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ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยาเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีข้ันตอนการด าเนินงานตามนโยบาย ทิศ
ทางการพัฒนาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนและประกันคุณภาพของโรงเรียน แผนปฏิบัติการเล่มนี้ ได้
ผ่านการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยการเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 เล่มนี้ จึงเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการระดมสรรพก าลังของ
คณะครูทุกท่าน ทุกฝ่ายร่วมมือกันปฏิบัติงาน วางแผนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณคณะท างาน 
คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองจัดสรรงบประมาณ ครู บุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนให้แผนปฏิบัติการ
ประจ าปงีบประมาณ 2563 เล่มนี้ส าเร็จลุลวงไปด้วยดี 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

             

1.  ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป  
  โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  ตั้งอยู่เลขท่ี 108  หมู่ที่  7  ต าบลเชื้อเพลิง  อ าเภอปราสาท  จังหวัด
สุรินทร์  รหัสไปรษณีย์ 32140   โทรศัพท์  0-4404-2552   e-mail  :  chpw12345@gmail.com   
website : www.chpw.ac.th  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เนื้อที่ 53 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ ต าบลเชื้อเพลิง  ต าบลไพล                           
และต าบลทมอ 
  โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนประสาทวิทยาคาร   อ าเภอปราสาท   
จังหวัดสุรินทร์   มีประวัติการจัดตั้งโดยสังเขปดังนี้ 
  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 : ก านันพินิจ เมอืงไทย พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา ต าบล
เชื้อเพลิง  และพระครูธ ารงศีลคุณเจ้าคณะต าบลเชื้อเพลิง-ไพล  ได้ยื่นหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประจ าต าบล และมอบที่ดินสาธารณประโยชน์ “ป่าตาเกา”  ประมาณ  50 ไร่ เป็นสถานที่สร้างโรงเรียน 
เปิดสอนครั้งแรกเม่ือวันที่  16 พฤษภาคม  2535  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าอาวาสวัดมุนีนิรมิต            
ให้ใช้อาคารของโรงเรียนปริยัติธรรมไพศาลวิทยาคมเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว มีนายวสันต์  ค าเกลี้ยง                
เป็นผู้ดูแลสาขาแห่งนี้ และได้ย้ายมาเรียนที่ในที่ตั้งปัจจุบันในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2538 
  วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2535 : กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จัดเป็นสาขาของโรงเรียน             
ประสาทวิทยาคาร  โดยใช้วัดมุนีนิรมิต (วัดก าโปล) เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว นักเรียนรุ่นแรกจ านวน 52 คน 
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 : พลโทสมบุญ และอาจารย์วิจิตรา  กุลแพทย์  ได้แสดง                 
ความจ านงขอบริจาคเงิน  3,000,000  บาท  เพ่ือสร้างอาคารเรียนแบบ 108 ล/30 จ านวน 1 หลัง 
  วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2538 : กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งประกาศจัดตั้งโรงเรียนเป็นเอกเทศ 
ชื่อว่า  “ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา” และแต่งตั้งนายวสันต์  ค าเกลี้ยง เป็นครูใหญ่  

  ปัจจุบันโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาเป็นโรงเรียนรัฐบาล แบบสหศึกษา เปิดสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   

2. ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน      โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 
ประเภท       สหศึกษา 
อักษรย่อ       ช.พ.ว. 
วันสถาปนาโรงเรียน   8  มีนาคม  2538 
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน พระโสฬลมงคลมหาบพิตร 
ปรัชญาโรงเรียน     ปญ.ญายต.ถ. วิปส.สติ  “คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา 
คติพจน์       ฟัง  คิด  ฝึก 

  ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน หลังคาโบสถ์และคบเพลิง 
     หลังคำโบสถ์   หมายถึง   วัดมุนีนิรมิต  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ของโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
     คบเพลิง  หมายถึง   แสงสว่างแห่งปัญญาที่สามารถเผาผลาญ อวิชชาหรือความไม่รู้ 
                  ให้มอดไหม้ลงเป็นจุล 
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  สีประจ าโรงเรียน   เทา – แดง  หมายถึง  ผู้ที่มีความเก่ง,กล้า,ด้วยปัญญาย่อมเจริญรุ่งเรือง 
           สีเทา หมายถึง  ปัญญา 
             สีแดง หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง  , เก่ง , กล้า 
  ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นเชื้อเพลิง 
  เส้นทางคมนาคม   โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาตั้งอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214   
         ถนนสุรินทร์-ช่องจอม  ระหว่างกิโลเมตรที่  21 - 22 ท าให้การคมนาคม 
         สะดวกเส้นทางใช้เส้นทางรถยนต์ในการคมนาคมมีสายหลัก 2 สาย คือ 
         โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา – อ าเภอปราสาท  ระยะทาง  8 กิโลเมตร 
         โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา – อ าเภอเมืองสุรินทร์ ระยะทาง 21 กิโลเมตร 

 อาณาเขตติดต่อ   ทิศเหนือ  ติดกับเขตต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
        ทิศใต้  ติดกับเขตต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท 
        ทิศตะวันออก ติดกับเขตต าบลทมอ  ต าบลโคกยาง อ าเภอปราสาท 
        ทิศตะวันตก ติดต่อเจตต าบลไพล  อ าเภอปราสาท 

3. ท ำเนียบผู้บริหำร 
  พ.ศ.2535-2538     นายวสันต์  ค าเกลี้ยง  ผู้ดูแลสาขา  
  พ.ศ.2538        นายสุระ  ประยงค์หอม  รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่ 
  พ.ศ.2538-2539     นายวสันต์  ค าเกลี้ยง  ครูใหญ่  
  พ.ศ.2539-2543     นายวสันต์  ค าเกลี้ยง  อาจารย์ใหญ่  
  พ.ศ.2543-2548     นายวิชียร  สุดใสด ี  ผู้อ านวยการ  
  พ.ศ.2548-2549     นายพิทักษ์  สุปิงคลัด  ผู้อ านวยการ  
  พ.ศ.2549-2557      นายแหลมทอง ดอกประทุม ผู้อ านวยการ  
  พ.ศ.2557-2559   นางสาวนิโลบล  พุทธานุรักษ์ รองผู้อ านวยการ  
              รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
  พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน  นายพศิน   บัวหุ่ง  ผู้อ านวยการ 

4.  ภำรกิจของสถำนศึกษำ 
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา   ต าบลเชื้อเพลิง   อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงเรียนในสังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ   ดังนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 33  และความต้องการของท้องถิ่น 

2. น างบเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
มาใช้ในการบริการจัดการศึกษา โดยมีการตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

3. พัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
6. ระดมทรัพยากรจากทุก ๆ ด้านเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
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7. น าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาเป็นตัวก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานภายใน 
โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรฐานพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

8. จัดการศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล สถานประกอบการและสถาบันอื่น ๆ 
9. จัดให้มีการวิจัย เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน 
10. จัดตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานในโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกงาน 
11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด 

5.  โครงสร้ำงกำรบริหำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.งานหลักสูตรสถานศึกษา 
2.การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้
3.งานทะเบียน วัดผล 
ประเมินและเทียบโอนผลการ
เรียน 
4.งานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
5.งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
6.การนิเทศการศึกษา 
7.งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
8.งานส่งเสรมิความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน 
9.งานประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน 
10.การส่งเสริมและสนบัสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
11.งานแนะแนวการศึกษา 
12.งานอ่ืน ๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พื้นฐาน 

มูลนิธิพลโทสมบุญ 
วิจิตรา  กุลแพทย์ 

1.การด าเนินงานธุรการ 
2.การประสานงานเครือข่าย
การศึกษา 
3.การจัดระบบบรหิารและ
พัฒนาองค์กร 
4.งานอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม 
5.งานรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับสถานท่ี 
6.งานสาธารณปูโภค 
7.งานระบบติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
8.งานปกครองนักเรียน 
9.งานส่งเสรมิกิจการนักเรียน 
10.งานส่งเสริมและประสาน
การศึกษา 
11.งานระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
12.งานความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 
13.งานจัดระบบควบคมุ
ภายใน 
14.งานตามพ.ร.บ.การศึกษา
ภาคบังคับ 
15.งานด าเนินการเด็กพิการ
เรียนร่วม 
16.งานอ่ืนๆที่ได้รับ,อบหมาย 

1.การวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 
2.การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3.งานพัฒนาบุคลากร 
4.งานบ าเหน็จความชอบและ
ทะเบียนบุคลากร 
5.งานวินัย 

1.การจัดท าและเสนอขอ
งบประมาณ 
2.การจัดสรรงบประมาณ 
3.การตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานการ
ใช้งบประมาณและผลการ
ด าเนินงาน 
4.การบริหารการเงิน 
5.การบริหารบัญชี 
6.การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย ์
7.งานระบบเครือข่ายและ
ข้อมูลสารสนเทศ 
8.งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
9.งานวางแผนจัดการศึกษา 

การบริหารงบประมาณ การบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป 
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6. สภำพปัจจุบันของโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยำ 
6.1 ข้อมูลนักเรียน     จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562  จ าแนกตามระดับชั้น 
 

ระดับชั้น จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 2 38 27 63 
ม.2 3 29 28 57 
ม.3 2 24 33 57 

รวม ม.ต้น 7 107 101 208 
ม.4 2 22 17 39 
ม.5 2 14 17 31 
ม.6 2 12 10 22 

รวม ม.ปลำย 6 48 44 92 
รวมทั้งหมด 13 155 145 300 

 6.2 ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ     

ต ำแหน่ง 
เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

อำยุเฉลี่ย 
ชำย หญิง 

ต่ ำกว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่ำ 
ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 

44.74 

รองผู้อ านวยการ - - - - - 
ครูช านาญการพิเศษ - 11 - 5 6 
ครูช านาญการ 2  - - 2 
คร ู 1 3 - 2 2 
ครูผู้ช่วย - - - - - 
พนักงานราชการ 1 1 - 2 - 
ครูอัตราจ้าง - 1 - 1 - 
นักการภารโรงเรียน 1 - 1 - - 
อ่ืน (ธุรการฯ) 1 - - 1 - 

รวม 7 16 1 11 11 

 อัตรำส่วนครู : นักเรียน = 14 : 1 

 6.3 ข้อมูลอำคำรสถำนที่ และแหล่งเรียนรู้ 
1) อาคารเรียนและอาคารประกอบ   ได้แก่ อาคารเรียน 3 หลัง อาคารอเนกประสงค ์  

2  หลัง   อาคารปฏิบัติการ 1  หลัง  โรงอาหาร  1 หลัง  สว้มจ านวน  2  หลัง  สนามฟุตบอล  1  แห่ง  
สนามบาสเกตบอล 1  แห่ง  สนามตะกร้อและสนามวอลเลย์บอล 1 แห่ง 
  2) จ านวนห้องเรียนทั้งหมด 13 ห้อง ระดับชั้น ม.1 – 6  = 2 : 3 : 2 : 2 : 2 : 2 
  3) ห้องสมุด ขนาด 256 ตารางเมตร มีหนังสือประมาณ 2,300 เล่ม  
  4) คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 35 เครื่อง   
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  5) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ
และมุมสืบค้นแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนธนาคาร สหกรณ์โรงเรียน ห้องจริยธรรม ลานสืบค้นฯ 
  6) แหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง ได้แก่ ปราสาทบ้านไพล, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว, สวนสมุนไพรคุณยายส าอาง
กลุ่มผ้าไหมบ้านโพธิ์กอง, แหล่งเรียนรู้ผกาสะเร็น ฯ 

