
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

สืบเนื่องจากกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ.2553 หมวด 2 ข้อ 14 ก าหนดให้สถานศึกษา “จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  ด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามาตรฐาน
การศึกษา”  ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับนี้ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบ ทิศทาง
และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ช่วงระหว่างปี 2560 - 2563   

 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ  บุคลากร  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี    หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือและแนวทางในการผลักดันกลยุทธ์ตามแผนปฏิรูป
การศึกษาทศวรรษที่สอง  ของกระทรวงศึกษาธิการ  และกลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  และเป็นเครื่องมือในการบริหาร  และ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีภาพความส าเร็จ  คือ  “ผู้เรียนเป็นคนดีที่มีความรู้
และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข” 

 

                                              โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1.  ควำมเป็นมำ (ประวัติโรงเรียน) 

 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณ 
ถนนสายอ าเภอศีขรภูมิ - สังขะ กิโลเมตรที่ 12  บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 ต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์ มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 44 ไร่ ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติจารพัตร เดิมเป็นสาขาโรงเรียนศีขร
ภูมิ ต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดกรมสามัญศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2535 สภาต าบลผักไหม ได้ร้องขอต่อราชการและกรมสามัญศึกษาให้เปิดโรงเรียน
มัธยมศึกษาประจ าต าบลเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ประสงค์จะเรียนต่อในระดับ
มัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2535 
 ปี พ.ศ. 2536 สภาต าบลผักไหมโดยการน าของนายดุสิต อรชัยก านันต าบลผักไหมคนแรก                
และนาย ช้าง ภาคนิตร ผู้ใหญ่บ้านหนองแวง คุณแม่บียาน ประธาน  อดีตก านันต าบลระแงง สนับสนุน            
ให้วัสดุ โดยมีผู้ใหญ่บ้านตลอดทั้งประชาชนทุกหมู่บ้านได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวบริเวณฝั่งสระหมู่บ้าน
หนองแวง และเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยโรงเรียนศีขรภูมิพิสัยได้มอบหมายให้ ว่าที่
ร้อยตรีบัญญัติ สมชอบเป็นผู้ดูแลสาขาประสานการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบล 
 ปี พ.ศ. 2538  ได้ย้ายอาคารเรียนชั่วคราวมาตั้งอยู่ด้านทิศเหนือสนามฟุตบอลโรงเรียนและ               
ได้ขอตัดถนนผ่านที่ดินของนายมุย  ม่วงศรี  และนายเดช สุภาพ โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก ส.ส.
เกษม  รุ่งธนเกียรติ  ท าถนนคอนกรีตระยะทาง 250 เมตร เข้าสู่โรงเรียน นอกจากนี้ยังได้รับการบริจาค
ที่ดินเพ่ิมเติมจากนายสัจจา  ไชยดี และนายสงวน  วันนา  เพื่อให้ได้พ้ืนที่เพียงพอที่จะขอจัดตั้งโรงเรียน 
 ปี พ.ศ. 2539 ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
ในวันที่ 30 เมษายน 2539 และเปิดท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2541                    
โดยมวี่าทีร่้อยตรี บัญญัติ สมชอบ เป็นครูใหญ่อาจารย์ใหญ่และได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  
 ปี พ.ศ. 2550 วันที่ 19 พฤศจิกายน  2550 –2554   นายพิทักษ์  สุปิงคลัด ผู้อ านวยการช านาญ
การพิเศษ  ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
 ปี พ.ศ. 2554 วันที่ 30 มีนาคม 2554-2560   นายนิเวศน์  เนินทอง ผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
 ปี พ.ศ. 2560 วันที่ 11 พฤษภาคม  2560   นายสรรค์นิธิ  เผ่าพันธ์ ผู้อ านวยการช านาญการ
พิเศษ ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมจนถึงปัจจุบัน 
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2.  ภำรกิจสถำนศึกษำ  (ภำรกิจตำมกฎหมำย) 

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3  ระดับ คือ 
1.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  3.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 การจัดการศึกษาทั้ง 3  ระดับดังกล่าว  โรงเรียนจัดให้บริการแก่บุคคลมีสิทธิ์และโอกาสเสมอกันทั้ง
บุคคลที่มีความบกพร่องและบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเน้นการ
จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงมากที่สุด  ฝึกการปฏิบัติให้นักเรียนท าได้   ท าเป็น  
คิดเป็น รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม  ค่านินมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้ำงกำรบริหำรของสถำนศึกษำ (แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำร) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารวิชาการ 

รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร (ต่อ)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารวิชาการ 

รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 
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คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ (คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน) 
โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม 

1.  นายณรงค์  ปิ่นเพชร     ประธานกรรมการ 
2.  พระครูกัลยาณธรรมโฆษ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ  

 3.  นายช้าง  ภาคคนิตร  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ   
 4.  นายสลิด  ธรรมวัตร  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 

5.  นายแพง  พวงราช  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
6.  นางวิภาดา  เพ่ิมทอง  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
7.  นายธวัชชัย  ไชยน้อย  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
8.  นายชัยณรงค์   โมรา  ผู้แทนครู   กรรมการ 
9  นายดุสิต  อรชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 10  นายสวัสดิ์  ศรีหะบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 11.  นายสุภีร์  สมบัต ิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 12.  นายวริด  ศรีแย้ม  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 13.  นายสมบูรณ์  ม่วงศรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 14.  นางพนาสวรรค์  แก้วปลั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 15.  นายนิเวศน์  เนินทอง ผู้บริหารสถานศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
 
สัญลักษณ์โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม 

 
ตรำประจ ำโรงเรียน   ประกอบด้วย 
 นกเป็ดน้ า เป็นกลุ่มเหนือคลื่นน้ า ล้อมรอบด้วยรวงข้าว และต้นกก(ต้นแวง)  นกเป็ดน้ า เป็นสัตว์
ที่อยู่เป็นทีม มีผู้น าเปรียบเสมือนบุคลากรในโรงเรียนจะต้องร่วมกันท างานเป็นทีม รักทีม มีผู้น า ผู้ตาม 
ล้อมรอบด้วยรวงข้าวหมายถึงจะร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับอาชีพของชุมชนในท้องถิ่น 
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สีประจ ำโรงเรียน      คือ  สชีมพู-เขียว 
   สีชมพู   คือ  สีแห่งความรัก ความสามัคคี 
   สีเขียว   คือ  สีแห่งชีวิต สามารถพัฒนาให้เจริญงอกงามได้ 
ปรัชญำโรงเรียน   ปญฺญานราน รตฺน     ปัญญาเป็นรัตนของนรชน 
ค ำขวัญโรงเรียน   ศึกษาดี มีวินัย อนามัยเด่น เน้นสิ่งแวดล้อม พร้อมประชาธิปไตย 
ตัวอักษรย่อ  น.ว.ค.  หมายถึง หนองแวงวิทยาคม 
สถำนที่ตั้ง  หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวง ถนนศีขรภูมิ-สังขะ  อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ 32110 
 โทรศัพท์     044-558797 
 โทรสาร    044-558797 
 เว็บไซต์     http://www.nwk.ac.th 

 
ตำรำงท่ี 1    แสดงข้อมูลจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ก. จ าแนกตามวุฒิ 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี อนุปริญญา ต่ ากว่าอนุปริญญา รวม 

- 14 3 18 1 2 38 
 
ข.   จ าแนกตามวิทยฐานะ 

ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 รวม 
5 3 8 9 8 5 38 

 

3. สภำพทั่วไป 

3.1  เขตบริกำรของโรงเรียน 
 เขตบริการของโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ประกอบด้วย เขตพื้นที่การปกครองจ านวน 4ต าบล  
ได้แก่  ต าบลผักไหม ต าบลตรวจ  ต าบลศรีสุข  และต าบลณรงค์ 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.nwk.ac.th/
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แผนผังแสดงอำณำเขตของโรงเรียนหนองแวงวิทยำคม 
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3.2 ประชำกร 
 ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม มีประชากรรวมทั้งสิ้น  3,839  คน  
แยกเป็นชาย จ านวน  3,953  คน  และหญิง จ านวน  3,792  คน โดยมีประชากรวัยเรียน (อายุ 13-18 ปี )  
ที่อาศัยอยู่ในเขตบริการ จ านวน 809 คนหรือร้อยละ 10.45 ของประชากรทั้งหมด   ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตำรำงท่ี 2 จ ำนวนประชำกรของโรงเรียนหนองแวงวิทยำคม จ ำแนกตำมเพศและเขตกำรปกครอง 

ต าบล / ชื่อบ้าน 
ร้อยละ

ประชากร 
จ านวนประชากร  (คน) 

ชาย หญิง รวม 
เทศบาลต าบลผักไหม 
1.  บ้านผักไหม หมู่ที่ 1 11.94 464 461 925 
2.  บ้านทุ่งบัว  หมู่ที่ 2 11.96 471 455 926 
3.  บ้านก้านเหลือง  หมู่ที่  3 13.94 517 563 1080 
4.  บ้านทุ่งราม  หมู่ที่  4 12.14 482 458 940 
5.  บ้านหนองยาง  หมู่ที่ 5  9.96 344 350 694 
6.  บ้านทุ่งรูง  หมู่ที่  6 6.58 271 239 510 
7.  บ้านสองห้อง  หมู่ที่ 7 6.71 268 252 520 
8.  บ้านท่าโคราช  หมู่ที่ 8 6.69 269 249 518 
9.  บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 9 11.49 479 411 890 
10.  บ้านดงยาง  หมู่ที่ 10 4.98 207 179 386 
11.  บ้านสองพ่ีน้อง  หมู่ที่ 11 4.60 181 175 356 

รวมทั้งหมด 100.00 3,953 3,792 7,745 

ที่มำ  :  กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย  ข้อมูล  ณ  เดือนกันยำยน  2559 
 

3.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สามารถสรุปโดยสังเขป ได้ดังนี้ พ้ืนที่ที่
เป็นที่ตั้งและเขตบริการของโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบที่ดินส่วนใหญ่เหมาะแก่การ
เพาะปลูกข้าว มีพ้ืนที่บางส่วนเหมาะแก่การปลูกยางพารา และอ้อย บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน 
ได้แก่ วัดป่าศรีประชา(ธ)  วัดบ้านหนองแวง เทศบาลต าบลผักไหม ภาษาพูด ภาษาท้องถิ่น(ลาว ส่วย เขมร)  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีบุญบั้งไฟ  
ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา   

3.4 กำรคมนำคมขนส่ง    
ในเขตบริการของโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ระหว่างหมู่บ้านเป็น

ถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต  ปัจจุบันนับว่า สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมีโครงข่ายการคมนาคม ซึ่ง
ประกอบด้วยรถโดยสารประจ าทาง รถรับส่งนักเรียน 
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3.5 กำรเศรษฐกิจ 
 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพ้ืนที่ภายในเขตบริการของโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ส่วนใหญ่จะ
ขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลักประกอบด้วยการท าไร่  ท านา  พืชเศรษฐกิจ ที่ท ารายได้เข้าหมู่บ้าน 
ได้แก่ การปลูกข้าว  การปลูกอ้อยและการปลูกยางพารา 

 3.6 กำรสำธำรณสุข 
 ในเขตบริการของโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม มีจ านวนสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ดังนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผักไหม   1  แห่ง     

 3.7 กำรนับถือศำสนำ 
ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีส่วนน้อยนับถือ
ศาสนาคริสต์ 

 3.8  สรุปข้อมูลทำงสังคมและภูมิศำสตร์  ปีกำรศึกษำ 2559 
 1. เนื้อท่ีทั้งหมดของเขตบริการ                                          44.55    ตารางกิโลเมตร 
 2. ประชากรทั้งหมด (นับถึงพฤษภาคม  2559) 7,745 คน 
  -  ชาย   (ร้อยละ  51.04 ) 3,953 คน 
  -  หญิง  (ร้อยละ  48.96 ) 3,792 คน  
 3. จ านวนบ้านทั้งหมด 1,715 ครัวเรือน 
 4.  การปกครองและการบริหาร 
  -  หมู่บ้าน 11  แห่ง 
  -  องค์การบริหารส่วนต าบล 1  แห่ง 

5. การศาสนา 
จ านวนวัดรวม 12 วัด 

 จ าแนกตามสภาพ วิสุงคามสีมา  1 วัด 
   ส านักสงฆ ์ 11  แห่ง 
 

3.9 บริบทชุมชน/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรใช้แหล่งวิชำกำรนอกระบบ 
- โบราณสถานขึ้นทะเบียนแล้ว - แห่ง 
- โบราณสถานยังไม่ขึ้นทะเบียน - แห่ง 
- ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 11 แห่ง 
- ศูนย์เยาวชน 1 ศูนย ์
- ศูนย์กีฬาประจ าต าบล 1 ศูนย ์
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4. สภำพปัจจุบัน 
4.1 ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 

  โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ  แบ่งการบริหารออกเป็น 
4 กลุ่ม   ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารบุคคล  กลุ่มบริหารทั่วไป                
มีรายละเอียดดังนี้ 

