


บทคัดย่อ 

โรงเรียนครบุรีวิทยาได้จัดการศึกษา 2 ระดับ ได้แก่ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา จาก
การศึกษาสถานภาพของโรงเรียน ค้นสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน พบว่ามีโอกาสมากกว่า
อุปสรรค กล่าวคือ ชุมชนมีความเป็นอยู่ด ี มีความพร้อมในการสนับสนุนและร่วมมือในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน แต่ผู้ปกครองไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ทำให้ไม่รู้สภาพปัญหาท่ีแท้จริง ส่วนปจัจัยภายในพบว่า มีจุดแข็ง
มากว่าจุดอ่อน กล่าวคือ มีการบริหารจัดการเอื้อให้บุคลากรจัดกระบวนการหรือการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้
อย่างเต็มศักยภาพ แต่มีจุดอ่อน คือ การจัดหาส่ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัยยังไม่เพียงพอ ดังนั้นสถานภาพของ
โรงเรียนจึงมีปัจจัยท่ีเกือ้หนุนเป็นส่วนใหญ่ โรงเรียนครบุรีวิทยาได้กำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ดังนี้  

ภายในปีการศึกษา  ๒๕๖๕ โรงเรียนครบุรีวิทยาเป็นโรงเรียนท่ีมี “ คุณภาพ คุณธรรม คุณประโยชน์ ” มี
ความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนน ระดับปฐมวัยมีความพร้อมในพัฒนาการทุกด้าน ระดับประถมศึกมและเด็กพิเศษเรียน
ร่วมมีทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สามารถอา่น คิด วิเคราะห์ และเขียนส่ือ
ความหมายได้สอดคล้องตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดให้มีการเสริมทักษะพื้นฐาน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานวัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์
แวดล้อม สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ และมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ และมีเป้าประสงค์เพื่อให้นักเรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนในวิชาภาษาไทย นักเรียนมี
ความรู้ ค่านิยมและทักษะกระบวนการทาวงวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๗๐ บุคลากรและนักเรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมอันพึงประสงค์ ผู้เรียนรักการออกกำลังกาย ดูแลตนองให้มสุีขอนามัยสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ ๗๐ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและให้ความร่วมมืออย่างดี อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนรรมประเพณี 
กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม บุคลากรมีการพัฒนาดวามรู้ทักษะในการใช้เทคโนโลยีและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ ต้องการให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้มีโอกาสเรียนร่วมทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
โรงเรียนมีมาตรฐาน สามารถให้บริการทางการศึกษแก่ชุมชนและนักรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตาม
แกณฑ์มาตรฐาน บุคลากรมีขวัญกำลังใจเกิดความมุ่งมั่นในการพฒันาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

ดังนั้นโรงเรียนจึงได้กำหนดกลยุทธ์ไว้ ๓ ระดับคือ 

๑. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการนำเทคโนโลยมีาใช้ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาพ.ศ.
25๔2 โดยความร่วมมือของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง 

2. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรับการศึกษาเต็มศักยภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรโดย
เน้นการใช้เทคโนโลยีทันสมัย และใช้แหล่งเรียนรู้จากชุมชน 

๓. ส่งเสริมการจัดการบริการ ด้านสวัสดิการนักเรียน เพื่อพัฒนาสุขภาพกายให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 



สารบญั 

คำนำ หน้า 
สารบัญ  
ประวัติและข้อมูลท่ัวไป โรงเรียนครบุรีวิทยา 1 
บริบทท่ีเกี่ยวข้องและการวิเคราะห์สถานการณ์ 19 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.2563-2567 89 
กรอบแผนยุทธศาสตร์ 99 
แนวทางการติดตามและควบคุมภายใน 115 
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๑. ข้อมูลพื้นฐาน 
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๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

โรงเรียนครบุรีวิทยา  ต้ังอยู่ท่ี ๗๗๙ หมู่ท่ี4 ตำบลบ้านใหม ่ อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๕๐  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๔๘ ๐๖๖  ต้ังขึ้น เมื่อ พ.ศ.2๔๙9   เดิมช่ือโรงเรียนครบ
รี  (ป.ปลาย) มีเนื้อที่ 1๒ ไร่ ๑ งาน ๓๘ ตารางวา มีหมู่บ้านในสังกัด ๔ หมู่บา้น 2  ตำบล  

ลักษณะภูมิประเทศ อยู่ในพื้นท่ีราบลุ่ม พื้นท่ีบางส่วนเหมาะแก่การทำนาบางส่วนเหมาะแก่การทำไร่และพื้นท่ี
บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานทับลาน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำ
ไร่  

ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศของอำเภอครบุรี แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ 

    ฤดูร้อนช่วงระยะเดือนกุมภาพนัธ์ถึง พฤษภาคม โดยมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในเดือนเมษายน 

    ฤดูฝนช่วงระยะเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ฝนตกชุกระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 

    ฤดูหนาว ช่วงระยะเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ เดือนธันวาคม เป็นช่วงอุณหภูมิต่ำ 

เนื่องจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ของอำเภอครบุรีเป็นพื้นท่ีราบสูง มีป่าและทิวเขาสูงกั้นเป็นแนวยาว อากาศ
จึงค่อนข้างร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และในฤดูหนาวก็ค่อนข้างหนาวเย็น  

สภาพสังคม 

 เป็นหมู่บ้านหลักในการพัฒนาวัดและโรงเรียนเป็นชุมชนเก่าท่ีริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน ประชาชนมีความ
สนใจใฝ่พัฒนาผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง  อาชีพหลักคือ  การทำนา  หมดฤดูทำนา  ทำสวนพริก  
รับจ้างท่ัวไป  รับจ้าง  อาชีพเสริม เพาะเห็ดฟาง ทำไม้กวาดจากดอกหญ้า  เศรษฐกิจชุมชนอยู่ในระดับปาน
กลาง 

วัฒนธรรม 

 ชาวบ้านใช้ภาษาไทย-โคราช  100  %  การแต่งกายพื้นเมือง ผู้หญิงใช้ผ้าถุง  เส้ือแขนสามส่วน 

เส้ือผ้าไหม และผ้าฝ้ายจากชุมชน ปัจจุบันแต่งกายตามสมัยนิยม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   

 เทคโนโลยี 

 ในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน  มีอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นจุดศูนย์ร่วม
โครงข่ายท่ีขยายตัวอย่างครอบคุม 

การเมืองการปกครอง 

 ประชาชนมีความสนใจและมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น   รู้จักหน้าท่ีและบทบาทของตน  
มีความเป็นประชาธิปไตย 
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๑.๒. ประวัติโรงเรียนครุบรีวิทยา 

การก่อสร้างโรงเรียนสามัญศึกษาโรงเรียนนี้ ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 โดยนาย
วัฒนะ รัตนวิเศษ ศึกษาธิการอำเภอครบุรี เสนอเรื่องขออนุญาติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อความ
สะดวกแก่นักเรียนในอำเภอครบุรีท่ีเรียนจบช้ันประถมบริบูรณ์ จะได้ศึกษาต่อเพราะในปีหนึ่ง ๆ มีนักเรียนเข้า
เรียนต่อในตัวจังหวัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการลำบากด้วยประการท้ังปวง จึงได้ขออนุญาติให้เปดิโรงเรียนนี้
ขึ้น ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมาท่ี ๕๘๘๒/๒499 ลงวันท่ี 8 เมษายน  2499 เเต่อาคารเรียนยังไม่มี จึง
ได้อาศัยท่ีโรงเรียนบ้านแชะ เปิดทำงานสอนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อน มนีักเรียนจำนวน 4๐ คนและ
ทางการได้มอบให้นายสกนธนิตย์ เปี่ยมพิมาย ครูใหญ่โรงเรียนบ้านแชะเข้าประจำทำการสอน 

วันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2๕๐0 ทางราชการได้แต่งต้ัง  นายช่วง อนิทรักษ์   ครูใหญ่โรงเรียนบ้าน
เหมือง-ตะโก มาดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนครูใหญ่โรงเรียนนี้ ตามหนังสือจังหวัดท่ี 17992/2499 ลง
วันท่ี 20มีนาคม  พ.ศ. 2500 และทางราชการได้อนุมัติเงิน กศส. (การศึกษาและสาธารณสุข)   ตามหนังสือ
จังหวัดนครราชสีมาท่ี 17992/2499  ลงวันท่ี  24   ตุลาคม  พ.ศ. 2499 จำนวน 40,000.- บาท  
(สีหมื่นบาทถ้วน) มาให้อำเภอดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนเป็นอาคารช้ันเดียวขนาด 7 เมตร ยาว 27   เมตร  
แบ่งเป็น 3 ห้องเรียนออขนาดห้องเรียน 7 X 9  เมตร ปลูกขึ้นในทีดิ่นของโรงเรียนซึง่ทางราชการได้สงวนไว้
บริเวณบา้นใหม ่หมูท่ี่ 4  อำเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา  มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ                  จดถนนโทรศัพท์                         ยาว 4 เส้น 6 วา 

ทิศใต้                      จดถนนบุรีราษฎร์                       ยาว 4 เส้น 6 วา 

ทิศตะวันออก             จดถนนสมพงษ์การพิมพ์              ยาว 2 เส้น 6 วา 

ทิศตะวันตก               จดถนนบุรีราษฎร์                      ยาว 2 เส้น 13 วา 13 ศอก 

คิดเป็นพื้นท่ี ๑2 ไร่ 1 งาน ๓๘ ตารางวา ขณะท่ีกำลังทำการก่อสร้างอาคารเรือนอยู่นั้น สถานท่ี
เรียนของโรงเรียนบ้านแชะคับแคบมาก จึงได้ไปอาศัยศาลาการเปรียญวัดสมุทรการ(ชะ) เป็นสถานท่ีเยน
หนังสือช่ัวคราวจนกว่าจะก่อสร้างอาคารเรียนให้แล้วเสร็จ และต้ังช่ือโรงเรียนว่า โรงเรียนครบุร ึ(มัธยมศึกษา) 
เครื่องหมายประจำโรงเรียน คือ นม 19 ในขณะนั้นมีนักเรียนจำนวนท้ังส้ิน ๙0 คน 

วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 25๐๓ ทางราชการได้ส่ังให้นายช่วง เจริญครบุรี   ครูใหญ่ โรงเรียนบ้าน
ดอน-แสนสุข มาดำรงตำแหน่ง รักษาราชการเทนครูใหญ่ 

ในปี พ.ศ. 25๐4 ทางราชการได้เปล่ียนแปลงแผนการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาเป็นช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ดังนั้น ในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนจึงได้ทำการเปิดสอนนักเรียนดังนี้ ช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี ๕ จำนวน ๑ ห้องเรียนและชั้นมัธยมศึกษ 1 ,2 ชั้นละ 1 ห้องเรียน และทางราชการได้ย้ายนายช่วง 
เจริญครบุรี ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 
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ในปี พ.ศ. 250๕ ได้เปิดสอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันละ 1 ห้องเรียน 

ในปี พ.ศ. 2506 ได้เปิดสอนช้ันประถมศึกษปีท่ี ๕ และงดเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพราะเป็น
การศึกษาภาคบังคับ พร้อมกันได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนจากโรงเรียนครบุรี (มัธยมศึกษา) มาเป็น โรงเรียนครบุรี 
(ป.ปลาย) ในปีการศึกษานี้ด้วย 

ในปี พ.ศ. 2514 นายช่วง เจริญครบุรี ได้รับเต่งต้ังให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้อีกครัง้และ
ย้ายนายช่วง อินทรักษ์ ไปดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนบ้านจระเข้หิน 

ในป ีพ.ศ. 2521 ทางราชการได้เริ่มใช้หลักสูตรพุทธศักราช 252๑ ท่ัวประเทศ ดังนั้นทางโรงเรียน
จึงได้ทำการเปิดการเรียนการสอน ดังนี้ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 2 3 4 5 6 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 7 เป็นปี
สุดท้าย สำหรับปีการศึกษา 2๕22 จึงได้เปิดทำการสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับปี พ.ศ. 2520 ซึ่งจัดระบบเป็น 6 ,3,3 

ในปีงบประมาณ 2๕๓๓ ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.402 เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๑,๕๓๑,๐๐๐ -บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพนับาทถ้วน) 

วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. 2๕๓๓ นายช่วง เจริญครบุรี  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนครบุรี(ป.ปลาย) และเกษียณอนุราชการในปีนี้  โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายวีรพงษ์ ฉายสุริยะพันธุ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   จนถึง วันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒533   ทางราชการให้ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการท้ัง   2  ท่าน ไปอบรมเตรียมเป็น  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ของ สปช. จึงแต่งต้ังให้  นายสม
พอใคร่กระโทก อาจารย์ 2 ระดับครูสายผู้สอน ในโรงเรียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึง
วันท่ี 3๐ พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 