 6.4 สภำพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
โดยมีระยะห่างจากท่ีว่าการอ าเภอทางทิศเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร   เนื้อท่ีประมาณ 30,217 ตาราง
กิโลเมตร พื้นที่ส่วนมากเป็นที่โล่ง ดินเป็นดินทราย บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโสต
ศึกษาสุรินทร์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วัดมุนีนิรมิต โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเชื้อเพลิง องค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง   
 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม   
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 15,0000  บาท   
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  5  คน 
 3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในบริเวณวัด ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

7. ผลกำรประเมินคุณภำพสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 7.1 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  
 มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพผู้เรียน 

ประเด็นพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภำพ 
แปลผล 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน - - 
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน - - 
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 3 ดี 
     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

3 ดี 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 4 ดีเลิศ 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 5 ยอดเยี่ยม 
     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 3 ดี 
     6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 
  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน - - 
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 5 ยอดเยี่ยม 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 5 ยอดเยี่ยม 
     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 5 ยอดเยี่ยม 
     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 4 ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1 3 ดี 
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 ระดับคุณภาพ   ระดับดี 
1. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  ส่งเสริม  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมที่หลากหลาย  ทางด้านวิชาการมีการ
ประชุมปฏิบัติการครูในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดฯ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560)  เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือ
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้  วางแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมด้วยเทคนิควิธีการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  เช่น การ
เรียนรู้แบบ Active  Learning  การเรียนแบบบูรณาการ  การเรียนแบบลงมือปฏิบัติ  เป็นต้น  ครูมีการ
วิเคราะห์หลักสูตร จัดท าโครงสร้างรายวิชา  แผนการจัดการเรียนรู้ ก าหนดกิจกรรม  การวัดและประเมินผล  
ก าหนดภาระงานส าหรับผู้เรียนเป็นชิ้นงานที่ส าคัญสอดคล้องกับตัวชี้วัดในรายวิชาน าเสนอเพ่ือกลั่นกรอง
ไม่ให้มีงานซ้ าซ้อนหรือมีภาระงานมากเกินไป   การเรียนรู้หรือจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติม   กิจกรรมชุมนุม  
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่สอดคล้องกับความถนัด ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน และจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามขีดความสามารถ ท าให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์และ
สมดุลทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ ์จิตใจ และสติปัญญา นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเรื่องอาชีพ ส่งเสริมและสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา การป้องกันสิ่งเสพติด การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การป้องกัน
อุบัติภัย เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยการหมั่นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  สร้างภูมิคุ้มกัน 
และรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีและสิ่งที่ไม่พึงประสงค์โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักเรียน โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมี
จิตสาธารณะ  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดูแลสุขภาวะกายและสภาวะทางจิตใจ  น าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้ความรู้เรื่องศิลป 
วัฒนธรรม ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการปรับปรุง จัดสภาพ 
แวดล้อมและการบริการที่ดีซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษามี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคงและสะอาด   มีแหล่งเรียนรู้เพียงพอท าให้นักเรียนด าเนินชีวิต
อยู่ในสถานศึกษาได้อย่างมีความสุขปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความส าเร็จในการเรียนด้วย   
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน น า
ความรู้ที่ได้จากการอบรมพัฒนาสู่ชั้นเรียน  น าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น  การวางแผนก าหนดภาระงานช่วยลดภาระงานให้กับผู้เรียน ผู้เรียนทราบภาระงานสิ่ง          
ที่ต้องท าล่วงหน้า มีความตระหนักใส่ใจ  มีการวางแผน บริหารเวลาที่เหมาะสม  สะสางงานให้เสร็จทันตาม
ก าหนดเวลา ครูผู้สอนก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ร้อยละของการติด 0 ร มส. ลดน้อยลง  จัดแหล่ง
เรียนรู้ที่สืบค้นข้อมูลได้ ได้แก่ ห้องสมุด ระบบอินเตอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มุมสืบค้นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาคูณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์  เช่น กิจกรรม
ชุมนุม   กิจกรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมตามความถนัดของผู้เรียน บูรณาการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผนวกนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้กิจกรรมศาสตร์
พระราชาสู่การท านาถุงและการปลูกผักปลอดสารพิษในถุง  โดยใช้ระบบดูแลดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม  มีครูที่ปรึกษาช่วยก ากับดูแลนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน ได้เรียนรู้กระบวน 
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การท านาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้เรียนและประยุกต์พัฒนาตามสภาพการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน  ในการจัด
กิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า ผู้เรียนได้เรียนรู้ปลูกฝังการรักชาติ  ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ มีการอบรม 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและการแสดงความเคารพรุ่นพี่สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีใน
สถาบัน  มีกิจกรรมอบรมเข้าค่ายคุณธรรม  สวดมนต์ทุกเย็นวันศุกร์และท าบุญตักบาตรประจ าเดือน  โดย
นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ในละแวกโรงเรียนผลัดเปลี่ยนมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง  ให้ข้อคิดข้อ
ธรรมกับนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกต้นเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง  รักความเป็นไทยโดยแต่งกายด้วยผ้า
ไทยทุกวันศุกร์  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกหลายหลายที่เป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้มีทักษะ
ต่าง ๆ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในอนาคต  เช่น กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม  กิจกรรมกีฬาภายในและ
ภายนอก  เรียนรู้จากกิจกรรมแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ  กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมวันคริสต์มาส  
กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชน  กิจกรรมจิตอาสา  เป็นต้น   ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียน
จัดขึ้นส่งผลให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในด้านต่าง ๆ ทั้งจากกการประกวดแข่งขัน การเข้าศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพของผู้เรียน  
 

2.  จุดเด่น 
   2.1 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นรักความเป็นไทย   โดยร่วมตัวแทนชองต าบลเชื้อเพลิง 
 ในขบวนการแสดงฟ้อนร าและเก็บข้อมูลการประเมินผลการจัดงาน 80 ปีของดีอ าเภอปราสาท   
 ประจ าปี 2561  ส่งผลให้ต าบลเชื้อเพลิง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดขบวนส่งเสริมวัฒนธรรม   
 ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดา  สยามบรมราชกุมารี 
   2.2 ผู้เรียนมีจิตอาสาและ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
 โดยเป็นกรรมการฝายประเมินผล  เก็บข้อมูลการประเมินผลการจัดงาน 80 ปีของดีอ าเภอปราสาท   
 ประจ าปี  2562  โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ 
   2.3  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีงาม มีทักษะในการใช้ชีวิต  มีความกล้าแสดงออก  
 กล้าคิดกล้าพูดและตัดสินใจ  รู้จักวางตนอย่างเหมาะสมเป็นที่ยอมรับ  โดยได้รับเลือกจากกองอ านวยการ

รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ (กอ.รมน.จว.สุรินทร์) เป็นตัวแทนนักเรียนในการน าเสนอการด าเนิน
กิจกรรมข้าวนาถุงเพ่ือความมั่นคงทางอาหารต่อนายกรัฐมนตรี  ในการประกวดนวัตกรรมภายในกอง
อ านวยการ ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1  ประจ าปีงบประมาณ 2561  

   2.4 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์  ส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 ในการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1 -ม.3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา  2561  ระดับจังหวัด  และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ  
   2.5 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  ส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงงานคุณธรรม            
ม.1 - ม.3  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 68  ประจ าปีการศึกษา  2561 

 ระดับจังหวัด  เป็นตัวแทนประกวดในระดับประเทศ และได้รับรางวัลเหรียญทอง   
 2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 3  จ านวน  2  กลุ่มสาระ คือ คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ 
 2.7 ส่งเสริมผู้เรียนได้แสดงความสามารถด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง  ผู้เรียน
สามารถเข้าร่วมแสดงในพิธีต่าง ๆ และร่วมกิจกรรมประเพณีของชุมชน ร่วมกิจกรรมในสังคมตามความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน 
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  3. จุดควรพัฒนำ 
   3.1 ควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET)   
 ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 
   3.2 ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบแก่ผู้เรียนให้มากข้ึน  
   3.3 ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน 
   3.4 ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า จดบันทึก คิดวิเคราะห์และน าเสนอ 
 

 มำตรฐำนที ่2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ประเด็นพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภำพ 
แปลผล 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ - - 
  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   5 ยอดเยี่ยม 
  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    4 ดีเลิศ 

  3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
      สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย    

4 ดีเลิศ 

  4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 
  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
      อย่างมีคุณภาพ 

4 ดีเลิศ 

  6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
      และการจัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 2 4 ดีเลิศ 

 ระดับคุณภาพ   ระดับดีเลิศ 
1. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

 กระบวนการบริหารได้ด าเนินให้มีการจัดการศึกษาโดยยึดหลักตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พุทธศักราช   2542   และฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2545   กระบวนการบริหารได้ประชุม
บุคลากรในการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถานศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  เป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา  เน้นการศึกษาแบบองค์รวมเพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน  คือความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เช่น  กิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  กิจกรรมเข้าค่ายทางวิชาการ   กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี
ใหม่ และวันคริสต์มาส   กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม - จริยธรรม  กิจกรรมกีฬาสีภายใน  กิจกรรมทัศน
ศึกษา(ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ) เป็นต้น  มีกระบวนการติดตามตรวจสอบ  โดยประชุมหัวหน้ากลุ่มงานทุกวัน
อังคารเพ่ือแลกเปลี่ยน ก ากับติดตามความก้าวหน้า  วางแผนพัฒนาหรือแก้ปัญหาและประเมินผลการการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งวิเคราะห์จุดแข็ง - จุดอ่อน  น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
ภายนอกมาพัฒนา  สถานศึกษาใช้กระบวนการนิเทศตามกระบวนการ PDCA  ทุกครั้ง  บุคลากรทุกคนร่วม  
PLC  และได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือการจัดกิจกรรมงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ส่งเสริมให้คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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พุทธศักราช 2561  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   ส่งเสริมให้ครูจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน   พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเอง โดยการส่งคณะครูเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา  ศึกษาต่อและการ
มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน  และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการบริหารมีวิธีการกระตุ้นให้ทุกคน ร่วมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ดังนี้  
1) ใช้จิตวิทยาโน้มน้าวจิตใจ  2) สร้างความตระหนักเพ่ือให้บุคลากรเห็นความส าคัญในการพัฒนาร่วมกันใน
วันประชุมครูในแต่ละเดือน  3) รวบรวมเอกสารด้านวิชาการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติแก่
บุคลากร  4)  สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานทุกกิจกรรม 5) ร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน  6) ร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นของคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเมื่อมีโอกาส  7) สนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ระบบเทคโนโลยี
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนจากกระบวนการบริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
เป็นผู้น าในการพัฒนาการจัดการศึกษา มีกระบวนการบริหารด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ครอบคลุมทุกด้าน   
มีการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจ าปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น  (ผล 
O – NET วิชาคณิตศาสตร์  และวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สูงกว่าร้อยละ 3)  ส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองจนได้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  และมีความพึงพอใจจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา 
อยู่ในระดับคุณภาพ 4 (ดีเลิศ)  