1. งำนด้ำนวิชำกำร 
เป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดท า

หลักสูตรให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางและความต้องการของชุมชน พัฒนาระบบการเรียนการสอน 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่ง
เรียนรู้ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์ 
อีกทั้งส่งเสริมให้ชุมชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพัฒนา
การศึกษาเพ่ือส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน มีขอบข่ายภารกิจ ดังนี้ 

1.1  งานส านักงานด้านบริหารงานวิชาการ 
1.2  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1.3  งานพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

1.4  งานวาแผนงานด้านการบริหารวิชาการ 
1.5  งานจัดการเรียนการสอน 

1.6  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
1.7  งานทะเบียน วัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

1.8  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1.9  งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
1.10  งานนิเทศการศึกษา 
1.11  งานแนะแนว 

1.12  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
1.13  งานส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

1.14  งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

1.15  งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

1.16  งานจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานวิชาการ 

1.17  งานคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน 

1.18  งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
1.19  งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.20  งานปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2.  งำนด้ำนงบประมำณ 

เป็นงานส่งเสริมสนับสนุนในเชิงนโยบาย เพ่ือให้งานของโรงเรียนด าเนินการอย่างได้ผล 
เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์ ใช้ระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB) โดยเน้นความโปร่งใส เสมอภาค และทันสมัย มี
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วมการบริหารแบบ
โรงเรียนเป็นฐาน โดยมีกระบวนการวางแผน การด าเนินการตามแผน การก ากับติดตามอย่างเป็นระบบและ
การปรับปรุงแก้ไข มีขอบข่ายภารกิจ ดังนี้ 

2.1  งานส านักงานด้านการบริหารงานงบประมาณ 

2.2  งานจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอตอ สพฐ. 
2.3  งานจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. โดยตรง 
2.4  งานขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

2.5  งานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

2.6  งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

2.7  งานตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

2.8  งานระดมทรัพยากรและลงทุนเพื่อการศึกษา 
2.9  งานปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนการศึกษา 
2.10  งานบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
2.11  งานเบิกเงินจากคลัง 
2.12  งานรับเงิน เก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน 

2.13  งานน าเงินส่งคลัง 
2.14  งานจัดท าบัญชีการเงิน 

2.15  งานจัดท ารายงานทางการเงินและงบประมาณ 

2.16  งานจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี 
2.17  งานวางแผนพัสดุ 
2.18  งานก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้

เงินงบประมาณเพ่ือเสนอ สพฐ. 
2.19  งานจัดหาพัสดุ 
2.20  งานควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
2.21  งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

2.22  งานปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3.  งำนบริหำรงำนบุคคล  

เป็นการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน เน้นมาตรฐานการจูงใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานเพ่ือ
ตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ระบบคุณธรรมและหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ น าไปสู่การ
บริการครูตามหลักการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน มีขอบข่ายภารกิจ 
ดังนี้ 

3.1  งานส านักงานด้านการบริหารงานบุคคล 

3.2  งานวางแผนอัตราก าลัง 
3.3  งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.4  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3.5  งานเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.6  งานเลื่อนขั้นเงินเงินเดือน 

3.7  งานการลาทุกประเภท 

3.8  งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.9  งานวินัยและการลงโทษ 

3.10  งานสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ 

3.11  งานอุทธรณ์และการร้องทุก 

3.12  งานออกจากราชการ 
3.13  งานจัดระบบและจัดท าทะเบียนประวัติ 
3.14  งานขอเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
3.15  งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.16  งานส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

3.17  งานริเริ่ม ส่งเสริมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.18  งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา 
3.19  งานปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.  ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 

เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์การ การประสานงานและให้บริการ 
สนับสนุนส่งเสริมให้ภารกิจและงานต่าง ๆ ในโรงเรียนสามารถบริหารจัดการและด าเนินงานตามบทบาท
ภารกิจอ านาจหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพ้ืนฐานของความถูกต้อง โปร่งใส 
ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข่าวสาร สื่ออุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษา
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แก่สถานศึกษา  เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัวมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล มีขอบข่ายภารกิจ ดังนี้ 

4.1  งานส านักงานการบริหารงานทั่วไป 

4.2  งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

4.3  งานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
4.4  งานงานแผนบริหารการศึกษา 
4.5  งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

4.6  งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

4.7  งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

4.8  งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
4.9  งานด าเนินงานธุรการ 
4.10  งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

4.11  งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน 

4.12  งานรับนักเรียน 

4.13  งานเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกสถานศึกษา 
4.14  งานประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

4.15  งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
4.16  งานทัศนศึกษา 
4.17  งานกิจการนักเรียน 

4.18  งานแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนในการลงโทษ
นักเรียน 

4.19  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.20  งานประชาสัมพันธ์การศึกษา 
4.21  งานส่งเสริม และสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 

หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
4.22  งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

4.23  งานรายงานผลการปฏิบัติงาน 

4.24  งานระบบควบคุมภายใน 

4.25  งานปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ตำรำงท่ี 3 แสดงจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกรำยช้ันและเพศปีกำรศึกษำ 2560 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 51 51 102 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 50 48 98 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 54 42 96 

รวม 155 141 296 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 18 48 66 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 25 40 65 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 32 60 92 

รวม 75 148 223 

รวมนักเรียนทั้งหมด 230 289 519 
 
ตำรำงท่ี 4  แสดงอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ 

ประเภทอาคาร จ านวน หมายเหตุ 
อาคารเรียนแบบ 108ล 
อาคารแบบเบ็ดเสร็จ ก 
อาคารแบบเบ็ดเสร็จ ข 
อาคารแบบเบ็ดเสร็จ ค 
อาคารกึ่งถาวร 
บ้านพักครู แบบมาตรฐาน 205/26 
บ้านพักภารโรง/32 
ห้องน้ าห้องส้วม แบบ 6 ที่ / 27 
ถังเก็บน้ าฝนขนาดความจุ 33 ลบ.ม. แบบ ฝ.33 
สนามบาสเกตบอล แบบFIBA 
สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน 
หอพระพุทธรูป เฉลิมพระเกียรติ(พระพุทธวิทยมงคล) 
หอถังประปา หอถัง ค.ส.ล. 9/9 
โรงอาหาร 

1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 
2 หลัง 
2 ชุด 

1 สนาม 
1 สนาม 
1 หลัง 
1 หลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(เงินระดมทุน) 
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5. ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ  
    1. งำนบริหำรทั่วไป  

 ด้ำนสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำ 
 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ได้ด าเนินการจัด ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ 

13 – 18 ปี  เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2560  ดังนี้ 
ตำรำงที่ 9  แสดงจ านวนประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ  13 – 18 ปี  ที่เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560  (ด้ำนสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำ)  

กลุ่มอายุ ประชากร เข้าเรียน ร้อยละ 
อายุ 13 – 15 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 409 296 84.11 
อายุ 16 – 18 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 400 223 81.75 

รวม 809 577  
หมำยเหตุ  ข้อมูลประชากร  ณ   เดือนกันยายน  พ.ศ. 2560  จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
  
 ด้ำนประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
            โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ได้ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา ในปีการศึกษา 
2560  ปรากฏผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการจัดและบริหารการศึกษา ดังตาราง
ต่อไปนี้   
ตำรำงท่ี 10 แสดงอัตราการเข้าเรียน และการออกกลางคัน  

ระดับการศึกษา 
อัตราการเข้าเรียนปี 2560 อัตราการออกกลางคันปี 2560 

ปชก. 
วัยเรียน 

นร. 
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
นร.

ทั้งหมด 
นร.ออก
กลางคัน 

ร้อยละ 

มัธยมศึกษาตอนต้น 409 296 30.32 296 0 0 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 400 223 45.00 223 0 0 

รวม 809 519 75.32 519 0 0 
หมำยเหตุ อัตราการเรียนต่อ (จ านวนที่จบ , ศึกษาต่อ , ศึกษาต่อที่อ่ืน , ไม่ศึกษาต่อและไม่ทราบสาเหตุ) 
เมื่อจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน (ชั้น ม.3 หรือ ม.6) 

2. งำนบริหำรวิชำกำร (ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ) 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง 

และมีคุณธรรม โดยพัฒนาครู ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญทั้งนี้  ในปี
การศึกษา 2555  ผลการด าเนินงานปรากฏผลดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 11 ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน  สมศ.(รอบ 3) จ ำแนกเป็นรำยมำตรฐำนตำมกฎกระทรวงฯ 
 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(มัธยมศึกษำ) 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่  1  มำตรฐำนที่ว่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.64 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.83 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.18 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 7.66 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 5.85 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่  6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.80 ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

5.00 5.00 ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาณ/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่  11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมำก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 77.96 ดี 
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ตำรำงท่ี 12     แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
ปีการศึกษา  2558  (ONET) 

วิชา 
ม.3 ม.6 

คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ 

คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับชาติ 

ภาษาไทย 39.54 42.64 36.41 49.36 
สังคมศึกษา 39.16 46.24 34.78 39.70 
ภาษาอังกฤษ 26.65 30.62 19.65 24.98 
คณิตศาสตร์ 26.26 32.40 19.66 26.59 
วิทยาศาสตร์ 30.76 37.63 29.04 33.40 

 
3. งำนบริหำรบุคคล 

 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามความต้องการและความจ าเป็น   ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพส่งเสริม
วินัย คุณธรรมและจริยธรรมจัดสวัสดิการตลอดจนสร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยสรุป
ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 14  แสดงจ านวนครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาปี2555 

ที ่ กำรพัฒนำ จ ำนวน 
(คน) 

หมำยเหตุ 

1 ศึกษาต่อและจบการศึกษาระดับปริญญาโท 14  
2 ศึกษาต่อและจบการศึกษาระดับปริญญาเอก -  
3 วิทยฐานะ ค.ศ.3 5  
4 ผ่านการอบรม หลักสูตร/เนื้อหา 19  

 4.1 หลักสูตร.......   
 4.2 หลักสูตร.......   

 
4.  งำนบริหำรงบประมำณ (การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา/การบริหาร
งบประมาณ) 

4.1  โรงเรียนได้ด าเนินการบริหารงานการเงินการบัญชีอย่างเป็นระบบถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
โปร่งใสตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ 
  4.2  บริหารงานพัสดุครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบถูกต้องเป็นปัจจุบันโปร่งใสตรวจสอบได้และมี
ประสิทธิภาพ 
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   4.3  จัดหางบประมาณโดยการระดมทรัพยากร/สรรพก าลังจากทุกส่วนมาใช้ในการจัดการศึกษา
อย่างเหมาะสมดังนี้ 
ตำรำงท่ี  15 แสดงข้อมูลผลกำรระดมทรัพยำกร/สรรพก ำลังจำกภำยนอก/กำรให้ทุนกำรศึกษำ 

หน่วย  :  บำท 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด/คณะ

สงฆ ์
องค์กร
เอกชน 

 

รวมทั้งสิ้น 
อบจ. อบต. ทต. รวม 

ค่ำที่ดินสิ่งก่อสร้ำง 
(งบลงทุน) 

- - - - - - - 

  อาคารเรียน - - - - - - - 
  อาคารประกอบ - - - - - - - 

รวม - - - - - - - 
ค่ำครุภัณฑ ์ - - - - - - - 
     .................................... - - - - - - - 

รวม - - - - - - - 
งบด ำเนินงำน (วิชำกำร) - - - - - - - 
ค่ารถรับส่งนักเรียน - - 280,000 280,000 - - 280,000 
  นิทรรศการ - - - - - - - 
      .................................. - - - - - - - 
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐำน - - - - - - - 
  ทุนการศึกษา นร.ยากจน - - - - - - - 
อ่ืน ๆ (ระบุ) -  - - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - 280,000 280,000 - - 280,000 
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ส่วนที่ 2  
การศึกษาสถานภาพ 

 
นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557 โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ด าเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่างๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ 
ดังนี้  

นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและ

พัฒนา และนวัตกรรม 
 นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
 
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่มีภารกิจในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา เพ่ือพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการน าพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ 
ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีบทบาทหลักด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในข้อที่ 4 
นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ
ยังเป็น ส่วนราชการที่ส าคัญในการร่วมขับเคลื่อนการดาเนินการตามนโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ นโยบายที่ 3 การ
ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐนโยบายที่ 5 การยกระดับ
คุณภาพบริการ ด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน นโยบายที่ 8 การ
พัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน และนโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการ
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐโดยมีรายละเอียดดังนี้  
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นโยบายท่ี 1 : การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม

ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความ
จงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม
จิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่าม
ใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สานึกและความผูกพันภักดีของ
คนอีกเป็นจานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรง
งาน สามารถนาหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตาม
โครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะ
ช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด  

นโยบายท่ี 2 : การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ  
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

การเมืองและความม่ันคงอ าเซียน ในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความ
มั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และ
การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน 
แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัด
ระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบก
และทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยี
ทันสมัยก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทาอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้าย
สากลและอาชญา กรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้
กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของ
บุคคล การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น  

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต ้โดยนายุทธศาสตร์
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความ
คิดเห็น ต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี
ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลใน
ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้  