วันท่ี  1  ธันวาคม  พ.ศ. 253๓  สปช.   ได้แต่งตั้ง นายสัมฤทธิ์   นคราวนากุล   ผู้อำนวยการ
โรงเรียนชุนชนจระหิน มาตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรี(ป.ปลาย) และในปีงบประมาณนี ้ทาง
โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น จำนวน ๑2  ห้องเรียน เป็นเงิน 3,416,400.- บาท
(สามล้านส่ีแสนหนึ่งหมื่นหกพันส่ีร้อยบาทถ้วน) และบประมาณห้องส้วม ๑๐ ห้อง เป็นเงิน 19๒,๕๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหร้อยบากถ้วน) 

วันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 253๔ ตามมดิการประชุม กปจ.ครั้งท่ี 5/25๓๔ เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2534 ได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนจาก โรงเรียนครบุรี(ป.ปลาย) มาเป็น โรงเรียนครบุรีวิทยา 

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2๕3๗ นายสัมฤทธิ์ นคราวนากุล ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำเหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน 

วันที ่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2537 นายวิธาน ญาติกิ่ ง ได้ร ับการแต่งต้ังให้มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 
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วันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2๕๔๗ ทางราชการได้มีคำสั่งให้ นายผดุง เวชศักดิ์ ผู ้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงเรียนครบุรีวิทยา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 

วันท่ี ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. 2๕๔7  นางอมรศรี  พรหมภูวัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำเพียก ย้ายมา
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงรียนครบุรีวิยา ต่อมาเล่ือนตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน 

วันท่ี 1๓ ธันวาคม พ.ศ. 2๕๔๗   นายสมัคร  สถิตนิลรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระชาย-
โนนกุม มารักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 

วันที่ 2๔ มีนาคม พ.ศ. 254๗  นายสมัคร สถิตนิตรัตน์   ทางราชการมีคำสั่งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 

วันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 25๕๑  นายวิศิษฐ์ ราษฎร์ภักดี   รองผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจ
วิทยาย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 

วันท่ี ๑ ตุลาคม  พ.ศ. 2552 นายสมัคร สถิตนิลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา ขอลาออก
จากราชการ ตามมาตราปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ตามหนังสือสำนักงานพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ท่ี ศธ. ๐๔๐๖๔/๕๓๔๓ ลง
วันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ 

วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. 25๕2 นางอมรศรี พรหมภูวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับการแต่งต้ัง
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา 

วันท่ี 2๑ มกราคม พ.ศ. 2๕๕3 นายเกษม มารครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทองวิทยา ย้ายมา
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนครบุรีวิทยา - ปัจจุบัน 
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     คติพจน์ของโรงเรียน (SCHOOL MOTTO) 

       - เรียนดี มวีินัย ไฝ่คุณธรรม 

      ปรัชญาของโรงเรียน (SCHOOL PHILOSOPHY) 
 

➢ ปัญญาสร้างสรรค์พสิ่ง 

      อัตลักษณ์ (Identity) :  

➢  

      สีประจำโรงเรียน 

➢แดง-เหลือง                                

      ตราสัญลักษณ์ 

 

 

 

 

 

      อักษรย่อของโรงเรยีน (SCHOOL ABBREVIATION)             
  ➢ ค.ว. 

      เพลงประจำโรงเรียน (SCHOOL SONG) 

➢ มาร์ชครบุรีวิทยา 

   ต้นไม้ประจำโรงเรียน (SCHOOL SYMBOLIC TREE) 

       ➢ ต้นราชพฤษ์ 

 

 

หัวใจ หมายถึง ความสามัคคีของหมู่คณะ 

เพชร หมายถึง คุณค่าที่ผ่านการขัดเกร่าทางคุณธรรมและ
ปัญญา 

ดาบ หมายถึง ประดุจดังอาวุธทางปัญญาที่ผ่านการลับ
คม 

สีแดง สีเหลือง 
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๑.๓ ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 

โรงเรียนครบุรีวิทยา  ต้ังอยู่ท่ี ๗๗๙ หมู่ท่ี4 ตำบลบ้านใหม ่ อำเภอครบรุี จังหวัดนครราชสีมา 
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๒๕๐  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔ ๔๔๘ ๐๖๖  ต้ังขึ้น เมื่อ พ.ศ.2๔๙9   เดิมช่ือโรงเรียน 
ครบรุี  (ป.ปลาย) มีเนื้อที ่1๒ ไร่ ๑ งาน ๓๘ ตารางวา  

   - มีเขตพื้นท่ีบริการ หมู่บา้นในสังกัด ๔ หมู่บ้าน 2  ตำบล  ได้แก่ หมู่ ๔ ๘ ๙ ตำบลบ้านใหม่ และ 
หมู่ ๘ ตำบลแชะ(บางส่วน) 

 - ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

            - อีเมลล์ :admin@kbv.ac.th 

            - เว็บไซด์ :http://www.kbv.ac.th 

             สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๓   สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้บริหารโรงเรียน นายเกษม มารครบุรี วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียน วันท่ี 2๑ มกราคม พ.ศ. 2๕๕3  จนถึงปัจจุบัน  

 

 

๑.๔ ขอมลูบุคลากรของสถานศึกษา 

๑.๔.๑ จํานวนบุคลากรแยกตามวุฒิ 
ท่ี วุติการศึกษา จำนวน(คน) 
1 ปริญญาเอก - 

2 ปริญญาโท 24 
3 ปริญาตรี 36 

4 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า - 
5 ไม่มีวุติครู - 
6 ครูอัตราจ้าง 7 

รวม 67 
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ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ระดับ
การศึกษา 

ตัวย่อวุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 

นายนุศิษย์ พรชีวโชติ ผอ.โรงเรียน เช่ียวชาญ ปริญญาโท ค.ม. บริหาร
การศึกษา 

นายศิรภัค แสไพศาล รองผอ.
โรงเรียน 

ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท กศม. บริหาร
การศึกษา 

นางสาวผาณิต ฉ่ำเมืองปักษ์ รองผอ.
โรงเรียน 

ชำนาญการ ปริญญาตร ี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ 

นางสาวอริชนันท์ เช้ือชัยอนันต์ รองผอ.
โรงเรียน 

ชำนาญการ ปริญญาโท ค.บ. บริหาร
การศึกษา 

นางสาววริษา พิมสุโพธิ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตร ี ศศ.บ ภาษาอังกฤษ 

นางอภิญญา วุฒิศักดิ ์ ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตร ี ค.บ. คณิตศาสตร์ 

นางสาวสุภาพร แพงกระโทก ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตร ี ค.บ. การ
ประถมศึกษา 

นางวาสนา ขันตินุกูลธานนท์ ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

นางกวิตา อ่องพิมาย ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท วท.ม. คณิตศาสตร์ 

นางยุพิน นนตะบุตร ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตร ี ค.บ. ปฐมวัย 

นางสาววจี ช้อนผักแว่น ครู ไม่มีวิทย
ฐานะ/ระดับ 

ปริญญาตร ี วท.บ. อื่นๆ 

นางโสภา วิกสูงเนิน ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท กศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

นางสาวณัฐชา สิทธิวงศ์ ครู ไม่มีวิทย
ฐานะ/ระดับ 

ปริญญาตร ี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

นางยุภาพร ฝ่ายฉิมพลี ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

นางวรนุช มอร์เซอร ์ ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตร ี ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

นายธวัชชัย เสยกระโทก ครู ไม่มีวิทย
ฐานะ/ระดับ 

ปริญญาตร ี ศศ.บ. คอมพิวเตอร์ 

นายพิชัย ชุติมันตานนท์ ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตร ี ค.บ. ภูมิศาสตร์ 

นายเอกพันธ ์ ยิ้มพุดซา ครู ไม่มีวิทย
ฐานะ/ระดับ 

ปริญญาตร ี ค.บ. พลศึกษา 
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ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ระดับ
การศึกษา 

ตัวย่อวุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 

นางนงลักษณ์ แซ่ตัง ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

นางเทพอาธร เลือยกระโทก ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท ค.ม. บริหาร
การศึกษา 

นางขวัญยืน อักษรครบุรี ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตร ี ค.บ. บริหาร
การศึกษา 

นางสาวเอื้อมพร สนิทชัย ครู ชำนาญการ ปริญญาตร ี ค.บ. วิทยาศาสตร์ 

นายอดุลวิทย์ นนท์นภาพันธ ์ ครู ไม่มีวิทย
ฐานะ/ระดับ 

ปริญญาตร ี ค.บ. ภาษาไทย 

นางเสาวนีย์ ศิริเมฆา ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตร ี ค.บ. ปฐมวัย 

นางนงนุช มีพวงพนิธุ ์ ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท ค.ม. การ
ประถมศึกษา 

นางพิมพ์ชนก บรรจงปรุ ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

นางสาววีรนุช ภูทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทย
ฐานะ/ระดับ 

ปริญญาตร ี ค.บ. ภาษาไทย 

นางวรานิษฐ์ นิธิวราเศรษฐ์ ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

นางสุภาวดี เรืองกระโทก ครู ไม่มีวิทย
ฐานะ/ระดับ 

ปริญญาตร ี ค.บ. ปฐมวัย 

นางพรจิตร ศิริพร ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตร ี ค.บ. วิทยาศาสตร์ 

นางสายฝน เพชรศักดาสิริ ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท กศ.ม. การ
ประถมศึกษา 

นางสาวเจนจิรา จันทร์พยัพ ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

นายศิริชัยวัตร ซ้ายสุข ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทย
ฐานะ/ระดับ 

ปริญญาตร ี ศษ.บ. ดนตรี 

นายชุมพร ใจใหญ่ ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตร ี ค.บ. บริหาร
การศึกษา 

นางปณาลี รุจอุดมพร ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

นายนัฐพงษ ์ แถมนา ครู ไม่มีวิทย
ฐานะ/ระดับ 

ปริญญาตร ี ค.บ. ปฐมวัย 
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ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ระดับ
การศึกษา 

ตัวย่อวุฒิ
การศึกษา 

วิชาเอก 

นางวนิดา กาญจนพฤติพงศ์ ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

นางอาทิตยา กงศรี ครู ไม่มีวิทย
ฐานะ/ระดับ 

ปริญญาตร ี ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 

นายรุ่งโรจน ์ หัวใจแก้ว ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท ค.ม. เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

นางอรอุมา เสยกระโทก ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท กศ.บ การบริหาร
การศึกษา 

นายมนัสพงษ ์ มีสูงเนิน ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

นางโบรินทร ์ เทียนเทศ ครู ไม่มีวิทย
ฐานะ/ระดับ 

ปริญญาตร ี ค.บ. ปฐมวัย 

นางนัยน์ปพร รัตนธรินทร ์ ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท ค.ม. การศึกษา
พิเศษ 

นางสุรดา พิพิธกุล ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตร ี ศษ.บ สังคมศึกษา 

นางสาวสุภาภรณ์ ลือกระโทก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท กศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

นายณฐพงศ์ วงศ์ทิศลักษณ์ ครู ไม่มีวิทย
ฐานะ/ระดับ 

ปริญญาตร ี ศน.บ. ภาษาไทย 

นางสุปราณี จิตติการุณย์ ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาตร ี วท.บ. เกษตรศาสตร์ 

นางดวงพร เพ็ชรดอน ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท ศ.ษ.ม. วัดผล/
ประเมินผล
การศึกษา 

นางอัจฉรา เจริญทรัพยานันท์ ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา 

นางชลฤดี แย้มจินดา ครู ชำนาญการ
พิเศษ 

ปริญญาโท กศ.ม. บริหาร
การศึกษา 

นางกัลยาณี วิโมกข์รัตน์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตร ี ค.บ. วิทยาศาสตร์ 
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๑.๕ ขอมูลนักเรียน  (วันท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.  2563  )  

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 2 41 38 79  
อนุบาล 3 52 34 86  
ประถมศึกษาช้ันปีท่ี 1 60 64 124  
ประถมศึกษาช้ันปีท่ี 2 86 70 156  
ประถมศึกษาช้ันปีท่ี 3 93 83 176  
ประถมศึกษาช้ันปีท่ี 4 93 82 175  
ประถมศึกษาช้ันปีท่ี 5 91 86 177  
ประถมศึกษาช้ันปีท่ี 6 76 76 152  

รวม 592 533 1125  
 

 

 

๑.๖ ขอมูลอาคารสถานที่ 

ท่ี ประเภท แบบ ปีที่สร้าง การได้มาของ
งบประมาณ 

งบประมาณ 

1 อาคารอเนกประสงค์/โรง
อาหาร/โรงฝึกงาน 

สปช.206/26 
2534 งบประมาณต้นสังกัด 1,531,000 

2 บ้านพักครู องค์การฯ 2517 งบประมาณต้นสังกัด 45,000 
3 บ้านพักภารโรง สปช.304/28 2531 งบประมาณต้นสังกัด 75,000 
4 ส้วม สปช.601/26 2534 งบประมาณต้นสังกัด 192,500 
5 สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 2550 งบประมาณต้นสังกัด 10,000 
6 สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค ์ 2543 งบประมาณต้นสังกัด 89,500 
7 ถังเก็บน้ำ ฝ.30 2517 งบประมาณต้นสังกัด 24,000 
8 รั้ว รั้วคอนกรีต 2523 งบประมาณต้นสังกัด 213,300 
9 ถนน ถนนคอนกรีต 2558 งบประมาณต้นสังกัด 100,000 