 2. จุดเด่น 
     2.1 ได้รับการยอมรับและความชื่นชมจากศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาว่ามีภาวะผู้น าสูง เป็นผู้น าทางการเปลี่ยนแปลงด้านบริหารการจัดการศึกษา  
     2.2 กระบวนการบริหารมุ่งมั่นและอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่ เป็นแบบอย่างที่ดี  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความเมตตากรุณา  มีความเอ้ืออาทรและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 
     2.3 กระบวนการบริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ   เปิดโอกาสให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้แสดงความสามารถ และความคิดเห็นตามวิถีทางประชาธิปไตย 
     2.4 กระบวนการบริหารที่เปิดโอกาสให้กรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาโรงเรียน 
     2.5 กระบวนการบริหารที่ให้ความส าคัญกับหลักสูตรสถานศึกษาที่สนองความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน มีความตื่นตัวในการพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน 
      2.6 มีแนวทางและนโยบายทางการบริหารชัดเจน ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
      2.7 กระบวนการบริหารจัดการยึดหลักกระบวนการ  PDCA  
      2.8 มีการนิเทศติดตามโดยใช้หลักการและกระบวนการ PLC 
               2.9 กิจกรรมศาสตร์พระราชา สู่การท านาถุง ช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียน  
เป็นความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนทั้งนักเรียน ครู ชุมชน ส่งผลให้ผู้อ านวยการรับรางวัลผู้บริหารทีมี
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม และรางวัล O-BEC ด้านนวัตกรรม 
การบริหาร  ระดับดีมาก 
 2.10 มีการระดมทรัพยากร และได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน ครู ผู้ปกครอง 
และผู้มีจิตศรัทธา  สนับสนุนงบประมาณในการสร้างโดมอเนกประสงค์ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องได้ให้ความไว้วางใจ  
ร่วมแรงร่วมใจเป็นอย่างดีส่งผลให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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 3. จุดควรพัฒนำ 
 3.1 วางแผนพัฒนา ระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมรอบด้าน และระบบเทคโนโลยี  
ให้คล่องตัวยิ่งขึ้น  เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน    
 3.2 สร้างเครือข่ายนักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนา
การศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 3.3 ดูแลซ่อมแซม บ ารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น 
 

 

 มำตรฐำนที ่3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ประเด็นพิจำรณำ 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มำตรฐำนที ่3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ - - 
  1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
      น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3 ดี 

  2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 3 ดี 
  3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 3 ดี 
  4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 3 ดี 
  5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
      การจัดการเรียนรู้ 

3 ดี 

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 3 3 ดี 

 ระดับคุณภาพ   ระดับดี 
1. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน  
กิจกรรมอย่างหลากหลาย   โดยการจัดประชุมปฏิบัติการให้ครูได้ศึกษาทบทวนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามกลุ่มสาระทั้ง 8 สาระ  จัดท าหลักสูตรทวิศึกษา  มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ น ามาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพโดยค านึงถึง ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางด้านสติปัญญา จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยกระบวนการเรียนรู้   
ที่หลากหลายและเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ครูศึกษาหลักการใช้สื่อ เลือกใช้สื่อ 
ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม หลากหลายสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และ 
ความแตกต่างของผู้เรียนโดยจัดหา จัดท า พัฒนาหรือปรับปรุงสื่อด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ 
การเรียนรู้ทั้งนี ้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์   ในการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้ง มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่ออย่างต่อเนื่อง ครูศึกษาหลักการวัดและประเมินผล 
จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งอยู่บนหลักพ้ืนฐาน  2  ประการ คือ การประเมินเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน และเพ่ือตัดสินผลการเรียน โดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพ่ือให้บรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยวิธีการวัด
และประเมินที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีแสดงถึงพัฒนาการความก้าวหน้า และความส าเร็จ
ทางการเรียนของผู้เรียนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่าง 
หลากหลาย ได้แก่ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   มีการบูรณาการภาระงาน 
ชิ้นงาน โดยจัดท าหน่วยบูรณาการ  สอดแทรกหลักสูตรท้องถิ่นและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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เชื่อมโยงสู่การประกอบอาชีพ  ปรับโครงสร้างรายวิชาหน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วน
คะแนนแต่ละหน่วยก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง  จัดการเรียนแบบ Active  Learning  จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน   ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้  ทั้งนีใ้นการปฏิบัติการสอนได้ จัดครูเข้าสอนตรงตามวิชาเอก/โทหรือความถนัด พัฒนาระบบเรียนรู้
โดยคณะครูที่ได้รับมอบหมายในรายวิชาต่าง ๆ ได้ด าเนินการ ดังนี้  ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  ด าเนินการ
ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  มีการวัดและประเมินผล
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และมีการวิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการพัฒนาการสอนต่อไป นอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว  โรงเรียนได้
จัดให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การนิเทศแบบ BUDDY ครูจับคู่นิเทศในระดับโรงเรียน 
และมีการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ส่งผลให้ครูมีความ
กระตือรือร้น เอาใส่ใจตั้งแต่ข้ันเตรียมการสอน ลงมือสอนและสะท้อนผลจากการสอน  พร้อมทั้งน าผลจาก
การนิเทศมาปรับ พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งเข้า
อบรมตามโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานต้นสังกัด  จัดขึ้นหรือหน่วยงานอื่น ๆ   จากการด าเนินการส่งเสริม
ให้ครูศึกษา ประชุม อบรม  สัมมนาและก ากับนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นกัลยาณมิตร  ส่งผลให้ครู
ได้พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพจนเป็นที่ยอมรับ  และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ   
 2. จุดเด่น 

 ครูมีความตั้งใจ  มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน  ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมให้ 
นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด  ได้ปฏิบัติจริง  ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเอง  นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้รวมถึงจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนจากการด าเนินการข้างต้น ส่งผลให้ครูเป็นที่ยอมรับดังจะเห็นได้จากรางวัลต่าง ๆ ที่ครูได้รับ เช่น คุรุชน
คนคุณธรรมสายครุผู้สอน ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม   
ผู้ก ากับลูกเสือดีเด่น ครูดีศรีปราสาท  ครูดีไม่มีอบายมุข  ครูที่มีงานวิจัยดีเด่น เป็นต้น 
 3. จุดควรพัฒนำ 
    3.1 ครูควรน ากระบวนการเรียนรู้เทคนิค  วิธีการที่หลากหลาย แหล่งเรียนรู้ทั้งเทคโนโลยี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  น ากระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาให้ต่อเนื่องยั่งยืน 
 3.2 ควรน าข้อสอบ O-NET  มาวิเคราะห์แยกตามตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้และน าข้อสอบ  
O-NET สอดแทรกไปยังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือแบบทดสอบที่ใช้ในการวัดผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการท าข้อสอบ O-NET ตลอดทั้งปีการศึกษา 
 3.3 สร้างเครือข่ายครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พัฒนาวิชาชีพร่วมกันในด้านต่าง ๆ  เช่น  
หลักสูตร  งานวิจัย  เป็นต้น 
 3.4 การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนควรเชื่อมโยงเป็นองค์รวม โดยให้สอดคล้องกัน 
ทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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 สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวม 
 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 3 ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3 ดี 

สรุปผลกำรประเมินภำยในของสถำนศึกษำ 3 ดี 
 

  ระดับคุณภาพโดยรวม   ระดับดี 

1. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  ส่งเสริม  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ครู บุคลากร  และกระบวนการบริหาร 

จัดการอย่างต่อเนื่อง  มีการประชุมวางแผน  ปรึกษาหารือเพ่ือสร้างความเข้าใจ รับทราบทิศทางในการ
พัฒนาองค์กร  จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง  แต่งตั้งครูประจ าหมู่บ้าน  ครูประจ าวัดในการประสานงานร่วมมือกับชุมชน  โดยให้ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม  รับทราบข้อมูลความเคลื่อนไหว ให้ข้อชี้แนะ แนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน และได้รับ
ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  ดังจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมศาสตร์พระราชา สู่การท านาถุง 
และการปลูกผัก  ในถุงปลอดสารพิษ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน
จังหวัดสุรินทร์  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์  สหกรณ์ วัน วัน วัน จ ากัด   สถานีทดลองข้าวสุรินทร์  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง  ผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชน ทุกฝ่ายให้ความ
ร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมที่นักเรียนทุกตนมีส่วนร่วม  ได้ลงมือปฏิบัติจริง 
เรียนรู้ขั้นตอนการท านาตั้งแต่เตรียมดิน เตรียมพันธุ์ เพาะปลูก ดูแลบ ารุงรักษา  จนกระท่ังเก็บเกี่ยว  ซึ่ง
นักเรียนสามารถต่อยอดสร้างนวัตกรรมและประกอบอาชีพในอนาคตได้  กิจกรรมการระดมทรัพยากรสร้าง
โดมอเนกประสงค์  โรงเรียนได้รับความไว้วางใจความร่วมมือจากศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน ครู ผู้ปกครอง ผู้มีจิต
ศรัทธาทุกภาคส่วน ร่วมบริจาคปัจจัย  พระภิกษุสงฆ์ หมู่บ้านในละแวกต าบลเชื้อเพลิง จัดท าผ้าป่า
ข้าวเปลือกเพ่ือร่วมสร้างโดมจนกระทั่งส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์   

2.  จุดเด่น 
    2.1 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นรักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงาม มีทักษะ 
 ในการใช้ชีวิต  มีจิตอาสา  โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี 

ศิลปะการแสดง  ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมแสดงในพิธีต่าง ๆ และร่วมกิจกรรมประเพณีของชุมชน ร่วม
กิจกรรมในสังคมตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

    2.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความมุ่งม่ันตั้งใจที่พัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง และในการ
บริหารจัดการ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

    2.3 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการ
คิดได้ปฏิบัติจริง ใช้วิธีการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
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3. จุดควรพัฒนำ 
   3.1 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบ จิตส านึกในการท าหน้าที่ให้เหมาะสม  
 ซึ่งหากผู้เรียนรู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบแล้ว จะส่งผลในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน ทั้งผลสัมฤทธิ์  

คุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันมีทักษะการใช้ชีวิต สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   3.2 มีวางแผนพัฒนา ระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมรอบด้าน และระบบเทคโนโลยี ให้

คล่องตัวยิ่งขึ้น เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน    
 3.3 ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น ปลูกจิตส านึก 
รักสิ่งแวดล้อม 
    3.4 ครูควรน ากระบวนการเรียนรู้เทคนิค  วิธีการที่หลากหลาย แหล่งเรียนรู้ทั้งเทคโนโลยี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  น ากระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน 

 

 7.2 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จ ำแนกมำตรฐำนกำรศึกษำตำมกฎกระทรวง ฯ                                                     
พ.ศ. 2553  (โรงเรียนที่รับกำรประเมินในปีงบประมำณ 2554) 
 

มำตรฐำน/    
กลุ่มตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1  ผลกำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่มตัวบ่งชี้
พ้ืนฐาน 

1.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10 9.40 ดีมาก 
2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ 

10 8.93 ดีมาก 

3.  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10 8.96 ดีมาก 
4.  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10 8.93 ดีมาก 
5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20 7.34 ต้องปรับปรุง 

กลุ่มตัวบ่งชี้      
อัตลักษณ์ 

9.  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

สถานศึกษา 
5 4.00 ดี 

 
10.  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล

สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
5 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริม 

11.  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

5 5.00 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 2  กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
กลุ่มตัวบ่งชี้
พ้ืนฐาน 

7.  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

5 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริม 

12.  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5 5.00 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
กลุ่มตัวบ่งชี้
พ้ืนฐาน 

6.  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

10 9.00 ดีมาก 
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มำตรฐำน/    
กลุ่มตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 4  กำรประกันคุณภำพภำยใน 
กลุ่มตัวบ่งชี้
พ้ืนฐาน 