นโยบายท่ี 3: การลดความเหลื่อมล  าของสังคมและการสร้างโอกาสการเขา้ถึงบริการ
ของรัฐ ความเหลื่อมล้ าในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลายของ
ประชาชนจึงมีนโยบายที่จะด าเนินการดังนี้  

3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่ม่ันคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงานรวมทั งสตรีผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายพร้อมทั งยกระดับ
คุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุก
ระดับอย่าง มีมาตรฐานทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนเพ่ือให้
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ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่
ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น  

3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองการ
ทารุณกรรม ต่อแรงงานข้ามชาติการท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็กและปัญหาคนขอทานโดยการ
ปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ  

3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว  

นโยบายท่ี 4 : การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็น

ไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้  
                   4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้าง
เสริมคุณภาพ การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลัง
คนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ  

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบ
การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือ ด้อยโอกาส จัดระบบการ
สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอก
โรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง  

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา และการ
เรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่าง
อิสระและคล่องตัวขึ้น  

4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อ
การพัฒนาผู้เรียน ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมี
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
โรงเรียน  

4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ  

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน 
การสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
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อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  

4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ  สนับสนุนให้องค์กรทาง
ศาสนา มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและ
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม  

4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจใน
ประวัติ ศาสตร์ และความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ  

4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และ
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน และเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  

4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปิด
พ้ืนที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  

 
นโยบายท่ี 5 : การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วย แล้วจึงมา
รักษา สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน 
การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น และให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วน
ร่วมในการจ้างบุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้ก ากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐ
และเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้
ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย  

5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข 
โดยจัดให้มีบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ และ
หน่วยงานต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความส าคัญ  
 

นโยบายท่ี 6 : การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเขา้มาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการ 

ลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกท่ีจะทาได้ และ
สร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้ าพุร้อน ธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยง
กับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้ และ เพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 
แก่นักท่องเที่ยว  
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6.8 แก้ปัญหาน  าท่วมในฤดูฝนทั งท่ีท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื นที่และ
ปัญหา ขาดแคลนนาในบางพื นที่และบางฤดูกาล ซึ่งน าความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกรโดย
ระดมความคิดเพ่ือหาทางป้องกันไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้าท่วมในปี 2554 และหาวิธีที่จะ
แก้ปัญหาน้ าท่วมเฉพาะพ้ืนที่ให้ลดลงโดยเร็วไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนน้ า
เพ่ือการเกษตรนั้นรัฐบาลจะเร่งด าเนินการจัดสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่
เพาะปลูกให้มากท่ีสุดซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี  

6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระ
ภาษ ีที่เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภทเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
ประเทศและให้ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยรวมถึงด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตแก๊ส
ธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบกและด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิดด้วยวิธีการ
ที่เปิดเผยโปร่งใสเป็นธรรมและ เป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อมพร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการ
พัฒนาพลังงาน  

6.17 เพิ่มขีดความส ามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้าง
กลไกการสนับสนุนและ การขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่
ชัดเจนทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสาหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ  

6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจังซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได้ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัลอุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาค
ธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิงตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับ
การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน
ที่รบัผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการ
ระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง  

นโยบายท่ี 7 : การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ทั้ง

แรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
วิชาชีพใน 8 กลุ่มท่ีมีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การ
ยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริม
การพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน  

7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-
GT) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าว    
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เบงกอล ส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความ
เชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียน
สัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่าย
การคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการ
ลงทุน ข้ามแดนโดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนนพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่ง
อ านวย ความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่องโดยในระยะแรกให้ความส าคัญ
กับด่านชายแดน ที่ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึกและบ้าน
คลองใหญ่ซึ่งจะท าให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรองรับปริมาณ การเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนจากการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  

นโยบายท่ี 8 : การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม  

8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยง
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน 
การเชื่อม โยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างานใน
ภาคเอกชน และ การให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือ
จากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ  

8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนางานวิจัย
และพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับ
ภาคหรือ กลุ่มจังหวัดเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐและภาคเอกชน  

8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด้านการวิจัยและพัฒนาและด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่
การใช้ เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมทันสมัยและกระจายในพ้ืนที่ต่างๆ เช่นการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการตั้งศูนย์วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการสถาบันและศูนย์วิจัยเป็นต้น 

นโยบายท่ี 9 : การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยืน  

ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ท าลายป่ามากขึ้นทรัพยากรธรรมชาติและความหลาก 
หลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุถูกทาลายหรือน าไปใช้
ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมากท้ังปัญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภท
ต่างๆ ก็รุนแรงยิ่งขึ้นรัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุล
ระหว่าง การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนี้  

9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟื้นฟูพื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า       
โดยให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท าแนวเขตท่ีดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัด
กระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตท่ีดินของรัฐโดยนาระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหาร
จัดการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรมโดยเฉพาะในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีความส าคัญเชิงนิเวศก าหนดพ้ืนที่แนวกันชนและที่
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ราบเชิงเขาให้เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การปลูกป่าเพ่ือป้องกันภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่าขยายป่าชุมชน
และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ
รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการ
อนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนเป็นต้น  

9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน  าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงาน
และงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การจัดท าแผนงานโครงการไม่เกิดความซ้ าซ้อน มี
ความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าโดย
จัดตั้งหรือก าหนดกลไกในการบริหารจัดการน้ าพร้อมทั้งมีการน าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ใน
ระบบของ การบริหารจัดการน้าและการเตือนภัย  

9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั งทางอากาศ ขยะ และน  าเสียที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้แก่ประชาชนโดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะ เป็น ล าดับแรกส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุดเร่งก าจัด
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพื้นที่ใดที่สามารถ
จัดการขยะมูลฝอย โดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะ
วางระเบียบมาตรการ การบริหารจัดการเป็นพิเศษโดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สาหรับขยะของเสียอันตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบก ากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง
รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตราย ที ่เกิดจากการรั่วไหลและการเกิดอุบัติเหตุให้
ความส าคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เด็ดขาด  

นโยบายท่ี 10 : การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจาก
รัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน  
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(รา่ง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
(ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ

ได้ด าเนินการยกร่างตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี
ต่อจากนี้ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้ง
นโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้อง
มุ่งด าเนิน การไปพร้อมกัน อย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศ
ไทยมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่การเมืองภายในประเทศ 
การเมืองต่างประเทศ  เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

ความม่ันคง  
 การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

 ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่
การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

 สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มี
ความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น  

 ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า  
 

ความม่ังคั่ง  
 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม

ประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น  

 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต 
และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทา
ธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  

 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
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ความยั่งยืน  
 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมข้ึน

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  

 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซ่ึงเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ         
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  

 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  

 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 6 ด้าน ได้แก่  
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 
นโยบายความม่ันคงแห่งชาติเป็นนโยบายระดับชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการ 

ด้านความมั่นคงของภาครัฐในระยะ 7 ปี โดยได้ประเมินสภาวะแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ สถานการณ์และ 
ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคง น าไปสู่การก าหนดทิศทางหลักในการด าเนินการเพื่อรักษา
ผลประโยชน์และความม่ันคงของประเทศ ทั้งนี้ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติฉบับใหม่ได้ก าหนดลาดับ
ความส าคัญ โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ ซึ่งส่งผลต่อความ
อยู่รอดปลอดภัยของชาติและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในด้านต่างๆ และภูมิคุ้มกันของชาติในภาพรวม
เป็น “เกณฑ์ส าคัญ” โดยก าหนดความส าคัญเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงท่ี
เป็นแก่นหลักของชาติและส่วนที่ 2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไปซึ่งการจัดสรรทรัพยากรจะให้น้ าหนัก
ต่อนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติเป็นล าดับส าคัญในระดับต้น แต่ทั้งนี้นโยบายความ
มั่นคงแห่งชาติทั้งสองส่วนต้องได้รับการขับเคลื่อน ไปพร้อมกัน เพ่ือให้เกิดภาพแห่งความส าเร็จโดยรวมและ
สามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติได้อย่างครบถ้วน ทั้งเสถียรภาพ ความเป็นปึกแผ่นของประเทศ และการ
มีจุดยืนที่ชัดเจน เหมาะสม ซึ่งจะท าให้ประเทศมีเกียรติ และศักดิ์ศรี ในประชาคมโลกกรอบความคิดหลักใน
การก าหนดนโยบาย ได้ค านึงถึงค่านิยมหลักของชาติซึ่งเป็น สิ่งที่คนในชาติจะต้องยึดถือและพึงรักษาไว้
ร่วมกัน และผลประโยชน์แห่งชาติซึ่งเป็นความมุ่งประสงค์ของชาติ ที่จะทาให้ค่านิยมหลักของชาติดารงอยู่
ได้อย่างมั่นคงต่อเนื่อง ค่านิยมหลักของชาติ ได้แก่ 1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็น
สถาบันหลักของชาติ 2) เชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม มีเหตุมีผล เคารพสิทธิ เสรีภาพ หนา้ที่ และหลักนิติ
ธรรม 4) เห็นคุณค่าในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
สังคมไทย 5) เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ 
อัตลักษณ์และวัฒนธรรม             บนพื้นฐานของการยึดมั่นในความเป็นพหุสังคม 6) อยู่ร่วมกับประชาคม
โลกอย่างสันติ ด้วยมิตรภาพอันดี  
ผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ 1) การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ 2) การด ารงอยู่
อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 3) การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ 4) การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 5) ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความ
อยู่ดีมีสุขของประชาชน 6) ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน 
อาหาร 7) ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ 8) การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  

วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”  
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วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข  
2) เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ 

ศาสนาพระมหากษัตริย์  
3) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์ในชาติ

เพ่ือลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ  
4) เพ่ือให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง  
5) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการ

รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง  
6) เพ่ือให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคง 

ความยั่งยืนและ มีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบ
ของกระแสโลกาภิวัตน์  

7) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและ
วิกฤติการณ์ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ  

8) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ สนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่การสงคราม 
และสามารถผนึกก าลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการป้องกันประเทศในทุก
รูปแบบ  

9) เพ่ือส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน กลุ่ม
ประเทศอาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการด ารงเกียรติภูมิของชาติ  

นโยบายความม่ันคง ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 นโยบายส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของประเทศ 3 นโยบาย 

คือ 1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ และ 
3) ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ส่วนที่ 2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป 13 นโยบาย คือ (1) จัดระบบบริหารจัดการ
ชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาข้ามพรมแดน (2) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามข้ามชาติ (3) ปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (4) จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้
หลบหนีเข้าเมือง (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน (6) เสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน (7) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (8) 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (9) เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร (10) พัฒนาระบบ การเตรียมพร้อมแห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ (11) เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพการป้องกัน ประเทศ (12) พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ และ (13) 
เสริมสร้างดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) 

กรอบวิสัยทัศน์  
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ท าให้ การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที ่12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่
มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  

การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น ประเทศ
ไทย เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน การขนส่งและโลจิ
สติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น แหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

เป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 5 เป้าหมาย ดังนี้  
1. การหลุดพันจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ ได้แก่ 1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 3) สถาบันทาง
สังคม มีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  

3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม ได้แก่ 1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 2) 
บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  

4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 2) 
ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัย
พิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และ
อุปทานของน้ า  

5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม  
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ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัย เพ่ือให้คนไทย

เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วน
สูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและ
โรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือ
เป็นฐานการเพ่ิม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน 
โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การป้องกัน
และควบคุมปัจจัยทางสังคม ที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัว
ไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสังคม  

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล  าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อม
ล้ าใน ทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึง
ทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึง
บริการทางสังคมของรัฐ อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและ
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และ
ทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้ เพ่ือสร้างสัมมนาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการ
ทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มี
คุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงท่ีหลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน การเพิ่มศักยภาพ
กองทุนยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้ง ในสังคมไทย  

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังโดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบ เพ่ือรักษา
เสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมทั้งกฎระเบียบ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจ
ดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่ โดยเฉพาะภาคการ
ผลิตและบริการที่มีศักยภาพท่ีจะเป็นฐานส าคัญสาหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปร
รูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศ
ยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการ
จัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการ
ท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจาภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาใน
รูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการ
และเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิง
ยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหาร
จัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออานวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนา
ประเทศสู่การเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 
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5 ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงร้อยละ 20 ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพลดการใช้พลังงาน เพ่ือ
ปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้ง
ยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 ทั้งนี ้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  

5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้ความส าคัญกับความมั่นคงท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุก
มิต ิทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ สามารถรับมือกับภัย
คุกคาม ทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ 1) สถาบันหลักของชาติให้ดารงอยู่
อย่างมั่นคง เป็น จุดยึดเหนี่ยวของสังคม 2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติและ
สร้างความเชื่อม่ัน ในกระบวนการยุติธรรม 3) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ 4) 
การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือน
บ้านในการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคง 5) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและประชาคมโลก เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้าม
ชาติภัยก่อการร้าย 6) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไชเบอร์ 7) รักษาความม่ันคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 8) เสริมสร้างความ
มั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้า โดยการก าหนดแนวทางบริหารจัดการ 9) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
การป้องประเทศ การรักษาความสงบภายในและความม่ันคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรอง
ให้มีประสิทธิภาพ 10) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 11) การ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในการปฏิบัติ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนา
ด้านความม่ันคง  