10 อาคารเรียน สปช.2/28 2535 งบประมาณต้นสังกัด 3,416,400 
11 บ้านพักครู องค์การฯ 2520 งบประมาณต้นสังกัด 45,000                   
12 ส้วม สปช.601/26 2541 งบประมาณต้นสังกัด 166,500 
13 สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 2558 งบประมาณต้นสังกัด 50,000                      
14 อาคารเรียน สปช.2/28 2539 งบประมาณต้นสังกัด 4,148,400                           
15 บ้านพักครู องค์การฯ 2523 งบประมาณต้นสังกัด 125,000                     
16 ส้วม อื่น อื่น 2545 งบประมาณต้นสังกัด 76,231                         
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17 อาคารเรียน สปช.105/29 2545 งบประมาณต้นสังกัด 1,600,000                           
18 ส้วม สปช. 605/45 2558 งบประมาณต้นสังกัด 561,500                     
19 อาคารเรียน ป.1ฉ 2542 การบริจาคหรือ

โรงเรียนทำเอง 
596,491                         

 

 

 

๑.๘ แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 ๑.๘.๑ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องจริยธรรม ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสวัสดิการร้านค้าโรงเรียน  
ห้องสำนักงาน/ห้องพักครู อาคารอเนกประสงค์ สวนพฤกษศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  
 ๑.๘.๒ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิค สวนสัตว์นครราชสีมา ศูนย์พันธ์ไม้กลายเป็นหิน 
ปรางค์ครบุรี เขือนลำแชะ เขือนลำมูลบล  

 

 

การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางการศึกษา 

 โรงเรียนครบุรีวิทยา ได้สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางการศึกษากับโรงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียนมัธยมศึกษา  ต่างจังหวัด และโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด และต่างจังหวัด การดำเนินงานด้าน
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้แก่ ผู้ปกครอง และ
ชุมชน หน่วยงานราชการท้ังภายในและภายนอก โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ มา
โดยตลอด 

ความร่วมมือท่ีสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาภายในจังหวัดและนอกจังวัด 
ได้แก่ โรงเรียนบุญวฒันา โรงเรียนสุรนารี โรงเรียนราชสีมาวิทยา โรงเรียนจุฬาภรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ส่ง
นักเรียนสมัครสอบและเข้าศึกษาต่อ รวมถึงทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท่ีส่งนักศึกษาฝึกสอนมา
ปฏิบัติการสอนเป็นประจำ ร่วมทั้งความร่วมมือทางวิชาการและกระบวนการเรียนการสอน นิเทศการเรียน
การสอน  
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๒.โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา /ขอบข่ายงาน 

แผนภูมิการจัดการศึกษาโรงเรียนครบุรีวิทยา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารท่ัวไป 

๑.  การพัฒนาหรือการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ่น 
๒.  การวางแผนด้านการ
วิชาการ 
๓.  การจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 
๔.  การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 
๕.  การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้
๖.  การวัดผล ประเมินผล 
และดำเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน 
 
 
 
 

๑.  การจัดทำแผนงบประมาณ
และคำขอต้ังงบประมาณ เพื่อ
เสนอต่อเลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒.  การจัดทำแผนการใช้
จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณจากสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน
โดยตรง   
๓.การอนุมัติการจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
๔.การขอโอนและการขอ
เปล่ียนแปลงงบประมาณ 
๕.การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
๖.การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใช้งบประมาณ 

๑.  การวางแผน
อัตรากำลัง 
๒.  การจัดสรรอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๓.  การสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ัง   
๔.  การเปล่ียนตำแหน่งให้
สูงขึ้น การย้ายข้าราชการ
ครุและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๕.  การดำเนินการ
เกี่ยวกับการเล่ือนขั้น
เงินเดือน 
 

๑,  การพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
๒.  การประสานงาน
และพัฒนาเครือข่าย
สถานศึกษา 
๓.  การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา 
๔.  งานวิจัยเพื่อการ
พัฒนานโยบายและ
แผน 
๕.  การจัดระบบการ
บริหารและพัฒนา
องค์กร 
๖.  การพัฒนา
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
๗.  งานเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร / หัวหน้ำฝ่ำย 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
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โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา(ต่อ) 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารท่ัวไป 

๗.  การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
๘.  การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
๙.  การนิเทศการศึกษา
  
๑๐.  การแนะแนว 
๑๑.  การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 
๑๒.  การส่งเสริมชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 
๑๓.  การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอื่น 
๑๔.  การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานสถานศึกษา
และสถานประกอบการ
อื่นท่ีจัดการศึกษา 
๑๕.  การจัดทำระเบียบ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 
๑๖.  การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 

๗.  การตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานการใช้ผลผลิต
จากงบประมาณ 
๘.  การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 
๙.  การปฏิบัติงานอื่นใด
ตามท่ีได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับกองทุนเพื่อ
การศึกษา 
๑๐.  การการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๑๑.  การวางแผนพัสดุ 
๑๒.  การกำหนดรูปแบบ
รายการ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้างท่ีใช้งบประมาณ
เพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  
๑๓.  การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการจัดทำ
และจัดหาพัสดุ 
๑๔.  การจัดหาพัสดุ 
๑๕.  การควบคุมดูแล 
บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 
๑๖.  การจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สิน 
๑๗.  การรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
๑๙.  การจัดทำบัญชีการเงิน 

๖.  การลาทุกประเภท 
๗.  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
๘.  การดำเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ 
๙.  การส่ังพักราชการและ
การส่ังให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน 
๑๐.  การรายงานการ
ดำเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ 
๑๑.  การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ 
๑๒.  การจัดระบบและ
การจัดทำทะเบียนประวัติ 
๑๓.  การจัดทำบัญชี
รายช่ือและการให้
ความเห็นเกี่ยวกับการ
เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๑๔.  การส่งเสริมการ
ประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๑๕.  การส่งเสริมและยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 
๑๖.  การส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๘.  การดำเนินงานธุรการ 
๙.  การดูแลอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
๑๐.  การจัดทำสำมะโน
ประชากร 
๑๑.  การรับนักเรียน 
๑๒.  การเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ัง 
ยุบ รวมหรือเลิก
สถานศึกษา 
๑๓.  การประสานงานจัด
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 
๑๔.  การระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 
๑๕.  การทัศนศึกษา 
๑๖.การส่งเสริมงาน
กิจการนักเรียน 
๑๗.  การประชาสัมพันธ์
งานการศึกษา 
๑๘.  การส่งเสริม 
สนับสนุนและ
ประสานงานการจัด
การศึกษา  ของบุคคล 
องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอื่นท่ีจัด
การศึกษา 
๑๙.  งานประสาน
ราชการส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่น 
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โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารท่ัวไป 

๑๗.  การพัฒนาส่ือ และใช้
ส่ือเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
 

๒๐.  การจัดทำรายงาน
ทางการเงิน และงบ
การเงิน 
๒๑.  การจัดทำหรือจัดหา
แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน
และรายงาน 

๑๗.  การส่งเสริมวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม
สำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๑๘.  การริเริ่มส่งเสริม
การขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๑๙.  การพัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๒๐.  การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
๒๑.  การจัดระบบการ
ควบคุมภายในหน่วยงาน 
๒๒.  แนวทางการจัด
กิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรม 
ในการลงโทษนักเรียน 
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บทที่ 2 

บริบทที่เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์สถานการณ์  

(SWOT Analysis) 
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2.1 ทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560      
  มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ ก่อนวัยเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็ก ได้รับการดูแลและ
พัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สม
กับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการด้วยรัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการ ศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมท้ัง
ส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย 
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ 
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจใน
ชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตนให้จัดต้ังกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมล้ำใน
การศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่
กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมท้ังการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการ
ลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหาร
จัดการกองทุน เป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 พระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เร่ือง การศึกษา เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2560ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                         ***** 

ตามท่ีได้มีการประชุมร่วมองคมนตรี 3 ท่าน กับผู้บริหารระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย พลเอก 
สุรยุทธ์ จุลานนท์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย และพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้
น้อมนำพระราชกระแสรับส่ังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 เรื่อง การศึกษา มาแจ้งให้ผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงศึกษาธิการทราบเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 
สพฐ. 1 อาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน นั้น สรุปได้ ดังนี้ 
                  --------------------------------------------------------------------------------------- 
พระบรมราโชบาย/ พระราชกระแสรับส่ัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10  
             สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับเป็น
พระมหากษัตริย์ เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2559  
               “เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” 
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1. พระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 ด้านการศึกษา    
        การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน  
              1. ทัศนคติที่ถูกต้อง  
              2. พื้นฐานชีวิต (= อุปนิสยั) ที่ม่ันคงเข้มแข็ง  
              3. มีอาชีพ – มีงานทำ 
พระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 10 ด้านการศึกษา ในภาพรวม  
        1. สืบสานพระราชปณิธานหรือพระราชกระแสรับส่ังรัชกาลท่ี 9 เรื่อง การสร้างคนดี  
        2. การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่เด็ก ทัศนคติท่ีถูกต้อง (อุปนิสัย) ท่ีมั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ-มีงาน
ทำ ฯลฯ  
         3. เน้นการสร้างทัศนคติ (Attitude)  
         4. การศึกษาในภาพรวมทำอย่างไรให้เยาวชนมีความสนใจและเข้าใจเรื่องของสถาบันและ
ประวัติศาสตร์  
2. การดำเนินงานขององคมนตรีตามพระราโชบาย/ พระราชกระแสรับส่ัง รัชกาลท่ี 9 และรัชกาลท่ี 10 
เรื่อง การศึกษา มีสำคัญ ดังนี้  
      ➢ พระราชกระแสรับสั่งรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยเรื ่องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในพื้นท่ี
ห่างไกล และในชุมชน จึงมีการดำเนินการโดยเริ่มทำเหมือนภาคเอกชนไม่เอาตำแหน่งไปทำให้เกิดปัญหากับ 
ส่วนราชการ ต้องรับฟังปัญหาและมาแก้ไขให้ตรงจุด ดำเนินการมาแล้ว 4 ปี ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลรวม 
155 แห่ง ในทุกภาค เช่น กองทุนการศึกษาพระราชทาน เรื่องท่ีพักอาศัยครู การปรับปรุงอาคาร สถานท่ี ท่ี
พักนักเรียน  

➢ การจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ห่างไกล และการอาชีวศึกษาบางส่วน ได้รับความร่วมมือจา
หน่วยงาน สพฐ. และ สอศ. สกอ. การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี โดยร่วมกับภาคเอกชน ส่งผลให้เด็กได้เรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการฝึกงานในโรงเรียน และ สกอ. โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ใน
พื้นท่ี หางไกลในการอบรมพัฒนาครู และจัดนักศึกษาฝึกสอน  

 
3. แนวคิดและแนวทางดำเนินการขององคมนตรีในการน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 เรื่อง การศึกษา ท่ีสำคัญๆ ได้แก่  
3.1 กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการควบรวมภารกิจ/ โครงการในส่วนของรัชกาลท่ี 9 และรัชกาลท่ี 

10 เข้าด้วยกัน และดำเนินการในภาพกว้างตามท่ีรัชกาลท่ี  10 ทรงมอบหมาย  
3.2 การสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ต้องหาแนวทางสร้างคนดีก่อน แล้วจึงจะไปสู่เด็กเป็นคนดี และ

พัฒนาให้เป็นคนเก่ง โดยเฉพาะปัญหาการศึกษามีเรื่องการทุจริตในห้องสอบ ปัญหาหนี้สินครู และปัญหา
การศึกษา ฯลฯ  

ครูต้องมีศรัทธาที่แรงกล้าเพื่อทำให้เด็กเป็นคนดี คือ สิ่งที่สอนและอบรมผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ มี
อุปนิสัยติดตัว (Character Education) 5 ด้าน คือ ศีลธรรม จริยธรรม มารยาท วินัย และวัฒนธรรม เพื่อให้
คนไทยเป็นผู้มีมารยาท มีวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี และเป็นพลเมืองดีของชาติ โดยการศึกษาแบ่งเป็น 
2 ส่วน  
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คือ การสอน และการอบรม ซ่ึงเปรียบเสมือนต้นไม้ที่มีส่วนของลำต้นและราก 
 
 

 
 