8.  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5 3.75 ดี 

คะแนนรวม/ผลกำรประเมิน 100 80.31 ดีมาก 
 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ       รับรอง    ไม่รับรอง 
  กรณีท่ีไม่ได้รับรอง  เนื่องจาก  มาตรฐานที่ 5 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อแสนอแนะจำกกำรประเมินคณุภำพภำยนอกรอบสำม 
 จุดเด่น 
  1. นักเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจติที่ดี   
มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรีและกีฬา  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต 
  2. ครูได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ  มีวิทยฐานะ คศ.3  จบการศึกษาปริญญาโทและจูงใจในการ
วางแผนจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  เน้นกระบวนการปฏิบัติเพ่ือให้น าไปสู่การบรรลุมาตรฐาน
คุณภาพการเรียนรู้อย่างครบถ้วน  ให้ผู้เรียนทุนคนเรียนเต็มศักยภาพ 
  3. ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น าการจัดการศึกษา  เพ่ือควบคุมคุณภาพการศึกษา  โดยผนึกก าลังกับครู  
คณะกรรมการโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  วางแผนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้บังเกิดผล
ที่ผู้เรียนตามมาตรฐาน  มีการตรวจสอบยอมรับในแผนด าเนินงานของโรงเรียน 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แน่นอน สูงต่ าผันแปรตามปัจจัยต่าง ๆ นักเรียนบางคนได้มาตรฐาน 
ในบางด้านผันแปรไม่แน่นอน นักเรียนส่วนมายังมุ่งเน้นที่ศึกษาต่อนอกพ้ืนที่/ตัวจังหวัด 
  2. ครูสอนตามหนังสือมากกว่าค านึงถึงมาตรฐานคุณภาพ ส่วนใหญ่เป็นความสามารถเฉพาะตัว   
ครูบางคนที่จะจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
  3. การบริหารการจดัการและแผนการจัดการเรียนการสอนยังไม่ได้มาตรฐานครบถ้วน 
 ข้อเสนอแนะ 
  1. มำตรฐำนด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
   1) ก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งไปที่ผลการเรียนที่ต้องการ พัฒนาระบบการจัดการ 
เพ่ือควบคุมให้มีการปฏิบัติน าไปสู่มาตรฐาน  พัฒนาระบบการวัดการประเมิน  การใช้ปัจจัย  การจัดกระบวนการ   
และผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 
   2) จัดคณะบุคคลในโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนด าเนินการ ศึกษาข้อมูลจากหลักสูตร 
เพ่ือก าหนดมาตรฐานสากล  มาตรฐานชาต ิ และใช้ข้อมูลท้องถิ่นก าหนด  มาตรฐานท้องถิ่น  ใชก้รอบมาตรฐาน 
ประเมินสภาพปัจจุบัน (Baseline)  ขอผลการเรียนการสอน  น ามาใช้เป็นตัวก าหนด  จัดท าเป็นลักษณะผลสัมฤทธิ์ที่
คาดหวังจะให้เกิดกับนักเรียนชั้น/วิชาต่าง  ๆตลอด 200 วนัท าการที่สอดคล้องกับสภาพโรงเรียน  ผลสัมฤทธิ์ที่
คาดหวังควรแบ่งเป็นระดับคุณภาพ (Quality Band) 
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   3) วิเคราะห์โอกาสในชุมชน ปัญหาความต้องการของชุมชน ศักยภาพของโรงเรียน ข้อจ ากัดของ
โรงเรียน ก าหนดเป็นแผน นโยบายการจัดการศึกษา เป้าประสงค์ของการจัดการศึกษา คุณภาพของนักเรียน   
ที่มุ่งหวังจะให้เกิดขึ้นในแต่ละชั้น/วิชา  แนวด าเนนิการจัดการเรียนการสอน  จุดเด่น  จุดเน้นของโรงเรียนที่ต้องการ
แสดงแนวความร่วมมือกับโรงเรยีนอ่ืนและแหล่งวิทยากรในท้องถิ่น ฯลฯ  เมื่อคณะกรรมการโรงเรียนยอมรับ 
และเห็นชอบลงนามประกาศเป็นเอกสาร “แผนกลยุทธ์” ที่เป็นสัญญาประชาคม 
  2. มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจดักำรศึกษำ 
   1) สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารอย่างเป็นระบบ ครบวงจร   ให้บรรลุปรชัญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
   2) แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนการด าเนินงานของสถานศึกษาเป้าหมายการศึกษา มีโครงการ/
กิจกรรมและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
   3)  มีการปฏิบัติตามแผน   ส่งเสริมการท างานเป็นทีม มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลเปรียบเทยีบ
กับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง มีระบบข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนถูกต้อง ตรงกับความต้องการและทันต่อการใช้งาน   
มีการบันทึกและรายงานผลการประเมิน  มีการน าข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน 
  3. มำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 
   1) ครูต้องได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องที่ใช้สอนหรือปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับ 
สภาพการเปลี่ยนแปลง  ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
   2) ครูต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเข้า
มา มีส่วนร่วม มีการจัดแนวการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน/ท้องถิ่น และ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ให้สามารถเชื่อมโยงแก้ปัญหาท้องถิ่นได้และน าไปปฏิบัติได้จริง 
   3) ครูต้องจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ 
ธรรมชาติและสนองความต้องการของผู้เรียน 
  4.  มำตรฐำนด้ำนกำรประกนัคณุภำพภำยใน 
   1) ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของการประกันคุณภาพ 
   2) สามารถวิเคราะห์ระบบและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาได้ 
   3) สามารถก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาได้ 
   4) สามารถด าเนินการให้เกิดคุณภาพการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของครูในระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก พร้อมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

8. ผลงำนและรำงวัลที่ได้รับในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
 1.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 
นายอเนตร  ดังคนึก ครูดีศรีปราสาท 
นายธนโชติ   พราวจันทึก ครูดีศรีปราสาท 
นางบุหงา   จันทร์เพชร ครูดีศรีปราสาท 
นางบุหงา   จันทร์เพชร ครูดีไม่มีอบายมุข 
นางสาววันทนา    ยวงทอง ครูดีไม่มีอบายมุข 
นางสาวกรรณิการ์   เรืองเกษม ครูดีไม่มีอบายมุข 
นางดวงรัตน์    ตาชูชาติ ครูดีไม่มีอบายมุข 
นางกิ่งกาญจน์    เรืองเกษม ครูดีไม่มีอบายมุข 
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ชื่อ – สกุล ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ 
นางสาวณัฏฐวี  ทองดา  ครูดีไม่มีอบายมุข 
นางสาวณัฏฐวี  ทองดา ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น 
นางชัญญานุช   เนริกูล ครูผู้สอนเชิงรุกแบบ Active Learning กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
นางชัญญานุช   เนริกูล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ด้านบริหารจัดการรางวัล
เหรียญทอง เพ่ือรับรางวัลคุณค่าสพฐ (OBEC AWARDS) 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. นักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อม  
 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  

ระดับประเทศ  
รำยกำร รำงวัล นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน 

การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 ชนะเลิศ เด็กชายทรงวุฒิ  มีม่ัน นางชัญญานุช  เนริกูล 
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ชนะเลิศ เด็กชายพรภวิทย์  มีสานุ น.ส.บัณฑิตา  เปรียบนาน 
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 ชนะเลิศ น.ส. วรัญญา  มิ่งสุวรรณ น.ส.บัณฑิตา  เปรียบนาน 
 

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ/ระดับจังหวัด 
สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนเชือ้เพลิงวิทยา สพม.33 (สุรินทร์)  
 

จ านวน (รายการ) ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม 
43 15 9 11 8 

 

   ข้อมูลกำรเข้ำร่วมแข่งขันและผลกำรแข่งขัน 
 

รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครู 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-ม.3 

เงิน เด็กหญิงเจนจิรา  หมายทอง นางชัญญานุช  เนริกูล 

การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4-ม.6 

เงิน นายทวิช  ยืนยง นายอเนตร  ดังคนึก 

การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.1-ม.3 

เงิน 
(รองชนะเลิศ
อันดับที่ ๒) 

เด็กหญิงสุภัสนันท์  มีธรรม 
  

นางบุหงา  จันทร์เพชร 
  

การแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ม.4-ม.6 

เงิน นางสาวอรญา  ล าดับจุด 
  

นายสุระเชษฐ์  รักเกียรติสกุล 
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รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครู 

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ(การเขียนเรียงความ) 
ม.1-ม.3 

ทองแดง เด็กชายจักรกฤษณ์  ยอดมี 
  

นายชัญญานุช  เนริกูล 
  

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ(การเขียนเรียงความ) 
ม.4-ม.6 

เงิน นางสาวชมพูนุช  ปะทะทอง 
  

นายสุรเชษฐ์  รักเกียรติสกุล 
  

การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ม.
1-ม.3 

ทองแดง 1. เด็กหญิงศศิธร  นิลแท้ 
2. เด็กหญิงอลิสา  บุญอยู่ 

นางชัญญานุช  เนริกูล 
นางอาณัชยา  จินดาศรี 

การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม)  
ม.4-ม.6 

เงิน นางสาวศิริระฌาช์  ศรีบุญเรื่อง 
  

นางชัญญานุช  เนริกูล 
  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ม.1-ม.3 

เงิน 1. เด็กหญิงน้องใหม ่ รวดเร็ว 
2. เด็กหญิงปัฐมาพร  ครองศิลป์ 
3. เด็กหญิงอรษา  ค าพุ่ม 

1. นางสาวกรรณิการ์  เรืองเกษม 
2. นางภูวิภา  จันทะเสริม 
  

การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

เข้าร่วม 1. ด.ญ.ณัฐพร  อยู่ดน 
2. ด.ญ.อริสราภรณ์  พยุงเกษม 

1. นางสาวณัฏฐวี  ทองดา 
2. นางภูวิภา  จันทะเสริม 

การแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 

เข้าร่วม 1.นางสาวปิยดา  แสนพยุหะ 
2. นางสาวลลิตา  ทะวงดี 

1. นางสาวณัฏฐวี  ทองดา 
2. นางสาวกรรณกิาร ์ เรืองเกษม 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว        
ม.1-ม.3 

เข้าร่วม เด็กชายตรีทิพย์  แรงจบ นางสาวกรรณิการ์  เรืองเกษม 

การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท)          
ม.1-ม.3 

เงิน 1. เด็กหญิงสร้อยทอง  บุญสิทธิ์ 
2. เด็กหญิงอรพินธ์  แผลงดี 

1. นางสาวณัฏฐวี  ทองดา 
2. นางสาวกรรณิการ์  เรืองเกษม 

การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 เข้าร่วม นายพีรพล  แก้วอ าพันธ์ นางสาวกรรณิการ์  เรืองเกษม 
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รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครู 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกนกรัตน ์ ผกาท
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  จิตงาม 
3. เด็กหญิงอังคณา  เชียวรอบดี 

1. นางอาณัชยา  จินดาศรี 
2. นางชัญญานุช  เนริกูล 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 

เข้าร่วม 1. นางสาวกรพินธ์ุ  โกสีนาม 
2. นายสิทธิชัย  ดวงจิตร 
3. นางสาวสุภาพร  ไกรษร 

1. นายอเนตร  ดังคนึก 
2. นายธนโชติ  พราวจันทึก 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3 

ทองแดง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โสระธิวา 
2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  คินรัมย์ 
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญยง 

1. นางอาณัชยา  จินดาศรี 
2. นางชัญญานุช  เนริกูล 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคุณธรรม 
ม.4-ม.6 

ทอง 1. นางสาวชลธชิา  รักษา 
2. นางสาวตะวันนา  สินวรณ์ 
3. นางสาวปรีญา  หาญนึก 
4. นางสาวศศิธร  ลายสนธ ์
5. นางสาวสุนิดา  จิตงาม 