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งประชาชน
มีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาคและ
ท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การ
ปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น 
ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ประสบผลส าเร็จและ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี 2577  
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความม่ันคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของ
ประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชื้นส่วนอากาศยาน 
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้าน
การส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิ
สติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอา
นวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 

8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้ง
การเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้าน
บุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัต
กรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป น าไปสู่ศักยภาพการ
แข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะ ทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มี
ความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่ง
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้ง เพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้า โดยหลุดพ้นจากกับดับประเทศ
รายได้ปานกลางและก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต  

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง
และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของ
พ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็ง โดยมี
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญใน
ภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ 1) การ
พัฒนาภาค 2) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค 3) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลัก
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ 4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย  

10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์ การ
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานงานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ
ทั้งใน เชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี
ตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค 
และระดับอนุภูมิภาพ อาทิ การด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ 
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และอ่ืน ๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมใน
การรองรับและด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 (Post-ASEAN 
2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการ
ดาเนินงานตามพันธกรณี ของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic 
Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศ
เพ่ือนบ้านและภูมิภาคและการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทาง
การศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุน
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาฯ รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือ ในเอเซีย 
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นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ตาม
กรอบปฏิรูปการศึกษา ให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

วิสัยทัศน์  
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ าอย่างทั่วถึง 

ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ  
 

พันธกิจ  
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ  
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ  
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  
5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
7. ระบบการบริหารจัดการ  
8. สร้างโอกาสทางการศึกษา  
9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
10. การวิจัยเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

 
เป้าประสงค์  
1. ก าลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ  
2. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดแรงงานตาม

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ  
3. การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานสากล  
4. ผู้เรียนจบแล้วมีงานท า 
5. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน  
6. ผู้เรียนและประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะ และพัฒนาการเหมาะสมตามวัยสามารถแสวงหา

ความรู้ได้ สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน  
7. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย มีค่านิยมที่ถูกต้อง ตาม

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจากยาเสพติด  
8. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบาย การผลิต

และพัฒนาก าลังคน  
9. สถานศึกษามีการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
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10. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
11. ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ  
12. สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา  
13. หน่วยงานมีระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย  
14. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก อย่าง

ครอบคลุม มีคุณภาพ รวดเร็วและทั่วถึง  
15. น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้และบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม และกว้างขวาง  
16. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดท าแผนการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  
17. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพทั้งระบบตามศักยภาพ เพ่ือ

ยกระดับการประกอบวิชาชีพตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ  
18. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและจรรยาบรรณของวิชาชีพสอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานศึกษาและท้องถิ่น  
19. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
20. มีกลไกการบริหารและการประสานงานการจัดการศึกษาส่วนกลางและในพ้ืนที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
21. มีนโยบาย แผน มาตรฐานและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่หน่วยงานปฏิบัติ

สามารถน าไปบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
22. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิที่ก าหนดไว้  
23. ประชากรทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และเป็น

ธรรม  
24. ประชากรวัยเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค  
25. ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต  
26. ครูมีความปลอดภัย มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
27. การบริหารจัดการเงินอุดหนุนการศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  
28. มีหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม  
29. ได้งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์  
30. งานวิจัยและบริการวิชาการตอบสนองต่อโจทย์ปัญหาหรือความต้องการของชุมขน ท้องถิ่น 

และประเทศ  
31. มีนวัตกรรม องค์ความรู้ และฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการ

บริการจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
จุดเน้น การปฏิรูปการศึกษา รวม 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
2. คร ู 
3. การทดสอบการประเมิน การประกันคุณภาพ และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
4. ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  
5. ICT เพ่ือการศึกษา  
6. การบริหารจัดการ  
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ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2574) 
กรอบวิสัยทัศน์  
ให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นกลไกหลักของ

การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และรองรับการศึกษา การเรียนรู้ และความท้าทาย
ที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21  

จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา  
การศึกษาเป็นเครื่องมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง (เป็นคนดี มี

วินัย) มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและ การพัฒนาประเทศ (สามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัดความสนใจ) และดารงชีวิตในสังคม
อย่างเป็นสุข (มีงานทา มีอาชีพ มีรายได้ รวมทั้งสามารถปรับตัวและดารงชีวิตในสังคมได้อย่างรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม พหุวัฒนธรรมที่เป็นพลวัตรในโลกศตวรรษท่ี 21)  

เป้าหมายของแผน  
1. ลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหว่างสถานศึกษา  

-สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนสามารถจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพไม่ต่ ากว่ามาตรฐานขั้น
ต่ าที่รัฐก าหนด  

-สร้างความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศของสถานศึกษา ในการผลิตและพัฒนากาลังคน ที่
สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลก
ศตวรรษท่ี 21  

2. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
-ประชากรที่อยู่ในวัยเรียนได้รับการศึกษาไม่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับทุกคน  
-ประชากรทั้งท่ีอยู่ในวัยเรียนและท่ีอยู่ในก าลังแรงงานได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ

เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล  
3. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่สถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

-สถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีศักยภาพและความพร้อมได้รับการพัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ เพ่ือความเป็นอิสระคล่องตัว และรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน  

4. ลดความสูญเปล่าและเพ่ิมประสิทธิการบริหารจัดการ เพ่ือรองรับการแข่งขันอย่างเสรีรายได้ 
การกากับของรัฐ  

-ลดบทบาทและขนาดของภาครัฐจากการเป็นผู้จัดการศึกษาเป็นหลัก มาเป็นผู้ก ากับ
นโยบาย แผน มาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผล  

-ควบรวม เลิกสถานศึกษาท่ีขาดศักยภาพและความพร้อมไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานและ
ไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยสูง คุณภาพต่ า) และให้เปลี่ยนสถานะเป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนตามความต้องการจ าเป็น  

-ยุบ/เลิกการผลิตบัณฑิตในคณะ/สาขาวิชาที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งควบรวม
สถาบันการศึกษาเพ่ือให้มีขนาดที่เหมาะสมกับความต้องการกาลังคนในอนาคต  

5. สร้างการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและการสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม  
-ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาที่เพ่ิมข้ึนมาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งเป็น

ผู้ได้รับผลประโยชน์จากการศึกษา โดยเฉพาะผู้เรียนระดับอุดมศึกษา  
6. ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
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-ลดการผลิตในสาขาท่ีไม่เป็นที่ต้องการของตลาด (สาขาสังคมศาสตร์) เพ่ิมการผลิตใน
สาขาที่สนองตอบความต้องการของตลาด (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์) 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
วิสัยทัศน์  
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ าอย่างทั่วถึง 

ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ  

พันธกิจ  
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ  
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์  
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้อง กับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ  
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  
5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
7. ระบบการบริหารจัดการ  
8. สร้างโอกาสทางการศึกษา  
9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์หลัก  
1. ก าลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ  
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน  
3. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษามีความทั่วถึง เป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการ 

จ าเป็น และนโยบายการผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ  
4. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  
5. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดการเรียนรู้และบริหาร

จัดการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และท่ัวถึง  
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และ

ท้องถิ่น  
7. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล  
8. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอ

ภาค และเป็นธรรม  
9. ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต  
10. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ 
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ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ  
2. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญ
ศึกษา  
(ปวช. 1 ต่อ ม.4)  
3. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าศึกษาในสาขา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
เปรียบเทียบ กับเป้าหมายการด าเนินงาน  
4. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้ติดตามผู้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาด้าน
การค้าและการพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในระดับมากข้ึนไป  
5. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา  
6. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net/ V-Net/ 
N-Net)  
 
7. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน  
-อายุ 15-39 ปี  
-อายุ 40-59 ปี  
-อายุ 15-59 ปี  
8. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายการด าเนินงาน  
9. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
10. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้น 
จากปี 2559  
11. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดท าบัญชีการศึกษาที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้
เปิดเผยต่อสาธารณชน  
12. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรสอดคล้องกับนโยบายการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคน  
13. ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินและได้รับการรับรองจาก สม
ศ. มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป  
-สถานศึกษาระดับปฐมวัย (97)  
-สถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (ประถมและมัธยม) (87)  
-สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา (95)  
-สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (97)  
-สถานศึกษาสังกัดสานักงาน กศน. (100)  
14. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกสังกัด ได้รับการประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐานด้วยเครื่องมือมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ ตามแนว PISA 

ร้อยละ 80 
45:55 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 75 

 
ร้อยละ 100 

 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  

(ยกเว้นวิชา
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 2) 

 
(10.9) ปี  
(7.6) ปี  
(9.2) ปี  

ร้อยละ 80  
 
 

ร้อยละ 100  
ดีขึ้น 2 อันดับ  

 
ร้อยละ 80  

 
ร้อยละ 10  

 
 
 

ร้อยละ 97  
ร้อยละ 87  
ร้อยละ 95  
ร้อยละ 97  
ร้อยละ 100  
ร้อยละ 100  
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ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
Like  
15.ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ที่ได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net) วิชาภาษาไทยในรูปแบบข้อสอบอัตนัย  
16. จ านวนหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถลดความซ้ าซ้อนและประหยัด
งบประมาณในการเช่าสายสัญญาณ  
17. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ DLTV และ 
DLIT มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น  
18. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับทุกสังกัด ได้รับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร 
Smart Card  
19. ร้อยละของนักศึกษาโครงการครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นได้รับบรรจุเป็น
ข้าราชการครู โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
20. ร้อยละของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เปรียบเทียบกับเป้าหมายการด าเนินงาน  
21. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิ
ภาพ แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ยกย่องเชิดชูเกียรติ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายการด าเนินงาน  
22. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  
-ภาพรวม  
-งบประจ า  
-งบลงทุน  
23. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
24.ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
25. อัตราการเรียนต่อของผู้เรียน  
-มัธยมศึกษาปีที่ 1  
-มัธยมศึกษาปีที่ 4 / ปวช. 1  
-ปวส.  
-ปริญญาตรี  
26. ร้อยละผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษานอกระบบสามารถน าความรู้ความ
เข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรมที่ก าหนด  
27. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการเข้าร่วมกิจกรรมแหล่ง
เรียนรู้ตามอัธยาศัยมีความรู้ความเข้าใจ เจตคต ิทักษะตามจุดมุ่งหมายของ
กิจกรรม ที่ก าหนด  
28. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาหลักทุกช่วงชั้น สูงขึ้นและได้ตาม
มาตรฐานของประเทศ  
29. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ร้อยละ 100  
 

3,000 แห่ง  
 

ร้อยละ 60  
 

1,000,000คน  
 

ร้อยละ 100 
  

ร้อยละ 80  
 

ร้อยละ 80  
 
 
 
 

ร้อยละ 96  
ร้อยละ 98  
ร้อยละ 87  
ระดับ 5  

ร้อยละ 100  
 
 

ร้อยละ 100  
ร้อยละ 90  
ร้อยละ 25  
ร้อยละ 75  
ร้อยละ 80  

 
ร้อยละ 80  

 
 

ร้อยละ 2  
 

ร้อยละ 80  
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ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะภาษาท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้หรือทักษะ
อาชีพ เพ่ือการมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพ หรือมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายการด าเนินงาน  
30. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือสร้างความสมานฉันท์ใน
สังคม เกิดความสันติสุขและภาคภูมิใจในความเป็นไทย เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายการด าเนินงาน  
31. จ านวนงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์/
อ้างอิง/เป็นที่ยอมรับ  
-เชิงสาธารณะ/เพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น  
-เชิงพาณิชย์  
-ส่งเสริมสุขภาพ/การรักษาพยาบาล  
32. จ านวนครู คณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถด้านการวิจัย  

 
 

ร้อยละ 80  
 
 

3,000 เรื่อง  
 
 
 
 

2,000 คน  
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความเป็นมานโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น

พ้ืนฐาน ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดองค์ประกอบนโยบาย เพ่ือ
พัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย วิสัยทศัน์ พันธกจิ ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กล
ยุทธ์  ผลผลิต จุดเน้น และตัวชี้วัด ดังนี้  

วิสัยทัศน์  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความ

เป็นไทย  
พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 16 ตามหลักสูตร และ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ 

การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์  
เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บน

พ้ืนฐานของความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้  
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม 

ตามวัย และมีคุณภาพ  
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอ

ภาค  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน ที่

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 

และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย การ

บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจ และความ
รับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รบัการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม
ตามบรบิทของพ้ืนที่  
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสานักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 

 วิสัยทัศน์ (VISION)  
“การมัธยมศึกษาของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีคุณภาพ ได้

มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย” 
 

 พันธกิจ (MISSION)  
1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา  

มีทักษะชีวิต มีเป้าหมายชีวิตและมีทักษะอาชีพ  
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
3. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

และ  
จรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้สื่อและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน  

4. สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลัก  
ธรรมาธิบาล  

5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการและ  
จดัการเรียนการสอน 
 
เป้าประสงค์หลัก (GOALS)  

1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิต มีเป้าหมาย
ชีวิต  
และมีทักษะอาชีพ  

2. สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษามีการกระจายอานาจการ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาล และมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  
วิชาชีพใช้สื่อและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน  

4. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลที่เน้นวิชาการและอาชีพ  
5.ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน  
6. สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และสถานศึกษาใช้ระบบการนิเทศ กากับ  

ติดตามประเมินผลและรายงานผล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ( STRATEGY ISSUES )  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มโอกาสผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

กลยุทธ์ที่ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  
1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

1.1.1 ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
มีความสุข มีทักษะชีวิต มีเป้าหมายชีวิต มีทักษะอาชีพ และห่างไกลยาเสพติด  

1.1.2 มีความรักชาติ มีจิตสานึก ในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่น  
ในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

1.1.3 ปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย อนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1.1.4 เพ่ิมโอกาสผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเท่าเทียมกัน  
1.1.5 ส่งเสริมผู้เรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน  
1.1.6 ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน ตามหลักพหุปัญญา (เก่ง 7 ประการ) ดังนี้ ความฉลาด

ทางด้านภาษา (Linguisticintelligence) ความสามารถในการ เข้าใจความหมายและการใช้ภาษา การพูด
และการเขียน การเรียนรู้ภาษา การใช้ภาษาสื่อสารให้ได้ผลตามเป้าหมาย สื่ออารมณ์ความรู้สึกให้คนอ่ืน
เข้าใจได้ดี เช่น กวี นักเขียน นักพูด นักกฎหมาย 

1) ความฉลาดทางด้านตรรกะ (Logical-mathematic intelligence) ความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์ และเรื่องของเหตุผล คิดวิเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์  

2) ความฉลาดทางด้านดนตรี (Musical intelligence) ความสามารถ ในการเข้าใจและสร้างสรรค์
ดนตรี เข้าใจจังหวะ เช่น นักแต่งเพลง นักดนตรี นักเต้น  

3) ความฉลาดทางด้านมิติ (Spatial intelligence) ความสามารถในการสร้างภาพในจินตนากร 
และนามาสร้างสรรค์เป็นผลงาน เช่น จิตรกร ประติมากร สถาปนิก ดีไซเนอร์  

4) ความฉลาดทางด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย (Bodily-kinesthetic intelligence) ความสามารถ
ในการใช้ร่างกายเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ เช่น นักเต้น นักกีฬา นักแสดง  

5) ความฉลาดในการเป็นผู้นา (Interpersonal intelligence) ความสามารถในการเข้าใจ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น สามารถจูงใจผู้อ่ืน เช่น นักการเมือง ผู้นาทางศาสนา คร ูนักการศึกษา นักขาย 
นักโฆษณา  

6) ความฉลาดภายในตน (Intrapersonal intelligence) ความสามารถ ในการเข้าอกเข้าใจ
ความรู้สึกภายในของผู้คน เช่น นักเขียน ผู้ให้คาปรึกษา จิตแพทย์  

8) ความฉลาดทางด้านธรรมชาติ (Naturalist intelligence) ความสามารถในการเรียนรู้เรื่อง
ธรรมชาติ พืช สัตว ์ธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อม  

9)ความฉลาดในการคิดใคร่ครวญ (Existential intelligence) ชอบคิด สงสัยใคร่รู้ ตั้งคาถามกับ
ตัวเองในเรื่องต่างๆ  

 
 
 
 
 



46 
 

1.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนาหลักสูตร  

ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ โดยลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตาม
ความจาเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  

1.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลย ีนวัตกรรม และสิ่งอานวย
ความสะดวกที่หลากหลาย มีศูนย์รวมสื่อให้ครูดาวน์โหลดเพ่ือนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  

1.2.3 ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผล  
ผู้เรียนให้มี คุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  

1.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลการประเมินในระดับสถานศึกษาระดับชาติ (NT, O-
NET) และระดับนานาชาติ (PISA) มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน  

1.2.5 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ  
1.2.6 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรเทียบเคียงสากล เช่น STEM, MEP, EP, สสวท., 

Education HUB, BUFFER SCHOOL, SISTER SCHOOL และห้องเรียนพิเศษอ่ืนๆ 
 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สมาคมประธาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สมาคมครู
มัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สมาคมผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

2.3 ประสานและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อให้มีการคัดเลือกอย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2.4 ส่งเสริมองค์กรนักเรียน สภานักเรียน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  

3.1 สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพ มีรูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับ บริบทของพ้ืนที่ 
มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกต าบล  

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย จัดการศึกษาวิชาชีพ โดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่น  

3.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ให้เหมาะสม 
กับความต้องการจาเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบ
ปกติ รูปแบบเพ่ือความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และรูปแบบการศึกษาทางเลือก 

  
กลยุทธ์ที่ 4 ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา  

4.1 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน 
และระบบคุ้มครองนักเรียน รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่าย สหวิทยา
เขต วิชาชีพทุกระดับ  
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4.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสาหรับเด็กด้อย โอกาส  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์  

1. ลดภาระงานอื่นท่ีนอกเหนือจากงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ เช่น หลีกเลี่ยงการ                
จัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิดภาคเรียน ส่งเสริมการท างานของครูผู้เกษียณ ผู้มีจิตอาสา  

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้โดยเน้นเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และทักษะในการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ TEPE Online ให้
สามารถนามาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคลโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  

4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการท างานเกิดผล
การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  

5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณของ
ความเป็นครูให้เป็นครูมืออาชีพ  

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการวางแผนสรรหา ย้าย 
โอน และเกลี่ยอัตรากาลังให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาและชุมชน  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
กลยุทธ์  

1. กระจายอานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา  
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความสามารถ และมีความเขม้แข็งในการ  

บริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
1.2 บูรณาการการท างาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพ่ือส่งเสริม 

ให้สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพ่ิมขึ้น  
1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
1.4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
1.5 พัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (SPBB) และทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
1.6 ส่งเสริมการใช้ระบบโปรแกรม EGP GFMIS P-OBEC CMSS SMSS DMC B-OBEC 

SMIS GIS EFA SGS  
1.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดบริบทสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม

ปลอดภัย และจัดห้องเรียนคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ อาคารประกอบ ปัจจัยพื้นฐาน ในระดับมาตรฐานสากล  
1.8 พัฒนาระบบนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล TQA  
2. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้ช่วยผู้อานวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสหวิทยาเขต 
ศูนย์พัฒนาสาระกลุ่มการเรียนรู้ สมาคมประธานคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้บริหารเกษียณ
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เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา เช่น สถาบันรามจิตติของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และเครือข่ายวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  

2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือ

ของ สถานศึกษาในการจัดการศึกษา  
2.2.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วมพัฒนาและ 

ช่วยเหลือสถานศึกษา  
3. ส่งเสริมการนาผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการ

จัดการศึกษา  
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน เช่น ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้าง

แรงจูงใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กลยุทธ์  

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Hardware Software People ware ที่ทันสมัยเพ่ือใช้บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและ
ปลอดภัย เช่น การประชุม (Conference) การติดต่อสื่อสาร การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย 
(Network Learning) การนิเทศ การรายงานข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การวัดผลและประเมินผล การอบรม
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัย  

3.ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายในการระดมทรัพยากรพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการใช้การผลิต การ
บารุงรักษาสื่อ นวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
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มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา  (มาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน)  
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2560 
มีจ านวน 4 มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ

ระดับชั้น 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแก้ปัญหา 
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

 
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
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ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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ผลการศึกษาสถานภาพสถานศึกษา 
 

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  มีภารกิจในการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา  ด้วยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน  โดยใช้เทคนิค  SWOT ( SWOT  Analysis ) ผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม / ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  สรุปได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส – อุปสรรค) 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า  สภาพแวดล้อมภายนอก มี “โอกาส” มากกว่า 

“อุปสรรค” ซึ่งเอ้ือต่อการพัฒนาการศึกษา   โดยสรุปดังนี้ 
 

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
ด้าน/ประเด็นส าคัญ ด้าน/ประเด็นส าคัญ 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 
1. ชุมชนมีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและการละเล่น
พ้ืนบ้านส่งผลให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
2. ชุมชนตั้งอยู่ใกล้ตัวจังหวัดมีเส้นทางคมนาคม
สะดวกส่งผลให้การติดต่อสื่อสารและการเดินทาง
สะดวกรวดเร็ว 
3.  ชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือพัฒนาอาชีพส่งผล
ให้นักเรียนได้รับรู้บทบาทหน้าที่และประโยชน์ของ
การจัดตั้งกลุ่มและประโยชน์ของส่วนรวม 

1. ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับต่ าท าให้
ไม่ส่งบุตร – หลานเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
2.  ประชาชนมีที่ท ากินไม่เพียงพอเกิดการอพยพ
ย้ายถิ่นและเคลื่อนย้ายแรงงานส่งผลให้นักเรียน
ได้รับการศึกษาไม่ต่อเนื่องและมีแนวโน้มออก
กลางคัน 
3. ประชาชนมีความเชื่อในสิ่งลี้ลับไสยศาสตร์ขาด
การใช้เหตุผลในการด าเนินชีวิตส่งผลให้นักเรียน
เป็นคนขาดเหตุผลมีความเชื่อความงมงาย 
4. ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนมีปัญหาการหย่าร้าง
ท าให้นักเรียนขาดความอบอุ่นถูกทอดทิ้ง 

ด้านเทคโนโลยี (T) 
1.  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สารสนเทศและ 1.  เทคโนโลยีสมัยใหม่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
การสื่อสาร ท าให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย แต่ขาดการเตรียมความพร้อมส่งผลให้การใช้ 
กว้างไกล ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาหา เทคโนโลยีไม่เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี 
ความรู้ได้อย่างทั่วถึง 2.  นักเรียนใช้เทคโนโลยีโดยขาดการวิเคราะห์ 
2.  การน าเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ใน เช่น เกม อินเตอร์เน็ต ส่งผลให้เกิดปัญหาด้าน 
การจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้เกิดการ พฤติกรรม 
พัฒนาต่อการจัดการเรียนการสอน 
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โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
ด้าน/ประเด็นส าคัญ ด้าน/ประเด็นส าคัญ 

ด้านเศรษฐกิจ (E) 
1. มีการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือจัดท าผลิตภัณฑ์
ออกจ าหน่ายท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการ
ประกอบอาชีพหลักและมีเงินหมุนเวียนในชุมชน 
2.  มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาอาชีพ
ของประชาชนส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้และมี
รายได้จากการช่วยเหลืองานในครอบครัว 
3.  มีการจ้างแรงงานในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตรท าให้ประชาชนมีรายได้เกิดสภาพคล่อง
ทางการเงินในชุมชน 
 
 
 

1.  ผู้ปกครองนักเรียนมีสภาพฐานะทางเศรษฐกิจ 
แตกต่างกัน ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสในการได้รับ
การศึกษาไม่เท่าเทียมกัน 
2.  ผู้ปกครองสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนได้
จ ากัด  เนื่องจากภาวะค่าครองชีพ  ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการสนับสนุนการศึกษา 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 
1.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ 1.  กฎหมายบางฉบับมีการปรับปรุงแก้ไข 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เป็นแรง
กระตุ้นให้ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง   

มีประเด็นรายละเอียดมากประชาชนขาดความรู้
และความเข้าใจก่อให้เกิดการกระท าผิดกฎหมาย 

ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิรูปการศึกษามาก
ขึ้น 

 

2.  การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ  
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2545  ท าให้นักเรียนมีโอกาส  
ศึกษาต่อเพ่ิมขึ้น  
3.  การกระจายอ านาจการบริการและการจัด  
การศึกษา ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติการศึกษา  
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.  
2545  ส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษามี  
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4.  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นก าหนดให้มีการกระจายอ านาจและ
งบประมาณลงสู่ชุมชนส่งผลให้โรงเรียนได้รับ
งบประมาณสนับสนุนในการจัดการศึกษา 
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โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
ด้าน/ประเด็นส าคัญ ด้าน/ประเด็นส าคัญ 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 
5.  นโยบายสนับสนุนด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าให้นักเรียน
ได้รับการช่วยเหลือด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง 

 

ส่งผลให้การจัดการศึกษาดีขึ้น  

 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง–จุดอ่อน) 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในพบว่า  สภาพแวดล้อมภายใน มี “จุดแข็ง” มากกว่า 
“จุดอ่อน”  ซึ่งเอ้ือต่อการพัฒนาการศึกษา  โดยสรุป ดังนี้ 

 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
ด้าน/ประเด็นส าคัญ ด้าน/ประเด็นส าคัญ 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) 
1.  นโยบายของสถานศึกษาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ - 
พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์การด าเนินงาน  
ไว้อย่างชัดเจนท าให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่  
ไปในทิศทางเดียวกัน  ส่งผลให้การจัดการศึกษา  
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
2.  โครงสร้างคณะกรรมการสถานศึกษาเปิด  
โอกาสให้ชุมชน  องค์กรภาครัฐและเอกชน    
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งผลให้การจัด  
การศึกษาสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น  
3.  สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง และ  
การบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร  เพื่อให้  
บรรลุเป้าหมายการศึกษา ส่งผลให้การจัด  
การศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
ด้าน/ประเด็นส าคัญ ด้าน/ประเด็นส าคัญ 

