้ งดาเนินการ
2562
2563
2564
2565
3,000
3,000
3,000
3,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000
3,000
ประมาณการงบประมาณทีต่ อ้ งดาเนินการ
2562
2563
2564
2,000
2,001
2,002
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000
3,000
ประมาณการงบประมาณทีต่ อ้ งดาเนินการ
2562
2563
2564
5,000
20,000
5,000
3,000

3,000
2565
2,003
5,000
3,000
2565

ที่

ชื่อโครงการ
กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1 สืบสานวัฒนธรรมไทย

กิจกรรม
วันสุนทรภู่
วันภาษาไทย

พัฒนากลุ่มสาระ
กลุม่ สาระวิทยาศาสตร์
1
2
3
4
5

รอบรู้เรื่องวิทย์
นักวิทยาศาสตร์น้อย
นักบินน้อยเพชรไพศาล
Little Robot Camp

อุปกรณ์และสารเคมีประจ้าห้องปฏิบัตกิ าร
สัปดาห์วันวิทย์/ป้ายนิเทศกลุ่มสาระฯ
พัฒนาความรู้ดา้ นการสร้างเครื่องบินพลังยาง
ค่ายพัฒนาทักษะหุน่ ยนต์

พัฒนากลุ่มสาระ

กลุม่ สาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
1 พัฒนากลุ่มสาระ
2 ค่ายศิลปะสร้างสรรค์
3 จัดซือเครื่องดนตรีสากล
กลุม่ สาระสังคมศึกษา

พัฒนากลุ่มสาระ
จัดท้าค่ายศิลปะ
จัดซือเครื่องดนตรีสากล

1 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนฯ

โครงงานคุณธรรมเชิงประจักษ์
ตอบปัญหาประวัตศิ าสตร์
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัตศิ าสตร์

2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัตศิ าสตร์
3 พัฒนากลุ่มสาระ
4 วันอาเซียน
กลุม่ สาระการเรียนรู้สขุ ศึกษาพลศึกษา
1 พัฒนากลุ่มสาระ
2 To be number 1
3 กีฬาสี

ซือเครื่องปริน
ตอบปัญหาอาเซียน
กิจกรรม
พัฒนากลุ่มสาระ
กิจกรรมการแข่งขันทูบีแดนซ์คอนเทส/ทูบีไอดอล
จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน

ประมาณการงบประมาณทีต่ อ้ งดาเนินการ
2562
2563
2564
2565
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000
3,000
3,000
ประมาณการงบประมาณทีต่ อ้ งดาเนินการ
2562
2563
2564
2565
30,000
30,000
30,000
30,000
8,000
8,000
8,000
8,000
3,000
3,000
3,000
3,000
0
0
0
15,000
3,000
3,000
3,000
3,000
ประมาณการงบประมาณทีต่ อ้ งดาเนินการ
2562
2563
2564
2565
3,000
3,000
3,000
3,000
5,000
15,000
4000
50,000
29,730
0
0
ประมาณการงบประมาณทีต่ อ้ งดาเนินการ
2562
2563
2564
2565
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
6,000
3,000
3,000
3,000
3,000
8,000
8,000
8,000
8,000
1,000
1,000
1,000
1,000
ประมาณการงบประมาณทีต่ อ้ งดาเนินการ
2562
2563
2564
2565
3,000
3,001
3,002
3,003
5,000
5,000
5,000
5,000
40,000
40,000
40,000
40,000
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