นางสาวพุทธชาติ  ขยันดี 

การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.1-ม.3 

ทอง เด็กหญิงพลอยพรรณ  แย้มดวง นางสาววันทนา  ยวงทอง 

การประกวดมารยาทไทย  
ม.1-ม.3 

ทอง 1. ด.ญ.จุฬาลักษณ ์ สุธรรมเท
วกุล 
2. เด็กชายชาคริต  ผลเกิด 

1. นายสุรเชษฐ  รักเกียรติสกุล 
2. นางสาววันทนา  ยวงทอง 

การประกวดมารยาทไทย          
ม.4-ม.6 

ทองแดง 1. นางสาวพรชิตา  ว่องไว 
2. นายอนุรักษ์  ศรีแย้ม 

1. นางสาววันทนา  ยวงทอง 
2. นายสุรเชษฐ  รักเกียรติสก 

การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา             
ม.1-ม.3 

ทอง 1. นางสาวสกุลทิพย ์ ใจมนต์ 
2. นางสาวไอศรีม  งามอินทร์ 

นางสาวภูรี  ยอดณัฐรดี 

การแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา             
ม.4-ม.6 

ทองแดง 1. นางสาวพรรณวนา  จานิกร
2. นางสาวสุนันทรา  โสนาพูน 

นางสาวภูรี  ยอดณัฐรดี 
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รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครู 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.1- ม.3 

ทองแดง เด็กหญิงชัญญานุช นันกระโทก นางสาวบัณฑิตา  เปรียบนาน 

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.4- ม.6 

ทอง นายพีรภัทร  ใหญ่รัมย์ นางสาวบัณฑิตา  เปรียบนาน 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 

ทอง นายนภสินธ์  อินทร์แป้น นายธนโชติ  พราวจันทึก 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง                
ม.1- ม.3 

ทอง เด็กหญิงเจนจิรา  ซินโซ 
  

นายธนโชติ  พราวจันทึก 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง           
ม.4- ม.6 

ทอง นางสาวอนงค์นาฎ   แสงสว่าง นายธนโชติ  พราวจันทึก 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทชาย               
ม.1-ม.3 

เงิน เด็กชายพิชิต  บาศรี นางบุหงา  จันทร์เพชร 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทหญิง          
ม.4-ม.6 

ทอง นางสาวสุพิชัญา  ปะโพทะกัง นางบุหงา  จันทร์เพชร 

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก                                       
ม.1-ม.3 

ทอง
(ชนะเลิศ) 

เด็กชายพรภวิทย์  มีสานุ นางสาวบัณฑิตา  เปรียบนาน 

การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม         
ม.1-ม.3 

ทอง 
(ชนะเลิศ) 

เด็กชายทรงวุฒิ  มีม่ัน นางชัญญานุช  เนริกูล 

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่          
ม.1-ม.3 

ทอง เด็กชายสราภรณ์  หอมชื่น นางชัญญานุช  เนริกูล 

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่    
ม.4-ม.6 

ทอง
(ชนะเลิศ) 

นางสาววรัญญา  มิ่งสุวรรณ นางสาวบัณฑิตา  เปรียบนาน 

การแข่งขันการแสดงตลก        
ม.1-ม.6 

ทอง 1. เด็กหญิงฐิติกา  สาคเรศ 
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  จามิกรณ์ 
3. เด็กหญิงบรูน่า  จิตงาม 
4. เด็กชายปภาวรินทร์  โกสีนาม
5. เด็กหญิงสุมินตรา  ปัญญาดี 

นางบุหงา  จันทร์เพชร 
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รำยกำร เหรียญ นักเรียน ครู 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ม.4-ม.6 

เข้าร่วม 1. นายธนวัฒน์  ทองค าสุข 
2. นายสมชาย  ฉลาดล้น 

1. นายอเนตร  ดังคนึก 
2. นางฉัฐนันท ์ หมันเทศมัน  

การแข่งขันการสร้าง 
Motion Infographic            
ม.4-ม.6 

ทองแดง 1. นางสาวกัญติมา  สกุลเตียว 
2. นายณัฐพงษ ์ พิษบัติ 

1. นายธนโชติ  พราวจันทึก 
2. นายอเนตร  ดังคนึก 

การประกวดโครงงานอาชีพ   
ม.4-ม.6 

ทอง 1. นายคัมภีร์  ดุจจานุทัศน์ 
2. นายธีรเทพ  ศรีแย้ม 
3. นางสาวสุกัญญา  งามทวี 

1. นายรัตนชัย  ปลุกใจหาญ 
  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech)          
ม.1-ม.3 

เข้าร่วม เด็กหญิงอัญชิษา  จันสน นางกิ่งกาญจน์  เรืองเกษม 

การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ม.4-ม.6 

ทองแดง นางสาวญาณิศา  คงทวี นางดวงรัตน์  ตาชูชาติ 
 

การแข่งขันพูดภาษาจีน           
ม.1-ม.3 

ทองแดง 1. เด็กชายจิตรเทพ  บัวบาน 
2. เด็กหญิงจิรัชญา  เรืองฉาย 

1. นางสาวกษิรา  สังข์น้อย 
2. นางดวงรัตน์  ตาชูชาติ 

การแข่งขันพูดภาษาจีน               
ม.4-ม.6 

ทองแดง 1. นางสาวสลิล  โสพิศ 
2. นายอภิวัฒน์  ชมหมื่น 

1. นางสาวกษิรา  สังข์น้อย 
2. นางดวงรัตน์  ตาชูชาติ 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ม.4-ม.6 

ทองแดง 1. นายชัยยศ  วรรณทอง 
2. นางสาวฐาปนี  กาด า 
3. นางสาวธิดารัตน์  ชื่นใจ 

1. นางกิ่งกาญจน ์ เรืองเกษม 
2. นางสาวกษิรา  สังข์น้อย 
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ส่วนท่ี 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแกไ้ขเพิ่มเติม    
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ ด าเนินการจัดการศึกษาทุกด้านดังต่อไปนี้ 

1. ด้านสิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษา ก าหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ัน 
พื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและให้ความส าคัญ
กับการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  

2. ด้านระบบการศึกษา ก าหนดให้จัดการศึกษา 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยบูรณาการให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต  

3. ด้านแนวทางการจัดการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญกับหลักสูตรผู้เรียน เนื้อหาสาระ
วิธีการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และ กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน ส่ือการเรียนการสอน  

4. ด้านการบริหารและจัดการศึกษาการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นการกระจายอ านาจ การจัดโครงสร้างของกระทรวงท้ังส่วนกลาง เขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษา  

5. ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก ระดับประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก  

6. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้มีระบบ และกระบวนการผลิตการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสม จัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษา ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลเพื่อให้ม ี
รายได้เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ รวมถึงการน าทรัพยากรบุคคล ผู้มีประสบการณ์ 
ความรู้ความช านาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาถ่ายทอด เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา  

7. ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ให้มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
จัดการศึกษา และจัดสรรให้ผู้เรียนอย่างเสมอภาค มีระบบการบริหารทรัพยากรท่ีคล่องตัว มีประสิทธิภาพ  

8. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการศึกษา รวมทั้ง
พัฒนาบุคลากรท้ังผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ทักษะมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง “ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
1.1  ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
1.2  บ้านเมืองมีความมนั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
1.3  กองทัพ หน่วยงานด้านความมนั่นคง  ภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อมใน

การ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมนั่นคง  
1.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมนั่นคงเป็นท่ีช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง 

ประเทศ 
1.5 การบริหารจดัการความมนั่นคงมีผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  
2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง  

 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
3.1 คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสา หรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
3.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  

 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
4.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล้า ในทุกมิติ 
4.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสหน้าทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น 

ก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
4.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจดัการตนเองเพื่อ 

สร้างสังคมคุณภาพ 
 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5.1  อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยนื              

มีสมดุล  
5.2 ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการ 

พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
5.3  ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้สมดุลภายในขีด 

ความสามารถของระบบนิเวศ 
5.4 ยกระดับกระบวนทัศน์  เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและ 

วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
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6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
6.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความต้องการ              

ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
6.2 ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง  
6.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
6.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560- 2579 
 

วิสัยทัศน์  
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลง ของโลกศตวรรษท่ี 21 
 

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560- 2579  
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 
1.1  คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่น  การปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษได้รับการศึกษา

และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  

2.1  ก าลังคนมีทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญ และเป็นเลิศเฉพาะ
ด้าน 2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเป้าหมาย ดังนี้ 
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษ

ท่ี 21 
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน

วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี

คุณภาพและมาตรฐาน  
3.4 แหล่งเรียนรู้  ส่ือต าราเรียน นวัตกรรม และส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน

สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี  
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล  
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
4.3  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการวาง

แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้ 
5.1 คนทุกช่วงวัย  มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม คุณธรรม 

จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวตักรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบั ส่ิงแวด

ลอ้ม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี ้
6.1  โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถ

ตรวจสอบได้  
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  
6.3  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนและ

พื้นท่ี  
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกต่างกันของ

ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของ ประเทศ  
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ

ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
 มาตรฐานการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฉบับลงวันที่  6 สิงหาคม  2561  
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 

   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์
ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ นโยบาย
เร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี ้
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หลักการ 
1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังผู้เรียน ครูและ บุคลากร 

ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพืน้ท่ีภูมิภาคให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อด าเนินการปฏิรปูการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนตาม
นโยบายประชารัฐ 

 

ระดับมัธยมศึกษา 
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี ้
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
2. จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมี 

งานท า เช่น ทักษะด้านกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
 

วิสัยทัศน์  
ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมขับเคล่ือนการพัฒนา

ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 

 พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและประเภทเทียบเท่าระดับสากล 
  2. สร้างความเสมอภาคและลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพก าลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ 

ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
  5. วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 
 

  เป้าประสงค์หลัก 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีทักษะท่ีจ าเป็น                          

ในศตวรรษท่ี 21 
3. ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มี

สมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
     4. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง เสมอภาคและ
เหมาะสมกับช่วงวัย 

5. ก าลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

6. องค์ความรู้ ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิง 
สาธารณะหรือเชิงเศรษฐกิจ 
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     7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้ เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบใหม่  

8 ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ 
ปฏิบัติ 
            9. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในความเป็นมานโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดองค์ประกอบนโยบาย เพื่อพฒันาไปใน
ทิศทางท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของประเทศ และของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์             กลยุทธ์ 
ผลผลิต จุดเน้น และตัวช้ีวัด ดังนี้  

 

วิสัยทัศน์  
   “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
 

พันธกิจ  
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการ
แข่งขัน  
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษ            
ท่ี 21 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง การศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและเท่าเทียม  
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
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เป้าประสงค์ 
 เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  

บนพื้นฐานของความเป็นไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้  
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

 2. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พร้อม
ก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่           
ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  

 5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญา              
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา                  
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ               
ท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคล่ือน
คุณภาพการศึกษา  

 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในอนาคต เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579และ
มุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้  
  นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
  นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหล่ือมล้ าทางการศึกษา  
  นโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
  นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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 มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี 3 มาตรฐาน  
 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ มี 4 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 การบริหารจดัการท่ีดี  
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 การกระจายอา นาจและการส่งเสริมการบริหารจดัการอย่างมีส่วนร่วม  
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มี 5 ตัวบ่งชี้  
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 การบริหารงานด้านวิชาการ  
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ  
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 การบริหารงานด้านการบริหารท่ัวไป  
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 การขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ  

 

มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี 8 ตัวบ่งชี ้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้  
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลกัสูตร  
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส าคัญตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผู้เรียนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี   
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประชากรวยัเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานเท่าเทียมกันและศึกษาต่อ

ในระดับท่ีสูงขึน้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 ความพึงพอใจของผู้รบับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

มาตรฐานที่  1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ มี 4 ตัวบ่งชี ้ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี  
ประเด็นการพิจารณา  

1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารการแสดงวิสัยทัศน์เป้าหมาย พันธกิจ ท่ีชัดเจน และก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาได้ตรงประเด็น ประสานและสร้างความสัมพันธ์ อันดีกับผู้เกี่ยวข้อง  

2. ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของสานักงาน เขตพื้นท่ี
การศึกษา  

3. การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ  
4. การประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและรูปแบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย  
5. การติดต่อส่ือสารภายในและภายนอกสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา หลากหลายช่องทางและ                        

มีประสิทธิภาพ  
6. การน าผลการด าเนินงานพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง  
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ตัวบ่งชี้ที ่2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการพิจารณา  

1. การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใฝ่ รู้มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้ก้าวทัน การเปล่ียนแปลง  
2. การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับ

กลุ่ม และระดับองค์การ สร้างบรรยากาศและจิตส านึกร่วมใน การท างาน  
3 การส่ือสารและการส่งเสริมให้มีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตามบริบทของส านักงาน เขตพื้นท่ี

การศึกษา  
4. การน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การโดยใช้กระบวนการการวิจัยเพือ่

พัฒนา  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านายและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม  
ประเด็นการพิจารณา  

1. การกระจายอ านาจในการบริหารจัดการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
2. การส่งเสริม ประสานเช่ือมโยงการท างานของ  3  องค์คณะบุคคลในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ได้แก่คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา (กพท.) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขต
พื้นท่ีการศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา) คณะกรรมการ  ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  

3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์การ หน่วยงาน และสถาบันอื่น
ท่ีจัดการศึกษา  

4. การสร้าง พัฒนาและประสานเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา ท้ังภายในและ
ภายนอกในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

 

ตัวบ่งชี้ที่  4  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ประเด็นการพิจารณา  

1. ระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ท้ัง 4 ด้าน ภายในเขตพื้นท่ี 
การศึกษา  

2. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ท้ัง 4 ด้าน และช่วยเหลือ ส่งเสริม  
สนับสนุน ให้สถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาอย่างมี คุณภาพ  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
นิเทศการจัดการศึกษา ท้ัง 4 ด้าน  

3. การน าผลของการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ท้ัง 4 ด้าน ไปใช้ 
พัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา  
 

มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มี  5 ตัวบ่งชี้  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ  
ประเด็นการพิจารณา  

1. ประสาน ส่งเสริมการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาและจดัทากรอบหลกัสูตรระดับท้องถิ่น ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 22551  

2. ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  
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3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหาและพัฒนาส่ือเครื่องมืออุปกรณ์ในการเรียนรู้ท่ี

หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อความเปล่ียนแปลง  
4. ส่งเสริมการวัดผล ประเมินผลและน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาของ

เขตพื้นท่ีการศึกษา  
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
6. การวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนางานวิชาการ  
7. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  
8. ประสาน ส่งเสริม ให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่าย

และแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ  
ประเด็นการพิจารณา  

1. การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ  
2. การจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ  
3. การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ  
4. การสรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ  
5. การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล  
ประเด็นการพิจารณา  

1. การวางแผนในการบริหารอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา
และความต้องการ  

2. การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ังครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้  

3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพโดยวิธีการท่ีหลากหลาย สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการจ าเป็นของครูและบุคลากร ทางการศึกษาและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

4. การส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  

5. การส่งเสริม สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป  
ประเด็นการพิจารณา  

1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
2. การจัดท าส ามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน  
3. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  
4. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
5. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
6. การส่ือสารและประชาสัมพันธ์  
7. การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
8. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
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9. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ ของบุคคล ชุมชน 

องค์กร หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา  
 

ตัวบ่งชี้ที ่5 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏบิัติ  
ประเด็นการพิจารณา  

1. แผนงาน โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัด และตอบสนองความ ต้องการจ าเป็นของเขตพื้นท่ีการศึกษา  

2. รูปแบบหรือวิธีการในการขับเคล่ือนนโยบาย การแก้ปัญหา และการพัฒนาตามความต้องการของ
หน่วยงานต้นสังกัด และเขตพื้นท่ีการศึกษา  

3. การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการด าเนินการตามนโยบาย อย่างครอบคลุม
และต่อเนื่อง  

4. ผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย  
 

มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี 8 ตัวบ่งชี ้ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 สพท. มีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้  
ประเด็นการพิจารณา  

1. ผลงานหรือผลการด าเนินงานท่ีบรรลุเป้าหมาย เป็นผลงานท่ีเกิดจากการดาเนินงานภายในกลุ่ม
และหน่วยในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

2. ผลงานแต่ละช้ินงานมีกระบวนการข้นั ตอนในการพัฒนางาน มีคุณภาพและเป็นแบบอย่าง เกิด
ประโยชน์ต่อการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร จัดการ  

3. ผลงานหรือผลการด าเนินงานต้องเป็นผลงานภายในช่วงระยะเวลา 3 ปีกรณีเป็นผลงานท่ีเกิน
ระยะเวลาท่ีก าหนดต้องเป็นผลงานท่ีมีการพัฒนาผลงานนั้นอย่างต่อเนื่อง  

 

ตัวบ่งชี้ที ่2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกนั คุณภาพการศึกษา  
ประเด็นการพิจารณา  

1. จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในโดยสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

2. จ านวนสถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับ
ปฐมวัย จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน)  

3. จ านวนสถานศึกษาได้รบัการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

 

ตัวบ่งชี้ที ่3 ผูเ้รียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลกัสูตร  
ประเด็นการพิจารณา  

1. ผลประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา  

2. ผลการทดสอบระดับชาติ (NT : National Test) จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา (Literacy)                     
ด้านค านวณ (Numeracy) และด้านการใช้เหตุผล (Reasoning ability)  

3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test) จ านวน 8 
สาระการเรียนรู้  ได้แก่ 1) ภาษาไทย  2) คณิตศาสตร์  3) วิทยาศาสตร์  4) สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                
5) ภาษาอังกฤษ  6) สุขศึกษาและพลศึกษา  7) ศิลปะและ  8) การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
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ตัวบ่งชี้ที ่ 4  ผูเ้รียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พื้นฐานพุทธศักราช 2551  
ประเด็นการพิจารณา  

1. ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณตามจุดเน้นของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

2. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  ได้แก่ ความสามารถในการส่ือสารความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

 

ตัวบ่งชี้ที ่5 ผูเ้รียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  
ประเด็นการพิจารณา  

ผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 

ตัวบ่งชี้ที ่6 ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  
ประเด็นการพิจารณา  

1. ผลการประเมินการเจริญเติบโตของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
2. ผลการประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเกณฑ์

มาตรฐาน  
 

ตัวบ่งชี้ที ่7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขัน้พื้นฐานเท่าเทียมกันและศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น 
ประเด็นการพิจารณา  

1. จ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียน ค านวณจากนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน หรือระยะเวลา ท่ีส านกังา
นคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด ของแต่ละป ีเปรียบเทียบกับจานวนประชากรวัยเรียนในเขต
บริการท่ีจะต้องเข้าเรียน ได้แก ่

1.1 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย  
1.2 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียนระดับช้ัน  ป. 1 และ ม.1  
1.3 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียนระดับช้ัน ม. 4  

2. จ านวนเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้รับการดูแลช่วยเหลือและ 
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ  

3. จ านวนนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีจบหลักสูตรตามก าหนด 
เวลา  โดยพิจารณาจากจ านวนนักเรียนท่ีเรียนจบหลักสูตร แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  2551              
ในระดับช้ันท่ีสถานศึกษาเปิดทาการสอน  
 

ตัวบ่งชี้ที ่ 8  ความพงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ประเด็นการพิจารณา  

1. ผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ตามกระบวนการบริหารงาน  4  ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคลและด้าน
บริหารงานท่ัวไป  
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจการบริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เกี่ยวกับการอ านวย

ความสะดวก ด้านอาคารสถานท่ี ด้านสวัสดิการและด้านข้อมูลข่าวสาร 
 

 

  แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

  “ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นองค์กรคุณภาพมาตรฐานระดับสากลสร้าง
ทุนมนุษย์ด้วยนวัตกรรม  น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน ” 
 

พันธกิจ  (Mission) 
 

 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
 2. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน  
และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ีอมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและเท่าเทียม  
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 6. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการแบบบูรณษการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0 
 

เป้าประสงค์หลัก (Goal) 
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม โดยน้อมน าพระบรมราโชบาย รัชกาลท่ี 10 สู่การปฏิบัติ  
 2. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  ภาษาและอื่น 
ๆได้รับ การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
 3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม   มีความรู้   มีทักษะ              
มีสมรรถนะตาม หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย   
มีความสามารถในการ พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกท่ีดี 
(Global Citizen) พร้อม ก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ และ
นานาชาติ 
 4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ใน
พื้นท่ี ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
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 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา   เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   มีความรู้และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ   เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม   ใช้เทคโนโลยี และน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้  
 6. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ   น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารงาน                
ยึดหลักธรรมาภิบาลและน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ  
 7. สถานศึกษาจัดการศึกษา เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยนื (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  
 8. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   สถานศึกษา   มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูล 
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ   ใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรม ในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
 

 ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบ 
 

ค่านิยมองค์กร 
 

 รับผิดชอบ  มีน้ าใจ  ให้บริการ  ประสานงานอย่างกัลยณมิตร 
 

กลยุทธ์( STRATEGY ISSUES ) 
 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 

 

 ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

 โรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยาจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 4.0 
 

พันธกิจ (Mission) 
 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีทักษะการท างานและทักษะชีวิต ด ารงตนในสังคมได้ 
อย่างมีความสุข 

2. ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
 3. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
 4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล บนหลักธรรมาภิบาล 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 6. เสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
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เป้าประสงค์ (Goal) 
 

 1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะชีวิตและทักษะ 
วิชาชีพในศตวรรษท่ี 21  เป็นพลเมืองไทย 4.0 

 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ สามารถใช้ภาษาสากลในการส่ือสารตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 3. โรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยามีบริบทสวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีส่ือและอุปกรณ์เทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัยพร้อมใช้งาน  

 4. การบริหารจัดการศึกษาเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 5. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนหลักการสร้างคนไทย 4.0 
 6. ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ 

ในศตวรรษท่ี 21 
 7. ทุกภาคส่วนร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
 1. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู ้
  1.1 พัฒนาหลักสูตร 
  1.2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ้
 2. มาตรฐานการศึกษา การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.1 พัฒนาระบบการประเมนิผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.2 พัฒนาระบบการประเมนิผลการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียน 
  2.3 พัฒนาระบบการประเมนิคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3.1 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  3.2 เสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูละบุคลากร 
 4. พัฒนาระบบส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  4.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา 
  4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
  4.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรสร้างและใช้ส่ือ นวัตกรรมเพื่อการศึกษา 
 5. การบริหารจัดการ 
  5.1 เสริมสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา 
  5.2 พัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.3 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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อัตลักษณ์ 
 

 “รู้คิด  รู้ปฏิบัติ  รู้แก้ปัญหา ” 
 

เอกลักษณ์ 
 

 “ มีวินัย  ใฝ่ศึกษา ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
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ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2562 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   โรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา 

 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน - - 
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ 4 ดีเลิศ 
     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

4 ดีเลิศ 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 4 ดีเลิศ 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร 5 ยอดเยี่ยม 
     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 3 ดี 
     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 
  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน - - 
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 5 ยอดเยี่ยม 

     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 5 ยอดเยี่ยม 

     3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 5 ยอดเยี่ยม 

     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 
  1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน   5 ยอดเยี่ยม 

  2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    4 ดีเลิศ 

  3. ด าเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
      สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย    

4 ดีเลิศ 

  4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 

  5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
      อย่างมีคุณภาพ 

4 ดีเลิศ 

  6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
      และการจัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 4 ดีเลิศ 

  1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ 
      น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