ด้านผลผลิตและการบริการ (S2) 
1. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและการ 1.  นักเรียนมีความพร้อมที่แตกต่างกัน  ส่งผลต่อ 
บริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตามธรรมชาติ คุณภาพการศึกษา 
เต็มศักยภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพ 2. นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ี 
กายและสุขภาพจิตที่ดี ไม่เหมาะสม  ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของ 
2.  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน นักเรียน 
และท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ 
3.  การให้บริการแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ ทั้ง 

 

ภายในและนอกสถานศึกษา  ท าให้นักเรียนมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การ
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ด้านครูและบุคลากร (M1) 
1.  ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถที่ 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาระงานที่ 
หลากหลาย ท าให้จัดการเรียนการสอนได้เต็ม    รับผิดชอบนอกเหนือจากการสอนมาก  ส่งผลให้ 
ศักยภาพ  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง    การพัฒนาการศึกษาไม่เต็มที่ 
การเรียนเป็นที่น่าพอใจ  
2.  ครูและบุคลากร มีวัฒนธรรมการท างานที่  
เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบสูงเสมอมา  ส่งผลให้  
การจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม  
3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจ านวน  
เพียงพอ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมี  
ประสิทธิภาพ 
4.  ครูมีภูมิล าเนาในท้องถิ่นส่งผลให้มีเวลาในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที ่
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
ด้าน/ประเด็นส าคัญ ด้าน/ประเด็นส าคัญ 

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (M2) 
1.  การมอบอ านาจให้สถานศึกษาบริหารจัดการ 1.  การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ท าให้เกิดความคล่อง มีข้ันตอนและเอกสารมากส่งผลให้การเบิกจ่าย 
ตัว ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ งบประมาณเพ่ือการศึกษาล่าช้า 
ยิ่งขึ้น  
2.  สถานศึกษามีการระดมทุน ท าให้มีทรัพยากร  
การบริหารเพ่ิมข้ึน  ส่งผลให้การบริหารจัดการ  
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  

ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3) 
1.  สถานศึกษามีอาคาร สถานที่ ห้องประชุม 1.  วัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีอยู่บางส่วนช ารุดเสียหาย 
ห้องปฏิบัติการต่างๆ  เพียงพอ  ส่งผลให้การ ส่งผลต่อการบริการและการบริหารการศึกษา 
บริการการศึกษาและการบริการชุมชนมี 2.  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์มีราคาแพง 
ประสิทธิภาพ กว่าที่ควร เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ  ส่งผล 
2.  การจัดสรรงบอุดหนุนให้สถานศึกษา  ท าให้ ให้การใช้เงินงบประมาณไม่คุ้มค่า 
สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้รวดเร็วและตรง  
ตามความต้องการ  
3.  สถานศึกษามีสื่อ ICT  และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 

 

ด้านการบริหารจัดการ (M4) 
1.  สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาตามแนว 1.  ระบบสารสนเทศ มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลบ่อย 
ปฏิรูปการศึกษาอย่างชัดเจน เป็นระบบ ครบวงจร ส่งผลกระทบต่อการบริหารการศึกษา 
ส่งผลให้การพัฒนาการศึกษามีทิศทางตาม  
เกณฑ์มาตรฐาน  
2.  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และ  
ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  
เสมอ ส่งผลให้การบริหารการศึกษามี  
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
3.  สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาครู  
และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ท าให้ครูและ  
บุคลากรมีความรู้และทักษะ ส่งผลให้การจัดการ  
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
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เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว  พบว่า  โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  ปัจจัยภายนอกมี “โอกาส” 
ส่วนปัจจัยภายในมี “จุดแข็ง” กล่าวคือ  โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม มีสถานภาพโน้มเอียงไปต าแหน่งที่ 
“เอ้ือและแข็ง” หรือต าแหน่ง  Stars 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 ยิ้มง่าย  ไหว้สวย 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 บริบทดี  วิถีพอเพียง 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
 ภายในปี 2563  โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มีคุณธรรมน าความรู้ 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยครูและบุคลากร
มืออาชีพ ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 

พันธกิจ (MISSION) 
1.  ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
2.  จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ 

 3.  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชโดยบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสารถและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

5.  สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 6.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โดยพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ ระบบการวางแผน การ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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เป้าประสงค์หลัก (GOALS) 
1.  ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.  จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ 
 3.  ผู้เรียนจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช 
 4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ ความสารถและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 6.  โรงเรียนมีความเข้มแข็งและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นกลยุทธ์/กลยุทธ์ (STRATEGY  ISSUES) 
กลยุทธ์ 1  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ   

เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 2  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ 3  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
กลยุทธ์ 5  ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ 6  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน 
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ส่วนที่ 4 
กลยุทธก์ารพัฒนาและโครงการ/กิจกรรม 

 
จากวิสัยทัศน์  ที่ว่า  “ภายในปี 2563  โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล   

มีคุณธรรมน าความรู้ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โดยครูและบุคลากรมืออาชีพ ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม”   โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จึงได้
ก าหนด  ประเด็นกลยุทธ์จ านวน  6  ประเด็น จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน   6  กลยุทธ์  
และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติการ   ได้ โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  รวม   22  โครงการ  
ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
 

 
 

47 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 60-63 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
เรียนของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้น 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการ
จากผลการสอบวัดระดับชาติ 
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน 
หรือการท างาน 
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70 
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35 
 

90 

75 
 
 

75 
 
 

93 
 

80 
36 
 

93 

76 
 
 

76 
 
 

94 
 

82 
37 
 

94 

77 
 
 

77 
 
 

95 
 

84 
38 
 

95 

79 
 
 

79 
 
 

97 
 

87 
39 
 

96 

77 
 
 

77 
 
 

95 
 

84 
38 
 

95 

1.  ปลูกฝังคุณธรรม 
ความส านึกในความ
เป็นชาติไทย และวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญา
ขอเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

ประเด็นกลยุทธ์  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ /

มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 60-63 
1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี 
   และมีสุนทรียภาพ 

 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นคุณค่า 
ในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ 
ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่นผ่านเกณฑ์ 
ที่สถานศึกษาก าหนด 
 1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่สร้างผลงาน 
จากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
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96 
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98 
 
 

98 
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99 
 
 

98 

99 
 
 
 

99 
 
 

99 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 

99 
 
 
 

99 
 
 

99 

1.  ปลูกฝังคุณธรรม 
ความส านึกในความ
เป็นชาติไทย และวิถี
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาขอเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.  พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

ประเด็นกลยุทธ์  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ /

มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 60-63 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิต
สังคม 
 

90 
 
 

90 
90 
 

90 
 
 

91 
 
 

91 
91 
 

91 
 

92 
 
 

92 
92 
 

92 
 

93 
 
 

93 
93 
 

93 
 

94 
 
 

94 
94 
 

94 
 

93 
 
 

93 
93 
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1.  ปลูกฝังคุณธรรม 
ความส านึกในความ
เป็นชาติไทย และวิถี
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาขอเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.  พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษา 
6.  สร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ สู่
ประชาคมอาเซียน 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

ประเด็นกลยุทธ์  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ / แหล่งเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหาร 

ที ่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวมปี  2560 -2563 

งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

รวม 
ทั้งสิ้น 

1. โครงการรักการเรยีนรู้
สู่วิถีนักปราชญ ์

                 

1.1 ก้าวใหม่สูร่ั้วหนอง
แวง 

20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 80,000 - 80,000 นายอนุรักษ์ พูล
สวัสดิ ์

วิชาการ 

1.2 กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 

6,000  - 6,000  6,000  - 6,000  6,000  - 6,000  6,000  - 6,000  24,000  - 24,000  น.ส.สุวมิล  
เคลือบคณโท 

วิชาการ 

1.3 กิจกรรมวัน
ภาษาไทย 

7,000 - 7,000 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000 28,000 - 28,000 น.ส.สุวมิล  
เคลือบคณโท 

วิชาการ 

1.4 ส่งเสริมบันทึกรักการ
อ่าน 

3,000 - 3,000 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000 12,000 - 12,000 น.ส.สุวมิล  
เคลือบคณโท 

วิชาการ 

1.5 วารสารสิ่งพิมพ์ 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 80,000 - 80,000 น.ส.สุวมิล  
เคลือบคณโท 

วิชาการ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

ประเด็นกลยุทธ์  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ / แหล่งเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหาร 

ที ่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวมปี  2560 -2563 

งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

รวม 
ทั้งสิ้น 

2. โครงการเสริมความรู้
พัฒนาทักษะการคิด 

                 

กิจกรรมวันสุนทรภู ่ 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000 20,000 - 20,000 นางพจมาศ  
จันทร์โท 

วิชาการ 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร ์
 

15,000  - 15,000  15,000  - 15,000  15,000  - 15,000  15,000  - 15,000  60,000  - 60,000  นายเกรียงไกร  
คงจันทร์ 

วิชาการ 

กิจกรรมวันคริสต์มาส 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 40,000 - 40,000 น.ส.แสงเดือน 
มะลลิา 

วิชาการ 

3. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิสู่ความเป็น
เลิศ 

                
 

-แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

40,000 - 40,000 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000 160,00
0 

- 160,00
0 

น.ส.ศิรยิากร     
บัวงาม 

วิชาการ 

-ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทุก
กลุ่มสาระ 

20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 80,000 - 80,000 น.ส.อนงค์          
เชยจันทา 

วิชาการ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

ประเด็นกลยุทธ์  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ / แหล่งเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหาร 

ที ่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวมปี  2560 -2563 

งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

รวม 
ทั้งสิ้น 

-เฝ้าระวัง 0  ร  มส 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 8,000 - 8,000 น.ส.อรศริ ิ วิชาการ 
วิจัยในช้ันเรียน 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000 12,000 - 12,000 นายธงชัย วิชาการ 
จ้างครูผูส้อน 374,000 - 374,000 374,000 - 374,000 374,000 - 374,000 374,000 - 374,000 1,496,00

0 
- 1,496,000 นายสุวรรณ บุคคล 

4. โครงการพัฒนา
และส่งเสรมิงาน
วิชาการ 

                
 

กิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ  เนตรนาร ี

40,000 - 40,000 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000 160,000 - 160,000 นายสุจิน  
อรชัย 

วิชาการ 

กิจกรรมวันสถาปนา
ลูกเสือ  

1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 4,000 - 4,000 นายสุจิน  
อรชัย 

วิชาการ 

กิจกรรมวันวชิราวุธ 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 4,000 - 4,000 นายสุจิน วิชาการ 
ปรับปรุง พัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา 

2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 8,000 - 8,000 น.ส.อนงค์  
เชยจันทา 

วิชาการ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

ประเด็นกลยุทธ์  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ / แหล่งเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหาร 

ที ่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวมปี  2560 -2563 

งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

รวม 
ทั้งสิ้น 

5. โครงการจัดซื้อ
วัสดุการเรียนการ
สอน 

350,000 - 350,000 350,000 - 350,000 350,000 - 350,000 350,000 - 350,000 1,400,00
0 

- 1,400,000 นายภัทร
พงศ์ ใยชวด งบประมาณ 

6. โครงการสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

30,000 - 30,000 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000 120,00
0 

- 120,000 นายธวัชชัย 
งามศิร ิ วิชาการ 

7. โครงการเช่าระบบ
คอมพิวเตอร ์

500,000 - 500,000 500,000 - 500,000 500,000 - 500,000 500,000 - 500,000 2,000,00
0 

- 2,000,000 นายภัทร
พงศ์ ใยชวด 

งบประมาณ 

8. โครงการลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู ้

20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 80,000 - 80,000 น.ส.พรณภสั  
บุญแก้ว 

วิชาการ 

9. โครงการสวน
สมุนไพรในโรงเรียน 

20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 80,000 - 80,000 นายฉันติ จุล
กองฮ้อ 

ทั่วไป 

 
 
 
 
 



66 

 

66 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

ประเด็นกลยุทธ์  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ / แหล่งเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหาร 

ที ่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวมปี  2560 -2563 

งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

รวม 
ทั้งสิ้น 

10. โครงการสังคม
แห่งการเรียนรู ้

                 

การศึกษาทางเลือก 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 40,000 - 40,000 น.ส.พรณภสั วิชาการ 
กิจกรรมทัศนศึกษา 
 

90,000 - 90,000 90,000 - 90,000 90,000 - 90,000 90,000 - 90,000 360,000 - 360,000 น.ส.         
สุพรรษา 

ทั่วไป 

ศึกษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจังหวัด
สุรินทร ์

15,000 - 15,000 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000 60,000 - 60,000 นายนฤพล  
สายวิลยั วิชาการ 

กิจกรรมสัปดาห์
อาเซียนศึกษา 

7,000 - 7,000 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000 28,000 - 28,000 น.ส.ไพรัฐ  
ไพเราะ 