3.3 ระบบการศึกษาต้องใช้ศรัทธาสร้างเด็ก เยาวชน เป็นผู้ใหญ่ท่ีฝากบ้านเมือง : งานของครูจะเป็น 
เรื่องยาก ช่วยก่อสร้างคนดีแก่บ้านเมือง ต้องสอนให้เด็กรู้ถูก รู้ผิด ยึดมั่นในส่ิงท่ีถูกต้องในเรื่องความเป็นชาติ 
สถาบัน ประวัติศาสตร์ การสร้างเด็กเพื่อเป็นคนในอนาคตของชาติท่ีมีการศึกษา และพบว่าความคาดหวัง ใน
เด็กของประเทศไทย คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ 
การอบรมจนเกิดเป็นนิสัยประจำชาติ 

ญี่ปุ่น                    มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รับผิดชอบต่อส่วนรวม  
สิงคโปร์                 ซ่ือสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
เกาหลีใต้                มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งานหนัก  
ไทย (คาดหวัง)          ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ  
 

3.7 การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจะแก้ไขจริงจังได้อย่างไรเพื่อให้เป็นระบบ ซึ่งมีการศึกษานำร่องไว้ ได้แก่  
3.7.1 สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นหนี้ซึ่งไม่ใช่สิทธิในการกู้ แต่เป็นความรับผิดชอบ

วางระบบแนวทางแก้ไขหนี้สินของครู ไม่ให้เป็นภาระแก ่
ครูในการจัดการเรียนการสอน  

3.7.2 ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  
1) จัดทำบัญชีครัวเรือน  
2) หาสาเหตุว่าครูเป็นหนี้ได้อย่างไร 

3.8 ข้อคิดและแนวทางการดาเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา  
3.8.1 การดำเนินการในพื้นท่ีเหล่ือมล้ำกัน ควรมีการประสานงานกันระหว่างหนว่ยงาน เช่น

หน่วยงาน สพฐ. สอศ. สกอ. กศน. จะทำให้ระบบการศึกษา 
ดำเนินไปข้างหน้าได้ตรงต่อเปาาหมาย  

3.8.2 ควรให้พระสงฆ์มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจและการอบรมให้ความรู้  
3.8.3 การร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในการให้ 

ความรู้กับนักเรียน เยาชนในสถานศึกษา เรื่องเพศศึกษา ยาเสพติด  
3.8.4 องคมนตรียินดีท่ีจะให้ค าแนะนำและกำลังใจ  
3.8.5 งานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการกใ็ห้ดำเนินการต่อไป 
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1. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เปา้หมาย
และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 
เป้าหมาย 
1. ความมั่นคง 

1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ 
ปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง 

1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ท่ี
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกท่ีนำไปสู่
การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิตมีท่ีอยู่อาศัย 
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

1.5 ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 
2. ความมั่งค่ัง 

2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง 
ความเหล่ือมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 

2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสาย
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

2.3 ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม 
3. ความยั่งยืน 

3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ี ไม่ใช้ 
ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยา
ของระบบนิเวศน ์
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3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก ซึ่งเป็นท่ียอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
2. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
 

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปาองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดท่ี

เหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการท่ีสำคัญ คือ 

1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการ 
บริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขท่ีจำเป็นสำหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความ
เป็นคนท่ีสมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีท่ียืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตท่ีดีมี
ความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทยพัฒนา
คนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดีรับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู ่ก ับสิ ่งแวดล้อมอย่างเกื ้อกูล อนุร ักษ์ ฟื ้นฟูใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปาาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20 ปี 
มาเป็นกรอบในการกำหนดเปาาหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เปาาหมายท่ียั่งยืน (SDGs) 

5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

6) ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ี
เป็นเปาาหมายระยะยาว” 

เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้ าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม   มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้       มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความ
รับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี  มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถี
ชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย 

2. ความเหลื ่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ  และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่าง
ท่ัวถึงและเป็นธรรม 
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3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู ้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ี
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ช้ันสูง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลด
ความเหล่ือมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
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3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบและ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู ้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั ้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดย
จุดมุ่งหมายที่สำคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ
การศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ี
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ ก้าว
ข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเปาาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ 
ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา 
(Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์  : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ

ผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ำ

ภายในประเทศลดลง 
ยุทธศาสตร์ 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
 

นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 
โดยได้กำหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ดำเนินการให้มีการ
ปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายท่ี
เกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

นโยบายที ่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตร ิย ์ สถาบันพระมหากษัตร ิย ์เป็น
องค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าท่ีสำคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะ
เชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกปาองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุ น
โครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานท้ังหลาย
ของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนำหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการ
พัฒนาตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างท่ีทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย 

นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตร
แบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ   ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ ่งเป็นพหุสังคม  ขจัดการฉวยโอกาสก่อความ
รุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบ้านเมืองท้ังจะเพิ่มระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ    และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้รวมทั้ง เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน 
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มี
ลักษณะสากล เป็นต้น 

2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง และความ
มั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพใน
การปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อปาองกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง  ๆ และ
การแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคี ท้ังจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝาาตรวจท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย กำหนดให้ปัญหายาเสพ
ติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทำอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ
เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการปาองกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการ
ปัญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลการปรับปรุงระบบ การ
เข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจาก
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รัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสงัคม 
ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลาย
ปัญหาได้ 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและ

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะท่ีเหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้เป็นท่ี
ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู ้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการ
สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอก
โรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

นโยบายท่ี 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ท่ัวไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้กระจายอ านา
จการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพ
และความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

นโยบายท่ี 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้และทักษะใหม่
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื ่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน 

นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทาง ไกลการเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 

นโยบายท่ี 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การ
เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทำงาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไ ปทำงานใน
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
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นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะเป็นลำดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุดเร่งกำจัดขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพื้นที่ใดที่สามารถ
จัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ดำเนินการส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวาง
ระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกำหนดให้ทิ ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ ้นอย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สำหรับขยะของเสียอ ันตรายขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือจะพัฒนาระบบกำกับติดตามตรวจสอบและเฝาาระวังไม่ให้มีการลักลอบท้ิง  
รวมทั ้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี ่ยงและอันตรายท่ี เกิดจากการรั ่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้
ความสำคัญในการจัดการอย่างครบวงจรและใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เด็ดขาด 

นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

นโยบายท่ี 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อปาองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ     ที่ไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกิน
ควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการ
จากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ำซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน 
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5. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
 
วิสัยทัศน 
    “คนโคราชทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ มีสัมมาชีพ ดํารงชีวิตอยาง 
เปนสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21”  

พันธกิจ 
        1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนโคราชทุกคนเข าถึงโอกาสในการศึกษาและ 
เรียนรูตลอดชีวิต    สรางความเสมอภาคดานการศึกษาแกผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย   ยกระดับคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 
       2. พัฒนาคุณภาพของคนโคราชใหเปนผูมีความรู คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 
21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

        3. สรางความมั่นคง   มั่งคั่ง   ยั่งยืนแกสังคมโคราช  ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู้    เปนเมืองนาอยู 
สังคมคุณธรรม  จริยธรรมท่ีทุกคนอยูรวมกันอยางปลอดภัย    สงบสุข  และพอเพียง 

 
        4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของคนโคราช เพื่อการประกอบอาชีพ และ 
ลดความเหลื ่อมล้ำในสังคมดวยการเพิ ่มผลิตภาพของกําลังแรงงาน (productivity) ใหมีทักษะและ 
สมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ี 
เปนพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 ภายใตยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตรในการดําเนินงาน  6 ยุทธศาสตร ไดแก 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อสรางความมั่นคงของสังคมโคราชและประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันและการประกอบอาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคูส่ิงแวดลอม และอัตลักษณของ
โคราช 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 

เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเปนไทยสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา   จึงกําหนดเปาประสงค ดังนี้ 

1. คนโคราชทุกช วงว ัยมีความร ักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพื่อสรางความมั่นคงของสังคม 
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  2. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา มีองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
การแขงขันระดับจังหวัด ประเทศ และอาเซียนสูสากล  

3. คนโคราชทุกชวงวัยไดรับการศึกษา มีทักษะ ความรูความสามารถ และมีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัยและมีคุณภาพโดยไมกําจัดเวลาและสถานท่ี 

4. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาทุกระดับอยางท่ัวถึง 

5. คนโคราชทุกชวงวัยมีจิตสํานึกรักโคราช รักษสิ่งแวดลอม ประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรม 
ภาษาโคราช มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการ
ดํารงชีวิต 

 6. เนนการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคส
วนในการจัดการศึกษาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
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6. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560   ไดบัญญัติไวในมาตรา 54 วา “รัฐตองดําเนินการ 
ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป    ตั ้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”  และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ใหจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย ไดมีคําส่ังไวในขอ 3 วา “ใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป   ใหมีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไมเก็บค
าใชจาย”  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ไดตระหนักถึงภารกิจที่สําคัญในการพัฒนา 
ประชากรของชาติใหเปน    “คนไทยในอนาคตจะตองมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดี
รอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ     รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ  อดออม 
โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง     มีทักษะที่จําเปนใน
ศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและ
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สู่การเปนคนไทย ท่ีมีทักษะสูง    เปนนวัตกร นักคิดผูประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยไดทําการศึกษา วิเคราะห นโยบายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของรัฐบาลจากยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน    “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งค่ัง   ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
ไดกําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในระยะ 5 ป ดานการศึกษาไว ดังนี้ 1) ใหมี
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนใน
ทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เปนการสรางความร
วมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงาน แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-
2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา  โดยยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษา ประกอบดวย หลักการจัดการ
ศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All)     หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียมและทั่วถึง(Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)      และหลักการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนของ สังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน(Sustainable 
Development Goals: SDGs, 2030)   ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues)  เชน  คุณภาพของคนทุ
กชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายไดและ
วิกฤติดานส่ิงแวดลอม     โดยนํายุทธศาสตรชาติ (National Strategy)   มาเปนกรอบความคิดสําคัญในการ
จัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ และการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูป
การศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดกําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมที่จะเขาสูยุคของการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสําคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเป
าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุมผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาสและกลุ
มที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ใหมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมือง
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ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางต
อเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ
เกษตรกรยุคใหม โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยไดกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ
เปาประสงค และแนวทางในการดําเนินการ  ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน 
      สรางคุณภาพทุนมนุษย  สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
พันธกิจ 
       1.จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 
      2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
       3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
      4. สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ำ ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยาง 
ท่ัวถึงและเทาเทียม 
      5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
      6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด 
การศึกษา 

 

เป้าหมาย 

          1. ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู  คิดริเริ ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู  มีทักษะและ 
คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
และปรับตัวตอ เปนพลเมืองและพลโลกท่ีดี 

   2. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ  กลุมผูดอยโอกาส  และกลุมที่อยูในพื้นท่ี 
หางไกลทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครูเปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยําทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ 
เรียนรูที ่หลากหลายตอบสนองผู เรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใช
เทคโนโลยี 

4. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนําทาง 
วิชาการ มีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ 
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5. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน
และผู เก ี ่ยวของในการจัดการศึกษาระดับพื ้นที ่  จ ัดสภาพแวดลอมในโรงเร ียนเพื ่อการเร ียนรู ใน 
ทุกมิติ เปนโรงเรียนนวัตกรรม 

6. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปนสํานักงานแหงนวัตกรรมยุคใหม
ใชขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
ผลอยางเปนระบบ 

7. สํานักงานสวนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน โดย กระจายอํานาจการบริหารงานและ
การจัดการศึกษาใหสถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กํากับ 
ติดตามประเมินผล และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพ 
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7 นโยบาย สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เปาประสงค 

1. ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะไดรับการ
บริการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

2. เสริมสรางคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หาง
ไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เพื่อสรางความมั่งคงของประเทศ
ในระยะยาวประเด็นกลยุทธ 

2.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

2.1.1 ตัวชี้วัด 

(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนสูงขึ้น 

(2) รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตจัดการเรียน
รูใหแกผูเรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท
องถิ่น 

 (3) ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับบริการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ 

 2.1.2 แนวทางการดําเนินการ ดําเนินการตามยุทธศาสตรการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ไดแก 

(1) การศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง 

(2) การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการแขงขัน 
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนร ู
 (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา 
 (5) การศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 (6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ท้ังนี้ดําเนินการในลักษณะบูรณาการรวมกันของหนวยงานกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของใน
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

3.2 สงเสริมและสนับสนุนให ผูเรียนในเขตพื ้นที ่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ    กลุมที ่ดอยโอกาส 
และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล  และเกาะแกง     ไดรับการ
บริการดานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 
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3.2.1 ตัวชี้วัด 

(1) จํานวนผูเรียนบานไกลไดรับโอกาสทางการศึกษาจากการไดเขาพักในโรงเรียนที่มีหอพักนอน 
หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบานถึงโรงเรียนอยางปลอดภัย 