4 ดีเลิศ 

  2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 4 ดีเลิศ 

  3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 4 ดีเลิศ 

  4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 4 ดีเลิศ 

  5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
      การจัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินภายในของสถานศึกษาโดยรวม 4 ดีเลิศ 
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ส่วนท่ี 3 
ประมาณการและการจัดสรรงบประมาณ 

 

แผนการด าเนินงาน / โครงการประจ าปีงบประมาณ 2563  
 

ปัจจุบนันโยบายปฏิรูปและปรับเปล่ียนและพัฒนาระบบราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2551  ส่งผลให้สถานศึกษาต้องพัฒนาบุคลากร สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเพื่อน าโรงเรียนไปสู่จุดหมาย ในการสร้างคน สร้างงานโดยยึด หลักการ
จัดการท่ีเน้นคุณภาพ และประสิทธิภาพ  โรงเรียนโคกยางวิทยาได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนการปฏิบัติการให้ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน กรอบวิสัยทัศน์แผนกลยุทธ์
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา กลยุทธ์ของโรงเรียน เพื่อเป็นแผนในการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณใน
ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญตามความจ าเป็นในแต่ละด้านและจัดล าดับ
ความจ าเปน็ 31 โครงการ 115 กิจกรรม ดังนี้  

1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ จ านวน 11 โครงการ 66 กิจกรรม   
2. กลุ่มงานบริหารบุคคล จ านวน 2 โครงการ 13 กิจกรรม  
3. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ จ านวน 4 โครงการ 4 กิจกรรม  
4. กลุ่มงานบริหารท่ัวไป จ านวน 14 โครงการ 32 กิจกรรม 

 

1.  ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับ ปีงบประมาณ 2563 

 1.1 เงินอุดหนุนรายหัว ( ม.ต้น 3,500.- บาท/ปี , ม.ปลาย  3,800.- บาท/ปี ) 

ระดบัชั้น 
ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนท่ี 1/2563 

รวม 
จ านวน (คน) เปน็เงนิ (บาท) จ านวน (คน) เปน็เงนิ (บาท) 

ม.1 64 112,000 70 122,500 234,500 
ม.2 82 143,500 63 110,250 253,750 
ม.3 56 98,000 83 145,250 243,250 
ม.4 36 68,400 30 57,000 125,400 
ม.5 30 57,000 33 62,700 119,700 
ม.6 22 41,800 31 58,900 100,700 

รวมทั้งหมด 290 520,700 310 556,600 1,077,300 

 1.2 เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
1.2.1 หนังสือเรียน 

ระดับชั้น จ านวน (คน) จ านวนเงิน (บาท) /คน รวม หมายเหตุ 
ม.1 70 764 53,480  
ม.2 63 877 55,251  
ม.3 83 949 78,767  
ม.4 30 1,318 39,540  
ม.5 33 1,263 41,679  
ม.6 31 1,109 34,379  

รวมทั้งหมด 310 - 303,096  
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1.2.2 อุปกรณ์การเรียน 
 

ระดับชั้น จ านวน (คน) จ านวนเงิน (บาท) /คน รวม หมายเหตุ 
ม.1 70 210.00 14,700  
ม.2 63 210.00 13,230  
ม.3 83 210.00 17,430  
ม.4 30 230.00 6,900  
ม.5 33 230.00 7,590  
ม.6 31 230.00 7,130  

รวมทั้งหมด 310 - 66,980  
 

1.2.3 เคร่ืองแบบนักเรียน 
 

ระดับชั้น จ านวน (คน) จ านวนเงิน (บาท) /คน รวม หมายเหตุ 
ม.1 70 450 31,500  
ม.2 63 450 28,350  
ม.3 83 450 37,350  
ม.4 30 500 15,000  
ม.5 33 500 16,500  
ม.6 31 500 15,500  

รวมทั้งหมด 310 - 144,200  
 

1.2.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

ระดับชั้น จ านวน (คน) จ านวนเงิน (บาท) /คน รวม หมายเหตุ 
ม.1 70 880 61,600  
ม.2 63 880 55,440  
ม.3 83 880 73,040  
ม.4 30 950 28,500  
ม.5 33 950 34,200  
ม.6 31 950 29,450  

รวมทั้งหมด 310 - 282,230  

1.3 เงินอุดหนุนปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน (รอ้ยละ 56 ของนักเรียน ม.ต้น 3,000 บาท/คน/ปี) 
ภาคเรียนที่ จ านวน (คน) จ านวนเงิน (บาท) /คน รวม หมายเหตุ 

2/2562 113 1,500 169,500  
1/2563 121 1,500 181,500  

รวม 351,000  
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1.4 รายได้สถานศึกษา   เป็นเงิน  50,000   บาท 

1.5 เงินบริจาค    เป็นเงิน  10,000   บาท 
     รวมรายรับทั้งสิ้น  (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6) เป็นเงิน  2,284,806  บาท 

2.  รายรับที่น ามาจัดสรร 
2.1 เงินอุดหนุนรายหัว      เป็นเงิน     1,077,300 บาท 

2.2 เงินนโยบายเรียนฟรี (กิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน) เป็นเงิน       282,230 บาท      
2.3 รายได้สถานศึกษา     เป็นเงิน         50,000 บาท 
2.4 เงินบริจาค      เป็นเงิน         10,000 บาท 

       รวมรายรับที่น ามาจัดสรร                                 เป็นเงิน     1,419,530 บาท 

3. การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563       

        งบประมาณที่น ามาจัดสรร เป็นเงิน    1,359,530 บาท     พิจารณาจัดสรรดังนี ้
1. งบพัฒนาวิชาการ  ร้อยละ 60       เป็นเงิน      815,718 บาท      
2. งบบริหารท่ัวไป  ร้อยละ 30 เป็นเงิน     407,859 บาท      
3. งบส ารอง   ร้อยละ 10 เป็นเงิน     135,953 บาท      



โครการ กิจกรรม โครงการ/งาน/กิจกรรม งบท่ีได้รับ
จัดสรร อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน รายได้ งบนอก

101 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 150,162 105,162 45,000
101.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิ O-NET 25,000
101.2 กิจกรรมวันภาษาไทย 10,000
101.3 กิจกรรมการเรียนการสอน
101.4 กิจกรรมเสริมความรู้ภาษาไทยสู่  O-net
101.5 กิจกรรมรักการอ่าน
101.6 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 20,000
101.7 กิจกรรมผลิตและจัดหาส่ือนวัตกรรมสมการ 6,700
101.8 กิจกรรมจัดหาส่ือ วัสดุ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 44,962
101.9 กิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ "OPEN House วิทยาศาสตร์”
101.10 กิจกรรมค่ายSTEM
101.11 กิจกรรมติว O-net ให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   ปีท่ี 3 และ 6
101.12 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
101.13 กิจกรรม English Camp 3,500
101.14 กิจกรรมจัดซ้ือโปรแจคเตอร์กลุ่มสาระสังคมฯ
101.15 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ม.3
101.16 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชมภาพยนตร์เพ่ือการศึกษาม.1-ม.6 
101.17 กิจกรรมแสงสีเสียง การเสียดินแดน
101.18 กิจกรรการผลิตส่ือ และอุปกรณ์การงานอาชีพและเทคโนโลยี 24,000
101.19 กิจกรรม คลินิกวิจัยในช้ันเรียน 1,000
101.20 กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศ 3,000
101.21 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา/พลศึกษา 10,000
101.22 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 12,000

102 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 138,300 103,300 35,000
102.1 กิจกรรมการแข่งขันมหกรรมทางวิชาการ 53,000
102.2 นิทรรศการทางวิชาการ“Open House “  ปีการศึกษา   2562 35,000 10,000 25,000
102.3 กิจกรรมเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ 10,000
102.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาภาษาอังกฤษ

กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ 500
กิจกรรม One Day One Sentence 1,000
กิจกรรมวัน Christmas 8,000
กิจกรรมแข่งขัน Crossword
กิจกรรมภาษาจีน 1,000

102.5 กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 1,800
- การแข่งขันตะกร้อ
- การแข่งขันฟุตซอล
- การแข่งขันวอลเล่บอล

102.6 กิจกรรมกีฬาสีภายใน 20,000
102.7 กิจกรรมกีฬาภายนอก 8,000
102.8 กิจกรรมประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระสังคม

103 โครงการลดเวลาเรียน    เพ่ิมเวลารู้ 20,000 20,000
103.1 กิจกรรมจัดซ้ือจัดหาวัสดุฝึกกิจกรรมเพ่ิมความรู้  ภาคเรียนท่ี 2 / 2562 10,000
103.2 กิจกรรมจัดซ้ือจัดหาวัสดุฝึกกิจกรรมเพ่ิมความรู้ภาคเรียนท่ี 1 / 2563 10,000

วิชาการ
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งบท่ีได้รับ
จัดสรร อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน รายได้ งบนอก

104 โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ 36,000 36,000
104.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานบริหารวิชาการ 860
104.2 กิจกรรมนิเทศ  ก ากับ ติดตาม ประเมินผล  และสังเกตการสอน 0
104.3 กิจกรรมรับนักเรียน 1,950
104.4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2562 4,758
104.5 กิจกรรมทะเบียน/วัดผล 26,132
104.6 กิจกรรมวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 2,300

105 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 1,000 1,000
105.1 กิจกรรมพ่ีแนะแนวน้อง 1,000
105.2 กิจกรรมวันแนะแนวอาชีพ 0

106 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสร้างอาชีพอย่าง ย่ังยืน10,000 10,000
106.1 กิจกรรการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 2,000
106.2 กิจกรรมสร้างอาชีพด้วยศาสตร์พระราชาอย่างย่ังยืน 8,000

107 โครงการคุณธรรมน าไทย 37,500 7,500 30,000
107.1 กิจกรรมโรงเรียนสู่วัด
107.2 กิจกรรมแต่งผ้าไทยใส่บาตรวันศุกร์(สวดมนต์สุดสัปดาห์)
107.3 กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน
107.4 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม( สพม./สุขภาวะ) 2,000
107.5 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2,000 30,000
107.6 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา
107.7 กิจกรรมมารยาทไทย
107.8 กิจกรรมค่านิยม  12  ประการสู่อาเซียน
107.9 กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา
107.10 กิจกรรมพิธีแซนโฎนตา 1,500
107.11 กิจกรรมพระสอนศีลธรรม/ธรรมสัญจร 1,000
107.12 กิจกรรมบริหารกายวิถีพุทธ
107.13 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต สพฐ. 1,000
107.14 กิจกรรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา
107.15 กิจกรรมท าบุญตักบาตร

108 โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ 5,255 5,255
108.1 กิจกรรมการจัดท าคู่มืองานประกันคุณภาพ
108.2 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาและติดตามประเมินผล 2,995
108.3 กิจกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 2,260

109 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมลูกเสือ 88,600 48,600 40,000
109.1 กิจกรรมวันวชิราวุธ 1,000
109.2 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม 25,000 40,000
109.3 กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด 3,600
109.4 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2,000
109.5 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 2,000
109.6 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 15,000

110 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
111 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 41,672 41,672

โครการ กิจกรรม โครงการ/งาน/กิจกรรม
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งบท่ีได้รับ
จัดสรร อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน รายได้ งบนอก

งบประมาณ
201 โครงการสาธารณูปโภค 219,600 219,600

201.1 กิจกรรมจัดสรรงบประมาณภายในโรงเรียน
1.1    ค่าไฟฟ้า  12 เดือนๆละ 14000 156,000
1.2    ค่าเน็ต   12 เดือนๆละ 5000 60,000
1.3    ค่าโทรศัพท์  12 เดือนๆละ 300 3,600

202 โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 253,500 253,500
202.1 กิจกรรมจัดซ้ือ จัดหาพัสดุ (งบกลาง)