วิชาการ 

เยี่ยมบ้านนักเรียน 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000 28,000 - 28,000 นายพิชัย     
บุรมศร ี

ทั่วไป 

ส่งเสริมสวสัดภิาพ
นักเรียน 

202,000 - 202,000 202,000 - 202,000 202,000 - 202,000 202,000 - 202,000 808,000 - 808,000 นายภัทร
พงศ์ 

งบประมาณ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ /

มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 60-63 
2.1 การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
  

การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 
1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 
2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
3) การวางแผนและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

90 
 
 

90 
 
 
 

90 
 

90 
 

90 

91 
 
 

91 
 
 
 

91 
 

91 
 

91 

92 
 
 

92 
 
 
 

92 
 

92 
 

92 

93 
 
 

93 
 
 
 

93 
 

93 
 

93 

94 
 
 

94 
 
 
 

94 
 

94 
 

94 

93 
 
 

93 
 
 
 

93 
 

93 
 

93 

3. ส่งเสริมครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง 
4.  เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 
สถานศึกษา 



68 

 

68 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ /

มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 60-63 
2.3 การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา 
ให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
2.4 การก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา 
  

การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
การร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 
 
 
การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

90 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 

91 
 
 
 
 
 

91 
 
 
 
 

92 
 
 
 
 
 

92 
 
 
 
 

93 
 
 
 
 
 

93 
 
 
 
 

94 
 
 
 
 
 

94 
 
 
 
 

93 
 
 
 
 
 

93 
 
 
 
 

3. ส่งเสริมครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง 
4.  เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 
สถานศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

 

โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ / แหล่งเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหาร 

ที ่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวมปี  2560 -2563 

งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

รวม 
ทั้งสิ้น 

11. โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ 

                 

จ้างนักการภารโรง 162,000 - 162,000 162,000 - 162,000 162,000 - 162,000 162,000 - 162,000 648,000 - 648,000 นางพจมาศ  
จันทร์โท 

งบประมาณ 

ค่าสาธารณูปโภค 410,000 - 41,0000 41,0000 - 41,0000 41,0000 - 41,0000 41,0000 - 41,0000 164,000
0 

- 164,0000 นางพจมาศ  
จันทร์โท 

งบประมาณ 

จัดซื้อและซ่อมบ ารุง
วัสดุส านักงาน 

29,785 - 29,785 29,785 - 29,785 29,785 - 29,785 29,785 - 29,785 119,14
0 

- 119,140 นายธวัชชัย  
งามศิร ิ

งบประมาณ 

จัดกระเป๋านักเรียน
และเสื้อโปโล 

65,000 - 65,000 65,000 - 65,000 65,000 - 65,000 65,000 - 65,000 260,00
0 

- 260,000 นายธวัชชัย  
งามศิร ิ

งบประมาณ 

12. โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาฯ 

1,116,919 - 1,116,919 1,116,919 - 1,116,919 1,116,919 - 1,116,919 1,116,919 - 1,116,919 4,467,6
76 

- 4,467,6
76 

นายธวัชชัย  
งามศิร ิ

งบประมาณ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

 

โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ / แหล่งเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหาร 

ที ่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวมปี  2560 -2563 

งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

รวม 
ทั้งสิ้น 

13. โครงการพัฒนา
ครูมืออาชีพ 

                 

ประชุม อบรม 
สัมมนา 

100,000 - 100,000 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000 400,000 - 400,000 นายสุจิน  
อรชัย 

บุคคล 

ศึกษาดูงนคร ู 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000 160,000 - 160,000 น.ส.รติพร  
ทบทอบ 

บุคคล 

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ 

10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 40,000 - 40,000 น.ส.รติพร  
ทบทอบ 

บุคคล 

ขวัญและก าลังใจคร ู 11,740 - 11,740 11,740 - 11,740 11,740 - 11,740 11,740 - 11,740 46,960 - 46,960 นายสุวรรณ 
ถวิลหวญ 

บุคคล 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

 

โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ / แหล่งเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหาร 

ที ่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวมปี  2560 -2563 

งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

รวม 
ทั้งสิ้น 

14. โครงการส่งเสริม
การด าเนินงานแบบมี
ส่วนร่วม 

               
  

ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

5,000 - 5,000 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000 400,000 - 400,000 
นายชัย
ณรงค ์

ทั่วไป 

ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

5,000 - 5,000 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000 160,000 - 160,000 น.ส.อนุสส
รา 

ทั่วไป 

บริการชุมชน 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 40,000 - 40,000 นายฉันต ิ ทั่วไป 

ระดมทรัพยากร 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 46,960 - 46,960 นายชัย
ณรงค ์

ทั่วไป 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

 

โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ / แหล่งเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหาร 

ที ่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวมปี  2560 -2563 

งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

รวม 
ทั้งสิ้น 

15. โครงการ
สภาพแวดล้อมพร้อม
ส่งเสริมบริการผูเ้รียน 

                 

พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000 360,000 - 360,000 นายชัยณรงค์  ทั่วไป 
ปรับปรุงห้องประกัน
คุณภาพ 

50,000 - 50,000 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000 200,000 - 200,000 น.ส.อนุสสรา ทั่วไป 

ปรับปรุงห้องส านักงาน 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000 60,000 - 60,000 นายฉันต ิ ทั่วไป 

ปรับปรุงโรงอาหาร 25,000 - 25,000 25,000 - 25,000 25,000 - 25,000 25,000 - 25,000 100,000 - 100,000 นายชัยณรงค ์ ทั่วไป 

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
โรงเรียน 

30,000 - 30,000 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000 120,000  120,000 นายชัยณรงค ์ ทั่วไป 

วินัยจราจร 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500 6,000  6,000 นายวิศวพงศ์ ทั่วไป 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 60-63 
1. การมีกระบวนการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึด
โยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 
 

การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

 
การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

 
การตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

 

90 
 
 

90 
 
 

90 
 
 
 

91 
 
 

91 
 
 

91 
 

92 
 
 

92 
 
 

92 
 

93 
 
 

93 
 
 

93 
 

94 
 
 

94 
 
 

94 
 

93 
 
 

93 
 
 
9 

3. ส่งเสริมครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง 
5.  ประสานความ
ร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

 

โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ / แหล่งเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหาร 

ที ่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวมปี  2560 -2563 

งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

รวม 
ทั้งสิ้น 

16. โครงการพัฒนา
ทักษะชีวิต 

                 

กิจกรรมวันต่อต้าน
ยาเสพตดิ 

5,000 - 5,000 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000 20,000 - 20,000 นายพิชัย  บุ
รมศร ี

ทั่วไป 

กิจกรรมกีฬาสี
ภายใน 

30,000 - 30,000 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000 120,000 - 120,000 นายจตุรงค์  
ไชยพร 

ทั่วไป 

กิจกรรมกีฬาระดับ
จังหวัด 

20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 80,000 - 80,000 นายจตุรงค์  
ไชยพร 

ทั่วไป 

กิจกรรมพัฒนา
สมาชิกทูบีนัมเบอร์
วัน 

15,000  15,000 15,000  15,000 15,000  15,000 15,000  15,000 60,000  60,000 น.ส.สุวมิล  
เคลือบคณ

โท 
ทั่วไป 

ตรวจปสัสาวะ
ประจ าป ี

2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 8,000 - 8,000 นายพิชัย  บุ
รมศร ี

ทั่วไป 

ทดสอบสมรรถภาพ
นักเรียน 

1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 4,000 - 4,000 นายวิศว
พงศ์ 

ทั่วไป 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

 

โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ / แหล่งเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหาร 

ที ่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวมปี  2560 -2563 

งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

รวม 
ทั้งสิ้น 

งานอนามัยโรงเรียน 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000 28,000 - 28,000 นางเบญญา 
หวังหมั่น 

ทั่วไป 

ตรวจสุขภาพ
ประจ าปีนักเรียน 

2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 8,000 - 8,000 น.ส.ศศอร 
วงศ์บุญ 

ทั่วไป 

ระบบดูแลนักเรียน 108,600 - 108,600 108,600 - 108,600 108,600 - 108,600 108,600 - 108,600 436,400 - 436,400 นายพิชัย   
บุรมศร ี

ทั่วไป 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

 

โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ / แหล่งเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหาร 

ที ่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวมปี  2560 -2563 

งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

รวม 
ทั้งสิ้น 

17. โครงการร่วม
สร้างสรรค์งานดี มี
ทักษะรักการท างาน 

                 

ธนาคารโรงเรียน 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 8,000 - 8,000 นางเบญญา  
เนื่องนิยม 

ทั่วไป 

สืบสานวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 40,000 - 40,000 นายนฤพล  
สายวิลยั 

ทั่วไป 

แนะแนวอาชีพ 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 8,000 - 8,000 น.ส.สุวมิล วิชาการ 
แนะแนวการศึกษา 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000 24,000 - 24,000 น.ส.สุวมิล วิชาการ 
ทักษะงานอาชีพ 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 8,000 - 8,000 น.ส.สุวมิล วิชาการ 
ทุนการศึกษา 
 

18,000 - 18,000 18,000 - 18,000 18,000 - 18,000 18,000 - 18,000 72,000 - 72,000 
น.ส.สุวมิล วิชาการ 

ปฐมนิเทศ 
 

3,000 - 3,000 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000 12,000 - 12,000 
น.ส.พรณภสั วิชาการ 

 
 



77 

 

77 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

 

โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ / แหล่งเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหาร 

ที ่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวมปี  2560 -2563 

งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

รวม 
ทั้งสิ้น 

ปัจฉิมนิเทศ 
 

10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 40,000 - 40,000 นายอาทร  
อุตรา 

วิชาการ 

Open  School  
 

20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 80,000 - 80,000 นายธงชัย  
บุญพัก 

วิชาการ 

กิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียน 

2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 8,000 - 8,000 น.ส.สุ
พรรษา 

ทั่วไป 

18. โครงการ
คุณธรรมส่องทาง
เสรมิสร้างปัญญา 

               
  

ค่ายส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

40,000 - 40,000 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000 160,00
0 

- 160,000 นายประชา  
วรรณค า 

ทั่วไป 

กิจกรรม 5 ห้องชีวิต 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000 28,000 - 28,000 นายฉันติ  
จุลกองฮ้อ 

ทั่วไป 

ประกวดมารยาทไทย 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 8,000 - 8,000 น.ส.ไพรัฐ 
ไพเราะ 

ทั่วไป 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

 

โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ / แหล่งเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหาร 

ที ่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวมปี  2560 -2563 

งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

รวม 
ทั้งสิ้น 

วันวิสาขบูชา 
 

1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 4,000 - 4,000 นายประชา  
วรรณค า 

ทั่วไป 

วันแม่แห่งชาติ  
 

6,000 - 6,000 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000 24,000 - 24,000 นางญาณิศา ทั่วไป 

วันพ่อแห่งชาติ 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 16,000 - 16,000 นายพิชัย ทั่วไป 

วันเข้าพรรษา 1,000  1,000 1,000  1,000 1,000  1,000 1,000  1,000 4,000  4,000 นายสุวรรณ  
ถวิลหวญ 

ทั่วไป 

วันออกพรรษา 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 4,000 - 4,000 นายสุวรรณ  
ถวิลหวญ 

ทั่วไป 

วันมาฆบูชา 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 4,000 - 4,000 นายสุวรรณ  
ถวิลหวญ 

ทั่วไป 

วันอาสาฬหบูชา 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 4,000 - 4,000 นายสุวรรณ  
ถวิลหวญ 

ทั่วไป 

วันสารทไทย 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500 6,000 - 6,000 นายสุวรรณ   ทั่วไป 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

 

โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ / แหล่งเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหาร 

ที ่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวมปี  2560 -2563 

งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

รวม 
ทั้งสิ้น 

วันไหว้คร ู 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 16,000 - 16,000 น.ส.ไพรัฐ ทั่วไป 

อบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 16,000 - 16,000 นายภัทร
พงศ์ 

ทั่วไป 

สภานักเรียน 2,715 - 2,715 2,715 - 2,715 2,715 - 2,715 2,715 - 2,715 10,860 - 10,860 นายพิชัย ทั่วไป 

19. โครงการเกษตร
อินทรีย์วิถีหนองแวง 

               
  

การท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 

3,000 - 3,000 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000 12,000 - 12,000 นายชัย
ณรงค ์

ทั่วไป 

การบูรณาการเกษตร
อินทรีย์วิถีหนองแวง 

4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 16,000 - 16,000 น.ส.อนุสส
รา 

ทั่วไป 

การเลีย้งสัตว์
เศรษฐกิจ 

4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 16,000 - 16,000 น.ส.รติพร ทั่วไป 

การปลูกพืชสวนครัว 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 16,000 - 16,000 นายประชา ทั่วไป 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

 

โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ / แหล่งเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหาร 

ที ่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวมปี  2560 -2563 

งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

รวม 
ทั้งสิ้น 

20. โครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ 

                 

ธนาคารขยะรีไซเคิล 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000 20,000 - 20,000 น.ส.วัชรานุช ทั่วไป 