 (2) จํานวนโรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในการประกอบอาหาร การพัฒนาทักษะ
ชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนใหมีคุณภาพท่ีดี อยางเหมาะสม 

 (3) จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพทั้งดานทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ท่ี
เหมาะสมกับบริบท 

 (4) จํานวนผูบริหาร ครู ในสถานศึกษา/หองเรียนสาขา และท่ีดูแลหอพักนอน ท่ีมีนักเรียนกลุมชาติ
พันธุ กลุมที่ดอยโอกาส กลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการพัฒนาและสวัสดิการท่ี
เหมาะสมกับบริบท 

(5) จํานวนผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดาร  ไดรับกา
รสงเสริมการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูใน
พื้นท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการปรับปรุงและมีรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ 

(7) ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยู่ในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์
สูงขึน้ 

3.2.2 แนวทางการดําเนินการ 

(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
ชายแดน ชายฝง ทะเล และเกาะแกง ตามความ จําเปนและ เหมาะสมกับบริบท 

(2) ส น ั บ ส น ุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร พ ั ฒ น า ค ร ู แ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า ท่ี  
ดูแลหอพักนอนตามความจําเปน และเหมาะสมกับบริบท 

(3)   จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหโรงเรียนในกลุมโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่น ทุรกันดาร ชายแดน 
ชายฝงทะเล และเกาะแกง ใหจัดการเรียนรูที ่ม ี คุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตริย ์ 

(4)สรางเวทีการแลกเปล่ียนเรยนรูในประเด็น“การพ ัฒนาการจัดการศกษาึท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบ
ทของพื ้นที ่สูงใน ถิ ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝง ทะเลและ เกาะแกง ควรทําอยางไร” ผานชองทาง 
จดเวทีเสวนา การแสดง นิทรรศการ การติดตอส่ือสารผานชองทางออนไลน ตาง ๆ เชน การสราง Website 
Facebook และ Line เปนตน 



38 
 

(5)   พ ั ฒ น า ร ู ป แ บ บ และ ว ิ ธ ี ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น รู  ส ื ่ อ ก า ร เ ร ี ยน รู  แ ล ะ ก า ร ว ั ดและ 
ประเมินผลที ่ เหมาะสมสําหร ับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู เร ียนกลุม ชาติพันธุ กลุมที ่ดอยโอกาส 
และกลุมท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดาร 

(6)  พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กท่ีใชภาษาไทยเปนภาษาท่ี  2 

(7) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะ  วิชาการ ทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี 3 ท่ีสอดคลองและ เหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เปาประสงค 

3. ผูเรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของ
ชาติ และการพลเมืองโลกท่ีดี (GlobalCitizen) 

4. ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม
และผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

5. ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพในแตละชวงวัยอยางมีคุณภาพมีทักษะท่ีจํา
เปนในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 มีนิสัยรัก
การเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความตองการและความถนัด 

6. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล ทั้งในดานที่มี
พัฒนาการปกติและดานท่ีมีความบกพรองหรือความแตกตางทางการเรียนรู 

7.ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเช่ือมตอ(Transitional 
Services) หรือการสงตอ (Referral)  เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น  หรือการอาชีพหรือการ
ดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

8. ผูเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเขมแข็ง อดทน และสามารถ
พึ่งตนเองไดในสังคมอนาคตที่ซับซอนและการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม สามารถปองกัน
ตนเองจากปญหายาเสพติดได้ 

ประเด็นกลยุทธ์ 

3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา  ใหเอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน 
เปนรายบุคคล มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี  21  นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career 
Education) 

3.1.1 ตัวชี้วัด 
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(1) รอยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดท่ีถูกต้อง รัก
ใน สถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
ตามความตองการ และมีทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 

(2) รอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผู
เรียนและพื้นท่ี 

3.1.2 แนวทางการดําเนินการ 

 (1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล    เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดที่ถูกตอง รักในสถาบัน
หลักของชาต ิ    และย ึดม ั ่นการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอ ันม ีพระมหากษ ัตร ิย ทรง เป น 
ประมุข และเปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพตามความตองการได และมีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 

(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนา ท้ัง 4 ดานสอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 

(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรยีนรู
ใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียน และบริบทของพื้นท่ี 

 (4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให
บริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทําขึ้นบนพื้นฐานความตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียนที่มีความ
ต้องการจําเปนพิเศษ  หรือความสามารถพิเศษ 

3.2 พัฒนาผเูรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมืองมีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

3.2.1 ตัวช้ีวัด 

(1) รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2) รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมืองมีหลักคิดที่ถูกตอง 
เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศส่ิงแวดลอมและจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
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กษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู เรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที ่ก ําหนดได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 แนวทางการดําเนินการ 

(1) สงเสริม และสนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยากาศส่ิงแวดล
อม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เป
นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

(2) สงเสริม สนับสนุนให สถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 
10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามท่ีกําหนด 

3.3 พัฒนาคุณภาพของผู เรียน ใหมีทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที ่ 21 มีความเปนเลิศ ดาน
วิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

3.3.1 ตัวชี้วัด  

(1) ดานผเูรียน 

1) รอยละของผูเรียนระดับปฐมวัย ไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติ 
ปญญา และมีความพรอมท่ีจะเขารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 

2) รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม 
และสติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน 

3) รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนได คิดเลขเปน และมีนิสัยรัก การอาน 

4) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห 

 5) รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรู เรื ่องการอาน (Reading 
Literacy) 

 6) รอยละของผู เรียนที ่ผ านการประเมินสมรรถนะที ่จ ําเป นดานการรู  เร ื ่องคณิตศาสตร 
(Mathematical Literacy) 

 7) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรู เรื่องวิทยาศาสตร (Scientific 
Literacy) 
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8) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะส่ือสารอังกฤษ และส่ือสารภาษาท่ี 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

9) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

10) รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจาก ภัยคุกคามรูปแบบใหม 

11) รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET)  
มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจาก ปการศึกษาท่ีผานมา 

12) รอยละ 60 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีสมรรถนะการ เรียนรูเรื่องการอานตั้งแต
ระดับข้ันพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตาม แนวทางการประเมิน PISA 13) รอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมดไดรับ
การประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 

(2)   ดานสถานศึกษา 

1) รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผาน กิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะ ของ STEM ศึกษา 

3) รอยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: 
Independent Study) 

4) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู และบรรยากาศ ส่ิงแวดลอม ท่ีสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน
ไดเรียนรูและฝกทักษะดาน ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3.3.2  แนวทางการดําเนินการ 

(1) พัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัยมีความพรอมดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา เพื่อที่จะ 
เขารับการพัฒนาการเรียนรูในระดับท่ีสูงขึ้น 

(2)   สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทั้งในและนอก หองเรียนใหเอื้อตอการ
พัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

(3)  สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูระดับปฐมวัยในรูป หลากหลาย 

(4) สงเสริมการสรางความรูความเขาใจแกพอแมผูปกครองเกี่ยวกับการ เล้ียงดูเด็กปฐมวัยท่ีถูกตอง
ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 

(5) จัดใหมีโรงเรียนตนแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ใหสามารถพัฒนาเด็ก กอนประถมให  มี
พัฒนาการความพรอม เพื่อเตรียมตัวไปสูการเรียนรูใน ศตวรรษท่ี 21 

(6) พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปน 3 ดาน 
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1)การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) 

2)การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy)  

3)การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) 

(7)  พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Competence) และ สมรรถนะดานการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 

(8)   มีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 

(9)  สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผาน กิจกรรมการ     ปฏิบัติ
จริง (Active Learning) 

(10) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะ ของ STEM ศึกษา 

(11) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5  ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น 
(IS: Independent Study) 

(12) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เชน 

1) ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม 

2) ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

3) ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา 

4) ความรูและทักษะในดานศิลปะ 

5) ความรูดานคณิตศาสตร และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ 

(13) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา  ประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ดวยระบบ
การสอบ แบบ Online ใหกับผูเรียนทุกคนต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษา ตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนตน 

(14) สงเสริมสรางความรูความเขาใจในทางการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนว ทางการ
ประเมิน PISA ใหแกศึกษานิเทศกและครูผูสอน 

(15) ใหบริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลผู  เรียนรวม
กับนานาชาติ (PISA) ดวยระบบ Online Testing 

(16) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนําไปสูความเปนเลิศใน แตละดาน 

(17) ส งเสร ิมผู เร ียนที ่ม ีความสามารถพิเศษ ด านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป นห อง                      
เรียนเฉพาะดาน 

(18) พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความถนัด และเปนนวัตกร ผูสรางนวัตกรรม 
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3.4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 

3.4.1 ตัวชี้วัด 

(1) รอยละของผูเรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

           (2) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะ
อาชีพตามความถนัด 

(3) รอยละของผูเรียนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีทุกชวงวัย 

(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา 

3.4.2 แนวทางการดําเนินการ 

(1) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูอิงสมรรถนะและ
เตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 

(2) พัฒนารายวิชาท่ีสงเสริมการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

(3)  สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคูกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษาหลักสูตรระยะ
ส้ัน 

(4) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูแกผูเรียนตามความสนใจ ในทักษะอาชีพท่ีตนเอง
ถนัด เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสู ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

(5) ส งเสร ิมให น ักเร ียนทุกคนได ร ับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเป นไป                                            
ตามเกณฑมาตรฐานของอนามัย 

(6) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional     

Learning : SEL) ในทุกชวงวัย 

(7) สถานศึกษามีระบบการปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา 

3.5  การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  (SDGs) เพื่อสรางเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 

3.5.1 ตัวชี้วัด 

(1)   รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตท่ีเปนมิตร กับส่ิงแวดลอม แลการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2)   รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดลอมที่สอดคลองกับ มาตรฐานสิ่งแวดลอม สังคม 
และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD) 



44 
 

(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายโลก เพื่อการพฒนา อยางยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development) 

3.5.2 แนวทางการดําเนินการ 

(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาการจัดการศึกษาเปาหมายโลกเพื่อ การพัฒนาอยางยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) 

(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาและหนวยงานทุกสังกัดจัดส่ิงแวดลอม    สังคม และเศรษฐกิจ
ใหสอดคลองกับหลัก Zero waste และมาตรฐาน สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน(Environmental 
Education    Sustainable Development: EESD) 

(4)   สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ  การประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 

 

3.6 พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 

3.6.1 ตัวชี้วัด 

(1) รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐาน  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของแตละระดับ 

(2) รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาดาน ทักษะอาชีพ ทักษะการ
ดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิต สาธารณะ 

(3) รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหมี  ความสามารถพิเศษ 
ดานตาง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เปนตน 

3.6.2 แนวทางการดําเนินการ 

(1) ใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย    การศึกษาพิเศษหนวย
บริการและท่ีบานอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความ ตองการจําเปนพิเศษ   ด
วยระบบและรูปแบบท่ีหลากหลาย(3) สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนยการ 
เรียน  เฉพาะความพิการ 

(4)   ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
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(5) สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การ  สื่อสาร การคิด
คํานวณ การคิดวิเคราะห และการคิดอยางมี วิจารณญาณ 

(6) สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะ   การดํารงชีวิต 
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการ ดํารงชีวิตที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง 

(7) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจาก   พระราชดําริฯ 

(8) สงเสริม  สนับสนุน ใหผูเรียนมีทัศนคติที่ถูกตองตอการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(9)  สงเสริม สนับสนุน การใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร อยาง ถูกตอง เหมาะสม 
และสรางสรรค 

(10) สงเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความชวยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา 

(11) สงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ที่มี ความสามารถ พิเศษในดาน
วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อ ยกระดับสูความเปนเลิศ  พรอมกาวสูสากล 

(12) สงเสริม สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ จัดการ   เรียนการสอน  

(13) จัดใหมีระบบการนิเทศ กํากับ บูรณาการติดตาม ประเมินผลการจัด  การศึกษาเชิง 

(14) จัดใหมีกลุมงานระบบประกันคุณภาพในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเพื ่อสงเสริม 
สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง 

(15) สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดทํา รวบรวม ผลิตพัฒนา และเผยแพร ส่ือ 
นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 

(16) สํารวจสภาพอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา จัดทําผังบริเวณ จัดทําแบบรูปและ
รายการส่ิงกอสราง 

(17) สงเสริม สนับสนุนใหมีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
อยางมีประสิทธิภาพ 

(18) สงเสริม สนับสนุนใหเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพและกลุมสถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

(19) สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของคณะอนุกรรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการจังหวัด 
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(20) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษารวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และองคกรปกครองในพื้นท่ี พัฒนา
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวใหมีประสิทธิภาพ 

(21) สงเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดการศึกษา 

 

3.7 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 
เปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคมฐานความรู (Knowledge-Based 
Society) เพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

3.7.1 ตัวชี้วัด 

(1) รอยละของผูเรียนท่ีเรียนรูผาน Digital Platform 

(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูเพื่อใหพัฒนาตนเองผาน DigitalPlatform 

3.7.2 แนวทางการดําเนินการ 

(1) พัฒนาระบบคลังขอมูล องคความรู เพื่อใหบริการ Digital Textbookตามเนื้อหาหลักสูตรที่กับ
หนด ส่ือ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆและใหบริการแกผูเรียนใหการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต 

(2) พัฒนา Digital Platform เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 

(3) สถานศึกษาสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผาน DigitalPlatform 

 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 เปาประสงค 

ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เปนบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเปนมืออาชีพ 
และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูงประเด็นกลยุทธ 

3.1 สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให ตรงกับ
สาขาวิชา และสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 

3.1.1 ตัวชี้วัด 

(1) สถานศึกษามีแผนความตองการครูระยะ 20 ป 

(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูท่ีสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี21 และสอดคลองกับ
บริบทของพื้นท่ี 
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(3) สถานศึกษาทุกแหงมีจํานวนครูอยางเหมาะสม และพอเพียงตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
3.1.2 แนวทางการดําเนินการ 

(1) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะหความขาดแคลน และความตองการครู 

(2) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการกําหนดสมรรถนะครูใหสอดคลองกับการ
พัฒนาในศตวรรษท่ี 21 

(3) ประสานความรวมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูท้ังระบบ 

(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความตองการและความขาดแคลนครูระยะ 20 ป 

(5) ประสานความรวมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 

 

3.2 พัฒนาผบูริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
ศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

3.2.1 ตัวชี้วัด 

(1) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ ปฏิบัติงานครบตาม
ความจําเปน ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู 
และการวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 

3.2.2 แนวทางการดําเนินการ 

(1) ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (NeedAssessment) ของผูบริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร 

(2) กําหนดกรอบและวิเคราะหหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให
เช่ือมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 

(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอื่น ๆจัดทําหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ
ใหสอดคลองกับกรอบหลักสูตรท่ีกําหนด 

(4) สนับสนุนใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตร
ท่ีกําหนดท่ีเช่ือมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ(Career Path) 

(5) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรทูางวิชาชีพ(Professional Learning 
Community: PLC) 
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(6) สงเสริมและพัฒนาครูใหออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการวัด
ประเมินผลท่ีเนนทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

(7) สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทใหมีความรูทักษะดาน 
Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ ทักษะส่ือสารภาษาท่ี 3 

(8) สงเสริมพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการ
พัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

(9) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความแตกตาง 
(Differentiated Instruction) 

(10) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผลการ
เรียนรดูานทักษะการคิดขั้นสูง (Higher OrderThinking) 

(11) สงเสริมและพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีความรูความสามารถ
จัดการเรียนรูเปนรายบุคคล และการสอนแบบคละช้ัน 

(12) สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรสํูาหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ตาม
ศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(13) สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ Face-toFace Training 

(14) ปรับเปล่ียนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเนนการประเมินสมรรถนะในการจัดการเรียน
การสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ป (ประเมิน 360 
องศา 

3.3 นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภทท้ังระบบ 

3.3.1 ตัวชี้วัด 

(1) สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกแหงมีระบบฐานขอมูลผูบริหารครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูท้ังระบบ 

(2) รอยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผานระบบ DigitalTechnology 

(3) รอยละของ Digital Content เกี่ยวกับองคความรูในสาขาท่ีขาดแคลน 

3.3.2 แนวทางการดําเนินการ 

(1) พัฒนา Digital Platform เพื่อใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภทท้ังระบบ 
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(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภทท้ังระบบ 

(3) พัฒนา Digital Content ในองคความรูการจัดการศึกษาในสาขาท่ีขาดแคลน เชน การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนท่ีมีความแตกต
างเปนตน 

(4) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอยางต
อเนื่องผานระบบ Digital Technology 

 

นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

เปาประสงค 

สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงการบริการการเรียนรท่ีูมีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกันและลด
ความเหล่ือมล้ำดานการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ 

3.1 รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการ     จัดการศึกษาให
สอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 

3.1.1 ตัวชี้วัด 

(1) รอยละของเด็กวัยเรียนท่ีเขารับการศึกษาในแตละระดับการศึกษา 

(2) รอยละของนักเรียนออกกลางคัน 

(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 

(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการ
วางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.1.2 แนวทางการดําเนินการ 

(1) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นท่ี ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ วาง
แผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี 

(2) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นท่ี จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ป) 
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(3) สถานศึกษารวมมือกับองคกรปกครอง ชุมชน เอกชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของระดับพื้นท่ี 
จัดทําแผนการนักเรียนทุกระดับ 

(4) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเขาถึงการ
บริการการเรียนรไูดอยางท่ัวถึง ครบถวน 

(5) สถานศึกษาจัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวมเช่ือมโยงขอมูล ศึกษา วิเคราะห 
เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน 

3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบทของ 

พื้นท่ี เพื่อใหพัฒนาผูเรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 

3.2.1 ตัวช้ีวัด 

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 

(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีกําหนด 

3.2.2 แนวทางการดําเนินการ 

(1) จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปจจัย หรือองคประกอบข้ันพื้นฐาน เพื่อสราง
โอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการเรียนรูท่ีจะพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพื้นท่ี 
เชน 

1) ปจจัยดานโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก เชน อาคารเรียน อาคารประกอบ 
หอประชุม สนามกีฬา หองเรียน หองพิเศษวัสดุ ครุภัณฑ เปนตน 

2) ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3) ดานการบริหารจัดการ 

4) ดานงบประมาณ 

5) ดานความปลอดภัย และ 

6) ดาน Digital Technology 

(2) สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานตามท่ี กําหนด 

 

3.3 สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 

3.3.1 ตัวชี้วัด 

(1) มีขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเช่ือมโยงกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกระดับ 
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(2) สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการท่ี
ตอบสนองสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพ
และ ประเภทของความพิการ 

(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมท้ังระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

3.3.2 แนวทางการดําเนินการ 

(1) จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเช่ือมโยงกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุก
ระดับ และนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) สงเสริม สนับสนุน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทํากลยุทธศาสตรแผนการดําเนินงาน 
และแผนปฏิบัติเชิงรุก เนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทํางานแบบมีสวนรวม 

(3) สงเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู เรียนสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ 
(Transitional Services) หรือการสงตอ (Referral)เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ ้น หรือการ
อาชีพ หรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

(4) สงเสริม สนับสนุน ใหทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบ เพื่อสามารถการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 

(5) จัดใหมีศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตามชวยเหลือ และสนับสนุน
ใหสถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 

3.4.1 ตัวชี้วัด 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรงอยาง
เหมาะสม 

(2) ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยางเหมาะสม
และเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(3) จํานวนโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 

3.4.2 แนวทางการดําเนินงาน 

(1) ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาท้ังดานความเหมาะสม 
เพียงพอ 

(2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง 
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(3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 

3.5 สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใช 

เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

3.5.1 ตัวชี้วัด 

(1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบโครงขายส่ือสารโทรคมนาคมท่ีสามารถเช่ือมตอกับโครงขายอินเทอร
เน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

(2) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรขูองผูเรียน และเปนเครื่องมือใน
การจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีโครงขายส่ือสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

(2) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณท่ีใชเปนเครื่องมือในพัฒนา
ทักษะดาน Digital Literacy แกผูเรียน 

(3) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียน Digital 

(4) สงเสริม สนับสนุน Digital Device สําหรับผูเรียนทุกระดับอยางเหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาการเรียนรขูองตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

(5) สงเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogyสําหรับครูอยางเหมาะสม 
เพื่อเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรเูพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology: DLIT) 

(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผาน ดาวเทียม 

 

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

เปาประสงค 

สถานศึกษา และหนวยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มี
มาตรฐานสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีประเด็นกลยุทธ 

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
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3.1.1 ตัวชี้วัด 

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมินสวน
ราชการท่ีสํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการกําหนด 

(2) รอยละของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐานสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 

(4) รอยละของหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวย
งานภาครัฐ (ITA: Integrity & TransparencyAssessment) 

3.1.2 แนวทางการดําเนินการ 

(1) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

(2) สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง 

(3) ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษสถานศึกษา 
และองคคณะบุคคลท่ีมีผลงานเชิงประจักษ 

(4) กําหนดใหหนวยงานในสังกัดทุกหนวยงานใชระบบการบริหารจัดการท่ีมุงเนนคุณธรรมและความ
โปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวย 
งานภาครัฐ(ITA: Integrity & Transparency Assessment) 

3.2 สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหารจัด
การศึกษา 

3.2.1 ตัวชี้วัดรอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

3.2.2 แนวทางการดําเนินงาน 

(1) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพื ้นที ่การศึกษาโดยใชพื ้นที ่เปนฐาน        (Areabased 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” 

(2) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพื้นท่ี 

(3) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขายเชน เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียน ฯลฯ 

(4) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีตอบสนอง
ความตองการของประชาชนและพื้นท่ี 
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(5) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ และ มี 
สวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 

(6) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดานใหสถาน
ศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี 

3.3.1 ตัวชี้วัด 

(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนใหเกิดคุณภาพ 

(2) มีขอเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอํานาจท้ังระบบ 

(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหเกิดคุณภาพ 

(4) รอยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน/ปฐมวัย/ศูนยการศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสูระดับสากล 

(5) จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 

(6) รอยละของผูเรียนท่ีอยูในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

3.3.2 แนวทางการดําเนินการ 

(1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ระบบการบริหารงานของหนวยงาน บทบาทหนาท่ีท้ัง
ระดับปฏิบัติ และรับการกํากับติดตาม 

(2) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา 4 ดาน ให
สถานศึกษา โดยในปงบประมาณ 2562 ใหศึกษานํารองรูปแบบการกระจายอํานาจ เชน 

1) เขตพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

2) โรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School) 

3) Autonomous School 

(3) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบโครงสรางของสถานศึกษา (Enterpris Architecture) ในฐานหนวย
งานระดับปฏิบัติ และหนวยงานระดับกํากับติดตามใหเหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ปจจุบัน 

(4) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใชในการจัดการศึกษาทั ้งระบบ 
(Digital Transformation) 

(5) สนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหาเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู 
เพื่อใหครูสายผูสอนปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะดานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเทานั้น 



55 
 

(6) ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เปนศูนยกลางในการพัฒนาทักษะ และ
คุณภาพชีวิตของชุมชน 

(7) สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช น โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนรวมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรง
เรียนหองเรียนกีฬาฯลฯ 

(8) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 

(9) สรางมาตรฐาน และกําหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก 

(10) สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เชน การ
บริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบคละช้ัน 

(11) พิจารณาแตงตั้งผูบริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาคาตอบแทนพิเศษและ
สวัสดิการอื่น ๆ สําหรับผูปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจ 

(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหไดตามมาตรฐาน
คุณภาพผูเรียน สอดคลองกับความตองการทองถิ่น นําไปสูการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู
เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนนุผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพียงพอ 

3.4.1 ตัวชี้วัด 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรงอยาง
เหมาะสม 

(2) ผูเรียนทุกคนและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยางเหมาะสม
และเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(3) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 

3.4.2 แนวทางการดําเนินงาน 

(1) ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษา ท้ังดานความเหมาะสม 
เพียงพอ 

(2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง 
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(3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลด ความเหล่ือมล้ำทางการ
ศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 

 

3.5 สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology  

มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี BigData เพื่อ
เช่ือมโยงขอมูลดานตาง ๆ ต้ังแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษาขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่น ๆ 
ท่ีจําเปนมาวิเคราะหเพื่อใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ 
และความถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป 

3.5.1 ตัวชี้วัด 

(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช ในการวางแผนการจัดการศึกษาได
อย่างมีประสสิทธิภาพ 

(2) สถานศึกษาทุกแห่งมีขอมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับขอมูลตาง ๆ นำไปสู่การวิ
เคราะหเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ ใหผู้้เรียนไดอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.5.2 แนวทางการดําเนินงาน 

(1) พัฒนาระบบฐานขอมูลสู่กรมนุษย์ดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสามารถเช่ือมโยง และบูรณาการข
อมูลดานการพัฒนาสู่กรมนุษยร์ะหว่างกระทรวง  หน่วยงานท่ีเกี่ยวของ โดยการเช่ือมโยงขอมูลรายบุคคลท่ี
เกี่ยวกับการศึกษา  การพัฒนาตนเอ ง สุขภาพและการ    พัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานขอมูลการ
พัฒนาสู่กรมนุษย ์  ของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถประเมิน   จุดออน จุดแข็ง 
และศักยภาพบคุคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ 
   (2) พัฒนา Digital Platform ดานการเรียนร ูผู้เรียน และบคุลากร   ทางการศึกษา เพื่อให 
สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดใช ใน  การปฏิบัติงานตามภารกิจ 