วัสดุส านักงานส่วนกลาง เพ่ือสนับสนุน การเรียน  (งบกลาง)
    -  กระดาษ A4 120,000
    -  หมึกถ่ายเอกสาร 60,000
    -  หมึกปร้ิน 30,000
    - ซ่อมแซม 40,000

202.2 กิจกรรมงานการเงิน 1,500
202.3 กิจกรรมงานบัญชี 2,000

203 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 13,895 13,895
204 โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน 45,000 45,000

301 โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร 177,000 177,000 186,000
กิจกรรมท่ี 1 สรรหาบุคลากรทางการศึกษา
    1.1  จ้างครูภาษาจีน  1  คน 150,000
    1.2  จ้างนักการภารโรง  1  คน 72,000 36,000
กิจกรรมท่ี 2 ครูอบรมสัมมนา  ท้ังในและนอก
    2.1 แลกเปล่ียนเรียนรู้ (งานมหกรรมวิชาการ) 15,000
    2.2 ครูอบรมสัมมนาท้ังในและนอก 50,000
กิจกรรมท่ี 3 ศึกษาดูงาน 40,000
กิจกรรมท่ี 4 นิเทศภายใน
กิจกรรมท่ี 5  สร้างขวัญและก าลังใจ
กิจกรรมท่ี 6  วัสดุท่ีใช้งานบุคลากร
กิจกรรมท่ี 7 ภาคี 4 ฝ่าย/ภาคีเครือข่าย
กิจกรรมท่ี 8  คณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมท่ี 9 สมทบประกันสังคม (จ านวน 2 คน)   

302 งานสัมพันธ์ชุมชน 0
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
กิจกรรมการให้บริการชุมชน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
กิจกรรมการได้รับการสนับสนุนจากชุมชน

บริหารท่ัวไป
401 โครงการบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม 11,300 11,300

401.1 กิจกรรมธนาคารขยะ 1,000
401.2 กิจกรรมคัดแยกขยะ 4,000
401.3 กิจกรรม 5ส 4,000
401.4 กิจกรรมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 1,300
401.5 กิจกรรมประกวดความสะอาดเขตรับผิดชอบ 1,000

กิจกรรม โครงการ/งาน/กิจกรรม
งบท่ีได้รับอนุมัติ

บุคคล

โครการ



งบท่ีได้รับ
จัดสรร อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน รายได้ งบนอก

402 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 210,000 210,000 63,000
402.1 กิจกรรมปรับปรุงบริบทสวนหย่อมและจัดท าทางเดินเท้า 13,000
402.2 กิจกรรมปรับปรุงบริบทโรงอาหาร 5,000
402.3 กิจกรรมซ่อมแซมไฟส่องสว่างถนนในโรงเรียนและไฟประดับหน้าโรงเรียน 50,000
402.4 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าห้องส้วม 50,000
402.5 กิจกรรมปรับปรุงประตูทางเข้าออกด้านข้างโรงเรียน 20,000
402.6 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม ส่ิงอ านายความสะดวกในโรงเรียน 20,000

     - น้ ามันเคร่ืองตัดหญ้า
     - ซ่อมเคร่ืองมือใช้งาน
     - กรองน้ า

402.7 กิจกรรมปรับปรุงฐานและเสาธงชาติ 20,000
402.8 กิจกรรมจับผ้าประดับธงทิวเน่ืองในโอกาสส าคัญ 5,000
402.9 กิจกรรมซ่อมแซมห้องเรียนท่ีช ารุด 40,000
402.10 กิจกรรมปูกระเบ้ืองห้องเรียนอาคารเรียน 50,000

403 โครงการถนนปลอดภัย 6,000 6,000
403.1 กิจกรรมสังคมหัวแข็ง 3,000
403.2 กิจกรรมรู้กฎ รักรถ ลดอุบัติเหตุ 3,000

404 โครงการพัฒนาระบบงานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ 10,000 10,000
404.1 กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงและภาพ 10,000
404.2 กิจกรรมเยาวชนนักข่าว  ชพว. Channel

405 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน)
405.1 กิจกรรมค่ายปลูกจิตคิดรักโรงเรียน

406 โครงการศาสตร์พระราชาสร้างโภชนาการดีสุขภาพแข็งแรง 5,000 5,000
406.1 กิจกรรม ปลุกใจ  สร้างสุขภาพ กับ อย.น้อย 5,000
406.2 กิจกรรม  “ปลุกใจ  ปลูกสุขภาพ”

407 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4,000 4,000
407.1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 4,000

408 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 3,800 3,800
408.1 กิจกรรมจัดช้ือเวชภัณฑ์ยาเพ่ือบริการ 2,300
408.2 กิจกรรมตรวจ ส่งเสริมสุขภาอนามัยนักเรียน
408.3 กิจกรรม อย.น้อยจัดช้ือสารเพ่ือตรวจสอบสารปนเป้ือนในอาหารและน้ าด่ืม
408.4 กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมตรวจสอบ น้ าหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

408.5 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองช่ังน้ าหนัก ดิจตัล กับสายวัดรอบเอว 1,500
408.6 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ๑๐ องค์ประกอบ
408.7 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
408.8 กิจกรรมส่งเสริมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง
408.9 กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี

409 โครงการปฎิคมสัมพันธ์ 5,000 5,000
410 โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ 2,000 2,000
411 โครงการทัศนศึกษา 70,558 70,558
412 โครงการสหรณ์โรงเรียน 0
413 โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 0
414 โครงการตามนโยบาย 0

รวม 1,237,912 282,230 186,000 63,000

แผนปฏิบัติการโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา  ประจ าปีงบประมาณ  2563   หน้าท่ี  45
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ส่วนท่ี 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

    

  แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2563 จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการวางแผน 
การพัฒนาองค์กร  ก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรร่วมกัน  โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย    
การน าแผนสู่การปฏิบัติด าเนินการตามวงจรควบคุมคุณภาพงาน  ดังนี้ 
 

ขั้นตอน การด าเนินงาน 
1. ขั้นวางแผน - สร้างความตระหนัก ความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

และแผนปฏิบัติการ 
- ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคและความ
ต้องการองค์กร   ทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ของ
โรงเรียน  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  แผนปฏิบัติการ 

2. ขั้นปฏิบัติ - กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม ด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาท่ีก าหนดไว้ 

3. ขั้นตรวจสอบ  
ติดตาม ด าเนินงาน 

- มีการก ากับติดตาม นิเทศงาน ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวก  
ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียนและส่วนรวม 

4. ขั้นประเมินผล 
และสะท้อนผลการ
ด าเนินงาน 

- กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้  ผู้เกี่ยวข้องรวบรวมเอกสาร ร่องรอยหลักฐาน 
ประเมินผลการด าเนินงาน  สะท้อนผลการปฏิบัติงาน  แนวทางในการพัฒนา
และจัดท ารายงานโครงการ/กิจกรรม  เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาฯ แผนปฏิบัติการในปีต่อไป 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา  จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์   ค่านิยม   
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินงานเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามกรอบทิศ
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยาระยะ  4 ปี (พ.ศ. 2563 - 2566)  

โดยทบทวนงาน/โครงการและผลการด าเนินงาน  ความส าเร็จ  จุดอ่อน  จุดแข็ง  นอกจากนั้นยัง 
ค านึงถึงความเช่ือมโยงกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา  ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน นอกจากนั้นยังค านึงถึงภารกิจหลักท่ีจะต้องเร่งด าเนินการ
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2545 ท่ีมุ่งเน้นสาระส าคัญของคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของชาติ
เป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

นอกจากจะด าเนินงานภายใต้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาลท่ีมีความ
โปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และสามารถ ตรวจ สอบได้ เพื่อบังเกิดผลอันพึงประสงค์ต่อการพัฒนา
การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  ควรจะต้องสร้างเครือข่าย เช่ือม โยงในการพัฒนาระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น 
ชุมชน เพื่อน าแผนสู่การปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกรอบทิศทางการพัฒนาท่ีก าหนดไว้   นอกจากนี้โรงเรยีน
เช้ือเพลิงวิทยา   ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการ
สถานศึกษา รับทราบ และสร้าง ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนอย่างถูกต้องชัดเจน ตรงกัน และสร้างกลไก
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ในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับกลไก 
การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน ตามกรอบ ทิศทางท่ีก าหนดไว้  ในการบริหารแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  สู่การปฏิบัติโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33  มีแนวทางการด าเนินงานดังนี้   

 

 
 
1. สร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มงานต่างๆท่ีจะต้องจัดท าโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563    
2. สร้างแนวทางการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อให้การน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยด าเนินการ 
      - ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  เป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ กรณีท่ีเป็นโครงการ

ต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบถึงผลงานท่ีเกิดขึ้นจริง  
     - การประเมินผลระยะครึ่งปี  เป็นการประเมินผลในช่วงกลางปี เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้า 

ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ตัวช้ีวัด เป้าหมาย หรือปรับเปล่ียนกิจกรรมให้มีความ เหมาะสม   
     - การประเมินผลเมื่อส้ินสุดปีงบประมาณ เป็นการประมวลผลโครงการตาม แผนพัฒนาการศึกษา

ขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อสรุปผลการปฏิบัติการและผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา 1 ปีท่ี
ผ่านมา   

3. สร้างระบบการส่ือสารท่ีหลากหลายให้รับรู้ทิศทางองค์กรท้ังวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น 
การด าเนินงาน ตัวชี้วัดและเป้าหมายการบริหาร ให้ครูและบุคลากรได้รับรู้ และเข้าใจตรงกัน   

4. จัดระบบโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ท้ังเจ้าภาพหลัก 
เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบท่ีชัดเจน   
  5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้น ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   
           6. สร้างกลไกการขับเคล่ือนและตรวจสอบสู่สาธารณะ โดยการจัดท ารายงานประจ าปีเพื่อเปิดเผย             
และแสดงให้เห็นถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบท่ีเกิดจากการด าเนินงาน ตามแผน 
พัฒนาการศึกษาโรงเรียนตะโหมดและการเช่ือมโยงสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   
 
 

 
เมื่อส้ินสุดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ คือ   

 1. ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีทักษะส าคัญในศตวรรษท่ี 21 
 2. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีความเป็นอัตลักษณ์และมีความเป็นไทย ด ารงชีวิต 
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้ 
ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  ส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนด 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ สามสามารถ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นท่ียอมรับ เช่ือมั่นของสังคม 
 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 

เป้าหมายการน าแผนสู่การปฏบิัติ 
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การบริหารแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยาสู่การปฏิบัติ  ปัจจัยส าคัญท่ีจะส่งผลถึงการ
แปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งได้แก่   

1. ผู้น าองค์กรให้ความส าคัญในการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนา อย่าง
เข้มแข็ง และการตรวจ ติดตามอย่างเข้มข้น และน าผลการประเมินมาปรับปรุงกลยุทธ์การด าเนินงานทุกปี   

2. บุคลากรทุกคนท้ังองค์กร ด าเนินงานโดยมุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์ตามกลยุทธ์  
3. มีการส่ือสารและถ่ายทอดกลยุทธ์ ให้บุคลากรท้ังองค์กรด้วยช่องทางท่ีหลากหลาย เพื่อให้ เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน   
4. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการขับเคล่ือนกลยุทธ์ ความเช่ือมโยงสู่การปฏิบัติ 

ระหว่างกลยุทธ์กับโครงการและงบประมาณ   
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และกระบวนการท างานและกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพบริบท   
6. มีการมอบหมายภารกิจการขับเคล่ือน เช่ือมโยงสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามบทบาท หน้าท่ี และ

สร้างระบบการจูงใจท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามกลยุทธ์  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
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ภาคผนวก 
- รายละเอียดโครงการ 
- ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ 
- ค าส่ังแต่งตั้งคณะการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