แก๊สชีวภาพพอเพียง 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 4,000 - 4,000 นายสุวรรณ ทั่วไป 

กิจกรรมอนรุักษ์ป่า 1,000  1,000 1,000  1,000 1,000  1,000 1,000  1,000 4,000  4,000 นายอนุรักษ ทั่วไป 

กิจกรรมอนรุักษ์น้ า 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 4,000 - 4,000 นายนฤพล ทั่วไป 
กิจกรรมลดพลังงาน 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 4,000 - 4,000 นายธวัชชัย ทั่วไป 
กิจกรรมออกแบบ
สิ่งประดิษฐ ์

1,5000 - 1,5000 1,5000 - 1,5000 1,5000 - 1,5000 1,5000 - 1,5000 6,0000 - 6,0000 น.ส.รติพร ทั่วไป 

กิจกรรมออกแบบ
เครื่องแต่งกาย 

1,500 - 1,500 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500 6,000 - 6,000 นางพจมาศ ทั่วไป 

กิจกรรมห้องเรียน
ปราศจากมลภาวะ 

1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 4,000 - 4,000 น.ส.วัชรานุช ทั่วไป 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

 

โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ / แหล่งเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหาร 

ที ่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวมปี  2560 -2563 

งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

รวม 
ทั้งสิ้น 

โรงอาหารสะอาด
ปราศจากมลภาวะ 

1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 4,000 - 4,000 
  

ส้วมสุขสันต ์ 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 40,000 - 40,000 นายฉันต ิ ทั่วไป 

น้ าหมักจุลินทรีย์
พอเพียง 

4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000 16,000 - 16,000 นายชัย
ณรงค ์

ทั่วไป 

กิจกรรมบอกลา
พลาสติก 

2,000  2,000 2,000  2,000 2,000  2,000 2,000  2,000 8,000  8,000 
น.ส.วัชรานุช ทั่วไป 

ทอผ้าป่ารไีซเคลิ 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 8,000 - 8,000 น.ส.วัชรานุช ทั่วไป 
เด็กดีใช้ปิ่นโต 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 4,000 - 4,000 น.ส.รติพร ทั่วไป 

คูปองลุ้นโชค 1,5000 - 1,5000 1,5000 - 1,5000 1,5000 - 1,5000 1,5000 - 1,5000 60,000 - 60,000 น.ส.รติพร ทั่วไป 

ธนาคารขยะอันตราย 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500 6,000 - 6,000 นางพจมาศ ทั่วไป 
เตาเผาขยะ 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000 200,00

0 
- 200,000 นายอาทร ทั่วไป 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

 

โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ / แหล่งเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหาร 

ที ่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวมปี  2560 -2563 

งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

รวม 
ทั้งสิ้น 

บ่อดักไขมัน 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 8,000 - 8,000 นายนฤพล  

ขบวนการพิทัก 
น.ว.ค. 

1,500 - 1,500 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500 6,000 - 6,000 
นางชนิดาภา ทั่วไป 

กิจกรรมทานผักดีชีวี
มีสุข 

1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 4,000 - 4,000 
นางเบญญา ทั่วไป 

กิจกรรมสานฝัน
ชุมชน 

1,000  1,000 1,000  1,000 1,000  1,000 1,000  1,000 4,000  4,000 
น.ส.วัชรานุช ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 

 

83 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 60-63 
1.  การใช้ระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
 

การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น 

 

90 91 92 93 94 93 5.  ประสานความ
ร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

 

โครงการ / กิจกรรม 

งบประมาณ / แหล่งเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
งานบริหาร 

ที ่
รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวมปี  2560 -2563 

งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม 
นอก 
งปม 

รวม งปม. 
นอก 
งปม. 

รวม 
ทั้งสิ้น 

21. โครงการนิเทศ
การศึกษา 

4,000 - 4,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 8,000 - 8,000 นางประจวบ  
บุญพอก 

วิชาการ 

22. โครงการงาน
ประกันพัฒนา
สถานศึกษามี
คุณภาพ 

10,000 - 1,500 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500 1,500 - 1,500 6,000 - 6,000 
น.ส.อรศริิ  
เจือจันทร ์

วิชาการ 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2560 – 2563  โรงเรียนหนองแวง
วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นแผนกลยุทธ์ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาในระยะ 4 ปี ของโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ จึงก าหนด
หลักการ แนวทางการด าเนินการดังนี้ 

1. หลักการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
การน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2560 - 2563 สู่การปฏิบัติ  ยึดหลักความ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน  และนโยบาย  กลยุทธ์  จุดเน้นของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่แสดงถึงกรรมวิธีในการตัดสินใจเลือกแผนงานโครงการ  

ไปด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จ  ซึ่งต้องอาศัยกลยุทธ์หลาย ๆ อย่างทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
นอกจากนี้การน าแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นจะต้องสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารจัดการในแง่ของการ
มอบหมายอ านาจหน้าที่(empowerment) การประสานงาน(co-ordinate) การอ านวยการ (direction) 
การควบคุมงาน (controlling) ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ในแต่ละขั้นตอนของ
แผนด้วยการน าแผนไปปฏิบัติต้องมีการเตรียมการอย่างรัดกุมรอบคอบ  และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่
ก าหนดไว้ในแผน เพ่ือจะให้งานนั้นส าเร็จตามเป้าประสงค์และค่าเป้าหมายที่วางไว้    โรงเรียนหนองแวง
วิทยาคม จึงได้ก าหนดหลักการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ   สรุปดังนี้ 

2.1 การสื่อสารกลยุทธ์ 
เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม เห็นชอบแผนพัฒนา

การศึกษาระยะ 4 ปี พ.ศ.2560 - 2563 แล้ว การสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ ทิศทางการพัฒนา  ตัวชี้วัด         
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด   กลยุทธ์  และระบบวัดผลการด าเนินงาน ให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนทราบ  
นับเป็นภารกิจที่ส าคัญที่สุด   การด าเนินการสื่อสารต้องก าหนดเป้าหมายและวางแผนในการสื่อสารกลยุทธ์
ให้ชัดเจนเพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับทราบข้อมูลที่ต้องการสื่อสารอย่างถูกต้องและท่ัวถึง 

2.2 การก าหนดทีมงานในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
ก าหนดทีมงานในการขับเคลื่อนกลยุทธ์หลัก ซึ่งประกอบด้วยทีมงานจากทุกกลุ่มภายใน โรงเรียนที่

มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับภารกิจของในแต่กลยุทธ์ เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
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2.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ โดยการวิเคราะห์โครงการ/
กิจกรรมในแผนกลยุทธ์เพ่ือน าไปจัดท าโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ตามกรอบวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

3. การจัดการระบบติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
จัดระบบการวัดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ส าคัญ  ในการติดตาม

ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการของโรงเรียน และประชุมสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในโรงเรียน  
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้ รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ความส าเร็จ เป็นรายปีและเม่ือสิ้นสุดแผน 
 

4. สร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 
การบริหารกลยุทธ์ จะขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในตามพันธกิจ ที่ได้รับ 

มอบหมาย รวมทั้งแสวงหาและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน   
 

5. การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง โดยเน้นหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการพัฒนาองค์กรอย่างจริงจัง             

และต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
และองค์กรแห่งความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นกลยุทธ์ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าสั่งโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

ที่   286/2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 - 2563 
……………………………………………… 

  ด้วย โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา                        
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2560 – 2563 ในการก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย  และ
ทิศทาง เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ   และเพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  จึงอาศัยอ านาจตามค าสั่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่ ศธ 6/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอ านาจการบังคับบัญชาผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์พัฒนา
การศึกษา ดังต่อไปนี้  
1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย   

1.1  นายณรงค์  ปิ่นเพชร  ประธานกรรมการสถานศึกษา ประธานที่ปรึกษา 
1.2  นายนิเวศน์  เนินทอง ผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานที่ปรึกษา 
1.3  นางประจวบ  บุญพอก รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 

     1.4  นายชัยณรงค์  โมรา  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
2.  คณะกรรมการก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์   มีหน้าที่ก าหนดทิศทาง   วิสัยทัศน์   พันธกิจ  
เป้าหมาย และตัวชี้วัด  รวบรวมวิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อก าหนดและจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการจัด
การศึกษา    ประกอบด้วย 
    2.1  นายณรงค์  ปิ่นเพชร  ประธานกรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
     2.2  นายนิเวศน์  เนินทอง ผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
     2.3  นางประจวบ  บุญพอก รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
     2.4  นายชัยณรงค์  โมรา  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
     2.5  นายสุวรรณ  ถวิลหวญ หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล  กรรมการ 
     2.6  นาพิชัย  บุรมศรี  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  กรรมการ  
     2.7  นางสาวพรณภัส  บุญแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 
     2.8  นายธวัชชัย  งามศิริ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 
 

3.  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่รวบรวม  ตรวจสอบข้อมูล  ในระดับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารงานด้านการจัดการศึกษา  เพ่ือจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์และแปลงแผน
กลยุทธ์ไปสู่แผนการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม   ให้สอดคล้องกับแผนงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  
ประกอบด้วย 

3.1  นางประจวบ  บุญพอก  รองผู้อ านวยการ   ประธาน 
3.2  นายชัยณรงค์  โมรา   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ รองประธาน  



3.3  นายสุวรรณ  ถวิลหวญ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.4  นางสาวพรณภัส  บุญแก้ว  ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3.5  นางเบญญา  เนื่องนิยม  ครูช านาญการ   กรรมการ 
3.6  นางสาวอรศิริ  เจือจันทร์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
3.7  นางพจมาศ  จันทร์โท  ครูช านาญการ   กรรมการ 
3.8  นายธงชัย  บุญพัก   ครชู านาญการ   กรรมการ 
3.9  นางสาววัชรานุช  รังแก้ว  ครช านาญการ   กรรมการ 
3.10  นายสุจิน  อรชัย   ครช านาญการ   กรรมการ 
3.11  นายฉันติ  จุลกองฮ้อ  ครู คศ.1    กรรมการ 
3.12  นายภัทรพงศ์  ใยชวด  ครู คศ.1    กรรมการ 
3.13  นายพิชัย  บุรมศรี   ครู คศ.1    กรรมการ 
3.14  นางสาวศิริยากร  บัวงาม  ครู คศ.1    กรรมการ 
3.15  นางสาวสุวิมล  เคลือบคณโท ครู คศ.1    กรรมการ 
3.16  นางสาวอนุสสรา  หายทุกข์  ครู คศ.1    กรรมการ 
3.17  นางสาวอนงค์  เชยจันทา  ครู คศ.1    กรรมการ 
3.18  นายอาทร  อุตรา   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
3.19  นายเกรียงไกร  คงจันทร์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
3.20  นางสาวญาณิศา  สมบัติวงศ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
3.21  นางสาวชนิดาภา  ค าเขียว  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
3.22  นางสาวไพรัฐ  ไพเราะ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
3.23  นายนฤพล  สายวิลัย  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
3.24  นายอนุรักษ์  พูลสวัสดิ์  พนักงานราชการ   กรรมการ 
3.25  นายจตุรงค์  ไชยพร  พนักงานราชการ   กรรมการ 
3.26  นายธวัชชัย  งามศิริ  ครชู านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
3.27  นายประชา  วรรณค า  ครู คศ.1  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

4.  คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์และตรวจสอบความถูกต้อง  มีหน้าที่  ตรวจสอบข้อมูลในการพิมพ์  จัดท า
รูปเล่ม  จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
     ประกอบด้วย 
      4.1  นายชัยณรงค์  โมรา   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
      4.2  นายธวัชชัย  งามศิริ   ครชู านาญการ  รองประธานกรรมการ 

4.3  นางสาวสุพรรษา  วันไทย  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 

      4.4  นางชนิดาภา  ค าเขียว  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
4.5  นายศักดิ์ชาย  พิมพ์ศรี  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและเลขานุการ  

 
 
 



ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งร่วมกันปรึกษาหารือ และร่วมมือปฏิบัติงานให้ได้แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ  เกิดผลดีกับนักเรียนและโรงเรียนให้มากที่สุด 
 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     

    สั่ง ณ วันที่   7  เดือน กันยายน    พ.ศ. 2559 
     

                                                     
      (นายนิเวศน์  เนินทอง) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
 

 
      

  



การให้ความเห็นชอบ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2560-2563 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

******************************************************************************* 
 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ครั้งที่   2/2559  เมื่อวันที่   1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2559                
ได้พิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560-2563  ของโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมแล้ว            
มีมติ 
 

1) เห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม  ดังนี้   
 

ปี พ.ศ.  2560      จ านวน   22  โครงการ   งบประมาณ       4,015,519 บาท 
ปี พ.ศ.  2561      จ านวน   22  โครงการ   งบประมาณ       4,015,519 บาท 
ปี พ.ศ.  2562      จ านวน   22  โครงการ   งบประมาณ       4,015,519 บาท 
ปี พ.ศ.  2563      จ านวน   22  โครงการ   งบประมาณ       4,015,519 บาท 

 
2) เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560-2563    ได้ 
 
 
 

(ลงชื่อ).................................................. 
        (นายณรงค์  ปิ่นเพชร) 

            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