(3) พัฒนา Digital Platform ดานการบริหารงาน เพื่อสนองตอบตอการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม
ภารกิจท่ีรับผิดชอบ นำไปสู่การ  พัฒนาฐานขอมูลบคุลากร ท่ีเช่ือมโยงกันท้ังระบบต้ังแตการคัดสรร บรรจุแต
งต้ัง ตลอดจนเช่ือมโยงถึงการพัฒนาคร ู เพื่อให้สอดคลองกับความกาวหน้าในอาชีพ 

(4) พัฒนา Digital Platform ระบบขอมูลสารสนเทศของผู้เรียนเปนรายบุคคลตั้งแตระดับปฐมวัย 
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวของ นำไปสู่การพัฒนาฐานขอมูลประชา
กรดานการศึกษาของประเทศ 

(5) พัฒนา Big Data เพื่อเช่ือมโยง ว ิเคราะห์ขอมูลทุกมิติ นำไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้ให 
แกผู้เรียนเปนรายบุคคล 
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๘.  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 
 
วิสัยทัศน์ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  เปนองคกรพัฒนาการศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพ  บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  บนพื้นฐานความเปนไทยสูสากล 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนไทยท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  โดยการเรียนรูตลอดชีวิต 
    อยางเหมาะสมในแตชวงวัย 
2. เสริมสรางสังคมทางการศึกษา ท่ีมีคุณภาพ ไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
3. สงเสริมกระบวนการพัฒนาการศึกษา  ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรงใส 
   และเปนธรรม 
4. สงเสริมสถานศึกษาใหไดรับการพัฒนา  เพื่อเปนหนวยงานการผลิต  และการบริการท่ีเขมแข็ง 
    มีคุณภาพบนพื้นฐานความรูสูสากล 
 

เปาประสงค ์
1. นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจในการพัฒนาความรู คุณธรรม จริยธรรม และทักษะ 
    ท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 
2. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน  มีพัฒนาการ     
     เหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 
3. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ 
     และเสมอภาค 
4. ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะท่ีเหมาะสม และมีวัฒนธรรม 
     การทํางานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
5. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  มีประสิทธิภาพ  และเปนกลไกขับเคล่ือน 
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน สูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

 
กลยุทธ 
         จากวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 
จึงกําหนดกลยุทธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 5 กลยุทธ ดังตอไปนี้ 

กลยุทธท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหล่ือม    
               ล้ำทางการศึกษา 
กลยุทธท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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คานิยมองคกร 
          กาวหนา   กาวไกล   กาวไปสูสากล 
 
จุดเนน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปการศึกษา 2562 
“ปฐมวัยเกงกลา พัฒนาครบดาน รักการอานเปนนิจ ใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน” 

 
1. ปฐมวัยเกงกลา พัฒนาครบดาน 

เกง   หมายถึง เกงเรียนรู จินตนาการอยางสรางสรรค 
กลา  หมายถึง กลาแสดงออก ส่ือสารรูเรื่อง เขาใจได 
พัฒนาครบดาน   หมายถึง พัฒนาดานวินัย ดานคุณธรรม 

ตัวชี้วัดจุดเนนท่ี 1 ปฐมวัยเกงกลา พัฒนาครบดาน 
เกง...การอานคํางายๆได/คิดบวกเลขสองหลัก/อานเขียนคําพื้นฐานภาษาไทย/ชวยเหลือ 
ตนเองได 
กลา...ส่ือสารทักทาย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ กลาแสดงออกอยางสรางสรรค 
พัฒนาครบดาน... เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาแบบองครวม 5 ดาน (รางกาย อารมณ 
จิตใจ วินัย สังคมและสติปญญา) ไดรับการศึกษาตามเกณฑ มีภูมิคุมกัน รูเทาทันสังคม 
และอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี 
 

2. รักการอานเปนนิจ 
รักการอาน หมายถึง การฝกใฝมุงมั่นในการอาน อานจนเคยชินและอานจนเปนนิสัย 

ตัวชี้วัดจุดเนนท่ี 2 รักการอานเปนนิจ รอยละ 80 ของนักเรียนท่ีมีนิสัยรักการอาน 
ประเมินจากพฤติกรรม 

1) ผูเรียนอานหนังสือสม่ําเสมออยางนอยวันละ 20 นาที 
2) ผูเรียนอานหนังสือเมื่อมีเวลาวาง 
3) ผูเรียนสามารถสรุปเรื่องจากการอาน และเขียนบันทึกการอานได 
4) ผูเรียนสามารถเลาเรื่อง เลานิทาน หรือแสดงบทบาทสมมุติได้ 
5) ผูเรียนสามารถสรางช้ินงาน/ ผลงาน และนวัตกรรมท่ีเกิดจากการอานได 
 

3.ใชภาษาอังกฤษ >>ในชีวิตประจําวัน 
การใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน หมายถึง นักเรียนสามารถฟงและพูดโตตอบเปน 

ภาษาอังกฤษ ในสถานการณตางๆได 
ตัวชี้วัดจุดเนนท่ี 3 ใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

1) นักเรียนทุกคนทองคําศัพทในระดับช้ันไดอยางนอยรอยละ 60 
2) นักเรียนทุกคนเขียนตามคําบอกคําศัพทในระดับช้ันไดอยางนอยรอยละ 50 
3) นักเรียนทุกคนสามารถพูดโตตอบภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันไดตามเกณฑ
ระดับช้ัน 
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2.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานภาพของโรงเรียน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
และภายในของโรงเรียน โดยพิจารณาจุดแข็ง-จุดอ่อน จากสภาพแวดล้อมภายในและโอกาส-อุปสรรค จาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยเงื่อนไขท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ ท้ังนี้เป็นปัจจัยเงื่อนไขในระยะเวลาท่ีผ่านมา และท่ีจะเป็นเงื่อนไขในอนาคต ซึ่งส่ิงแวดล้อมมี
อิทธิพลต่อการดำเนินงานของโรงเรียนเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องนำมาพิจารณาในการกำหนด
ทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน โดยหาปัจจัยท่ีเอื้อต่อการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
และขจัดปัจจัยท่ีไม่เอื้อต่อการดำเนินงานอันจะนำไปสู่ความล้มเหลวของโรงเรียน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมมีบทบาทท่ีสำคัญยิ่งในกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ ซึ่งดำเนินการดังนี้ 

1. เน้นการมีส่วนร่วม  โรงเรียนได้แต่งต้ังคณะทำงานจากบุคลากรในโรงเรียน และคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในโรงเรียน (Internal Environment)  และ
สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน (External Environment) เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการจัดการศึกษา 
กำหนดแผนงาน หน้าท่ีของโรงเรียน ท้ังกิจกรรมหลักและกิจกรรมเฉพาะของโรงเรียน จากแนวโน้มของ
สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2. การใช้เทคนิก SWOT Analysis วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายในโรงเรียนโดย
วิเคราะห์จากปัจจัยด้านต่างๆ ตามสภาพแวดล้อม คือ 

2.1  สภาพแวดล้อมภายใน วิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) จากปัจจัยต่อไปนี ้

-  ด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน (Structure-Policy) = S1 

-  ด้านการบริการ (Service) = S2 

-  ด้านบุคลากร (Man)  =  M1 

-  ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money) = M2 

-  ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) = M3 

-  ด้านการบริหารจัดการ(Management) = M4 

2.2  สภาพแวดล้อมภายนอก วิเคราะห์ว่าเป็น โอกาส (Opportunity)  และอุปสรรค(Threat)   จากปัจจัย
ต่อไปนี้ 

 -  ด้านสังคมและวัฒนธรรม(Social-Culture) = S 
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 -  ด้านเทคโนโลยี(Technological) = T 

 -  ด้านเศรษฐกิจ(Economic) = E 

 -  ด้านการเมืองและกฏหมาย  (Political) = P 

3.  ขัน้ตอนการวิเคราะห์ ดำเนินงาน 4 ข้ันตอน คือ 

  3.1  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ภายใน เพื่อกำหนดปัจจัยเอื้อ -  ไม่เอื้อ 

  3.2  การประเมินสถานภาพของโรงเรียน นำผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกมาสังเคราะห์เพื่อประเมินสถานภาพของโรงเรียนในปัจจุบัน 

  3.3  ประมาณค่าจากปัจจัยภายนอกและภายในแต่ละรายการ 

  3.4  สร้างแผนภูมิรูปภาพ 

3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (Environmental Analysis) 

 3.1.1  สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน (STEP) 

  (1) ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม (Social-Culture) 

   (1.1) ชุมชนอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้นักเรียนมี
แหล่งการศึกษาในท้องถิ่นมากขึ้น 

   (1.2) ผู้ปกครองสนับสนุนการเรียน มีผลทำให้การเรียนดีขึ้น 

   (1.3) ชุมชนให้ความร่วมมือในด้านทรัพยากร ทำให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   (1.4) ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพดี 

   (1.5) ชุมชนนอกเขตบริการของโรงเรียนนำเด็กเข้ามาเรียนมาก มีผลเสียต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

   (1.6) ชุมชนขาดระบบและแผนการจัดทำลายขยะ ทำให้มีกล่ินเหม็นเกิดมลพิษ 

   (1.7) เด็กนักเรียนมาจากครอบครัวที่โยกย้ายบ่อย ๆ การเรียนไม่ต่อเนื่อง มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   (1.8) ชุมชนบางส่วนมีแหล่งอบายมุข ทำให้นักเรียนเห็นแบบอย่างท่ีไม่ดี 

 (2) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological)  
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   (2.1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้นักเรียนเกิดความรอบรู้และสามารถ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองมากขึ้น 

   (2.2) ชุมชนนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบอาชีพ ทำให้มีเวลาดูแลบุตรหลานมากขึ้น 

   (2.3) นักเรียนใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นส่งผลกระทบต่อ
การเรียนรู้ของนกัเรียน 

   (2.4) ผู้ปกครองไม่เข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน 

 (3) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic) 

  (3.1)  ชุมชนบางส่วนมีรายได้จากการประกอบอาชีพ สามารถสนับสนุนการศึกษาได้ดี 

  (3.2)  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เกิดการเลิกจ้างงาน การระดมทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อการ
จัดการศึกษาน้อยลง 

 (4) ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political & Legal) 

  (4.1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส่งผลในการจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  (4.2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรม
เสมอ 

  (4.3) นโยบายด้านงบประมาณของรัฐบาล จัดให้ไม่เสมอภาคและไม่เท่าเทียมกันทำให้
การศึกษาไม่ต่อเนื่อง  

  (4.4) การปฏิรูปการศึกษามุ่งเน้นผลสำเร็จ แต่ขาดการให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่บุคลากร 
ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

 3.1.2 สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน (S1,S2,M1,M2,M3,M4) 

  (1) ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure & Policy) 

   (1.1) โรงเรียนกำหนดนโยบาย ระเบียบการปฏิบัติไว้ชัดเจน บุคลากร สามารถใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างดี 

   (1.2) โครงสร้างขององค์กรมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

   (1.3) บุคลากรบางส่วนให้ความร่วมมือไม่เต็มท่ี ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กร 

  (2) ปัจจัยด้านผลผลิตและบริการ (Service) 
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   (2.1)  การจัดการศึกษาในเขตบริการทำได้อย่างท่ัวถึง สนองต่อความต้องการของ
ชุมชน 

   (2.2)  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลาย ทำให้โรงเรียนมี
ศักยภาพเป็นท่ียอมรับของชุมชน 

   (2.3)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี สามารถเข้าสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นได้เป็นจำนวนมาก 

   (2.4)  โรงเรียนจัดบริการด้านอาหารและสุขภาพอนามัยได้อย่างท่ัวถึง 

   (2.5)  โรงเรียนให้การบริการด้านต่างๆ แก่ชุมชนอย่างท่ัวถึง 

   (2.6)  โรงเรียนรับเด็กนอกเขตบริการเป็นจำนวนมาก ทำให้การจัดการเรียนการ
สอนได้ไม่ท่ัวถึง 

   (2.7)  แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนยังไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนทำให้การบริการ
ไม่ท่ัวถึง 

  (3)  ปัจจัยด้านบุคลากร (Man) 

   (3.1)  บุคลากรมีความรู้และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
เป็นอย่างดี 

(3.2)  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

(3.3)  บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 

(3.4)  บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

(3.5)  โรงเรียนขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 

(3.6)  บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

(4) ปัจจัยด้านการเงิน (Money) 

(4.1) โรงเรียนสามารถบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4.2) โรงเรียนได้รับเงนิสนับสนุนการศึกษาจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

(4.3) โรงเรียนการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทำให้ใช้จ่ายตรงตามความ
ต้องการ 

(4.4) โรงเรียนได้รับการจัดสรร งบประมาณไม่เพยีงพอในการจัดการบริหารโรงเรียน 
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(5) ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) 

(5.1)  โรงเรียนจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

(5.2) วัสดุ ครุภัณฑ์มีจำนวนพอเพียงทำให้การปฏิบัติงานคล่องตัว 

(5.3) โรงเรียนได้รับงบประมาณ ในการดูแลบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ 

(5.4) การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ท่ีทางราชการกำหนด มีข้อจำกัด ทำให้ได้รับวัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงกับความ
ต้องการ 

(6) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management) 

(6.1) โรงเรียนมีการติดต่อ ประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอทำให้ได้รับความ
ร่วมมือในด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

(6.2) โรงเรียนจัดทำแผนและโครงการ เพื่อการบริหารงานได้เป็นระบบ ทำให้การปฏิบัติกิจกรรมของ
โรงเรียนประสบผลสำเร็จ 

(6.3) โรงเรียนขาดการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า 

(6.4) โรงเรียนขาดการติดตามและประเมินผล ในการปฏิบัติกิจกรรมทำให้ไม่ทราบผลของการปฏิบัติงาน 
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วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดปัจจัยเอื้อ - ไม่เอื้อ 

ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
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วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดปัจจัยเอื้อ - ไม่เอื้อ 

ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
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วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดปัจจัยเอื้อ - ไม่เอื้อ 

ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
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ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

(S1,S2,M1,M2,M3,M4) 
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ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

(S1,S2,M1,M2,M3,M4) 
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ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

(S1,S2,M1,M2,M3,M4) 
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ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

(S1,S2,M1,M2,M3,M4) 
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ประมาณค่าปัจจัยภายนอกและภายในโรงเรียน 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่า ปัจจัยภายนอก ด้านสังคม วัฒนธรรม (S) 
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ประมาณค่าปัจจัยภายนอกและภายในโรงเรียน 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่า ปัจจัยภายนอก ด้านเทคโนโลยี (T) 
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ประมาณค่าปัจจัยภายนอกและภายในโรงเรียน 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่า ปัจจัยภายนอก ด้านเศรษฐกิจ (E) 
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ประมาณค่าปัจจัยภายนอกและภายในโรงเรียน 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่า ปัจจัยภายนอก ด้านการเมือง (P) 
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ประมาณค่าปัจจัยภายและภายในโรงเรียน 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่า ปัจจัยภายใน ด้านโครงการสร้าง / นโยบาย (S 1) 
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ประมาณค่าปัจจัยภายนอกและภายในโรงเรียน 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่า ปัจจัยภายใน ด้านผลผลิตและการบริการ (S 2) 
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ประมาณค่าปัจจัยภายนอกและภายในโรงเรียน 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่า ปัจจัยภายใน ด้านบุคลากร (M 1) 
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ประมาณค่าปัจจัยภายนอกและภายในโรงเรียน 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่า ปัจจัยภายใน ด้าน การเงิน (M 2) 
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ประมาณค่าปัจจัยภายนอกและภายในโรงเรียน 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่า ปัจจัยภายใน ด้าน วัสดุอุปกรณ์ (M 3) 
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ประมาณค่าปัจจัยภายนอกและภายในโรงเรียน 

ตารางวิเคราะห์เพื่อประเมินค่า ปัจจัยภายใน ด้าน การบริหารจัดการ (M4) 
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สรุปน้ำหนักคะแนน STEP และ 2 S 4 M 
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ตารางความสัมพันธ์ STEP และ 2 S 4 M 
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ตารางสรุปผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา 
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บทที่ 3 
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บทที่ ๓ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.2563-2567 
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โรงเรียนครบรุีวิทยา 

 ปรัชญาของโรงเรียน “เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม” 

วิสัยทัศน์ 

“โรงเรียนครบุรีวิทยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  

 บนพื้นฐานของความเป็นไทย น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ 

1.จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม บูรณาการการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมาย 

๑.ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย มี
คุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

๒.ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงสายงาน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และมีความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพการศึกษา 

๓.บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

๔.พัฒนาส่ือ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

๕.ส่งเสริมการทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๖.น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้และการปฏิบัติอย่างยั่งยืน 
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สมรรถนะพื้นฐาน 5 ประการ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร      

2. ความสามารถในการคิด      

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา                   

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต               

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 
ประการ ดังนี้  

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

2. ซื่อสัตย์สุจริต  

3. มีวินัย 

4. ใฝ่เรียนรู้  

5. อยู่อย่างพอเพียง  

6. มุ่งมั่นในการทำงาน  

7. รักความเป็นไทย  

8. มีจิตสาธารณะ 
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ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 

 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม 

 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 

 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมท่ีจะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

 11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลสมีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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ยุทธศาสตร์โรงเรียนครบรุีวิทยา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ์ที่ 1   เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แนวทาง 

1.น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้และการปฏิบัติอย่างยั่งยืน 

2.ปลูกฝังวิถีประชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริต ยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

แนวทาง 

1.จัดกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักคนไทย 12 ประการ 

2.เสริมสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับสารเสพติด การทะเลาะวิวาท อาชญากรรมและเว็บไซต์ท่ีไม่พึง
ประสงค์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด      
ความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอยา่งมีคุณภาพด้วยการพัฒนา 
หลักสูตร การวัดและประเมินผล 

แนวทาง 

1.พัฒนาหลักสูตรในระดับปฐมวัย และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน การใช้หลักสูตรเพื่อการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

3.พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 

แนวทาง 

1.พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

2.ผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

3.ส่งเสริมพัฒนาความสามารถผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ ตามช่วงวัย 

4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

5.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

6.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ 

7.ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การคิดแบบมีวิจารณญาณ 

8.ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

กลยุทธ์ที่ 3  สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

แนวทาง 

1.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ 

2.ส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับต่าง ๆ 

3.ส่งเสริมการสอบแข่งขันทางวิชาการ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(สสวท.)  โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (TEDET) 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล (การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ)  

4.จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ท้ังระดับห้องเรียน ระดับสายช้ัน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี           
คุณภาพ 

แนวทาง 

1. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

2. พัฒนาครูสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
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3. พัฒนาให้ครูทุกคนสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เกิดการคิดรูปแบบใหม่ๆ  ใน
การสร้างผลงานและเรียนรู้วิธีการเรียนรู้รว่มกัน (องค์กรแห่งการเรียนรู้) 

4.พัฒนาครูท้ังระบบสู่ครูมืออาชีพ 

5.สร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6.ส่งเสริมด้านการรักษาวินัย และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7.ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีโอกาสเข้ารับการพัฒนาตามความสนใจ 

8.ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

9.ครูสามารถผลิต ใช้ ส่ือ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

10.ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

11.ครูจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปใช้ในการจัดการวางแผนการ
จัดการคุณภาพการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

แนวทาง  

1.พัฒนาระบบการวางแผน การปฏิบัติตามแผน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อการจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2.บริหารงบประมาณอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการมีส่วนร่วม 

3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

4.จัดระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง 

5.เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณภาพผู้เรียน โดยจัดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 

6.ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 

7.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แนวทาง 

1.ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.แสวงหาความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน  

และผู้มีส่วนได้เสีย 
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             มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนครบุรีวทิยา 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 

2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน 

7) ความสามารถในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

5) การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้ มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
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2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

2.5 การนิเทศกำกับและติดตามการจัดการเรียนการสอน 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน  

4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  

2. การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ 

มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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บทที่ 4 

กรอบแผนยุทธศาสตร์ 
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สรุปงบหน้าโครงการ / กิจกรรมและงบประมาณ 

ท่ี รายการ 
ปีงบประมาณ(จำนวนเงินบาท) 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

1 เงินอุดหนุน      
1.1 ช้ันอนุบาล 1             136,000 190,400 168,300 153,000 142,800 
1.2 ช้ันอนุบาล ๒ 168,300 141,100 197,200 195,500 158,100 
1.3 ช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี ๑ 290,700 307,800 300,200 366,700 302,100 
1.๔ ช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี ๒ 347,700 290,700 311,600 319,200 357,200 
1.๕ ช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี ๓ 374,000 326,800 300,200 334,400 342,000 
1.๖ ช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี ๔ 304,000 397,100 332,500 294,500 340,100 
1.๗ ช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี ๕ 347,700 317,300 387,600 336,300 294,500 
1.๘ ช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี ๖ 292,600 334,400 305,900 391,400 340,100 

๒ เงินอุดหนุน      
๒.๑ เงินปัจจัยพื้นฐาน 244,000 172,000 204,000 - 64,000 
2.2 เงินค่าหนังสือ 728,809 740,971 735,247 769,053 753,283 
2.3 เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 424,500 432,540 431,700 437,750 409,800 
2.4 เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 437,500 444,210 220,400 230,125 441,000 
2.5 เงินค่ากิจกรรมพัฒนานกัเรียน 571,370 582,570 582,050 604,150 575,310 
2.6 อาหารกลางวัน 4,844,000 4,936,000 4,920,000 5,120,000 4,868,000 

๓ เงินบริจาคอื่น ๆ 30,500 25,00 25,000 32,000 300,000 

รวม 9,541,979 9,638,891 9,421,897 9,584,078 9,670,293 
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งบประมาณโครงการ ระดับ ปฐมวัย 

รายการ
ท่ี 

ประเภทรายการ งบประมาณปี (จำนวนเงินบาท) 

  2558 2559 2560 2561 2562 

อ.01 ค่าวัสดุการศึกษา(ฝึก,สอน,สอบ)   - - 93,300 

 อ.01.1 ค่าจ้างครูพ่ีเลี้ยง   108,800 108,800 108,800 

อ.08 ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับโรงเรียน   35,000 35,000 35,000 

อ.10 ค่าเวชภัณฑ์ยา 8,000  5,000 5,000 1,500 

อ.13 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์/โปรแกรมกลุ่มประสบการณ์   8,000 8,000 10,000 

อ.15 ค่าวัสดุกีฬา   2,500 2,500 4,000 

อ.16 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา   2,500 2,500 - 

อ.17 ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย   35,000 35,000 28,000 

อ.19 ค่าสาธารณูปโภค   12,000 12,000 12,000 

อ.21 รายการอื่น ๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

     

 อ.21.1 โครงการศึกษาดูงาน   10,000 10,000 10,000 
อ.21.2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ   10,000 10,000 10,000 
อ.21.3 โครงการจัดนิทรรศการ   10,000 10,000 10,000 
อ.21.4 โครงการรับอนุบัตร   10,000 10,000 15,000 
อ.21.5 โครงการปรับภูมิทัศน์   10,000 10,000 10,000 

รวม    365,500 346,800 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์นครราชสีมา    18,000 18,000 

2 โครงการเข้าค่ายพลังมด    19,000 19,000 

3 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย    27,450 20,270 

4 โครงการหนูหน้อยจิตอาสา    28,000 30,000 

รวม    92,450 87,720 

ยอดรวมงบประมาณ    87,600 346,800 
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งบประมาณโครงการ ระดับประถมศึกษา 

รายก
ารที ่

ประเภทรายการ 
งบประมาณปี (จำนวนเงินบาท) 

2558 2559 2560 2561 2562 

ป.01 ค่าวัสดุการศึกษา(ฝึก,สอน,สอบ) 293,000 293,000 293,000 293,000 335,300 

 ป.01.1 ค่าจ้างครูพ่ีเลี้ยง 140,000 140,000 140,000 140,000 145,000 

 ป.01.02 ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกวิชาชีพ 20,000 20,000 20,000 20,000 10,000 

ป.02 ค่าซ่อมแซมคุรุภัณฑ์ 40,000 40,000 40,000 40,000 50,000 

ป.03 ค่าซ่อมสร้างสิ่งก่อสร้าง 115,000 115,000 115,000 115,000 130,000 

ป.06 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนกลุ่มวิชาต่าง ๆ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ป.07 ค่าเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก พาหะนะ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

ป.08 ค่าวัสดุสำนักงานสำหรับโรงเรียน 150,000 150,000 150,000 150,000 175,000 

ป.09 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

ป.10 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์(ยา) 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

ป.12 วัสดุหนังสือ วารสารตำรา (หนังสือห้องสมุด) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ป.13 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์/โปรแกรมกลุ่มประสบการณ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 31,600 

ป.15 ค่าวัสดุกีฬา 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

ป.16 ค่าใช้จ่ายในการแข่งกีฬา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ป.19 ค่าสาธารณูปโภค 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

รวม  1,535,000 1,535,000 1,535,000 1,626,900 

ป.21 รายการอื่น ๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในส่วนที่เก่ียวกับการเรียนการสอน 

 21.1 สนทนาศิษย์ลูก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

21.2 ICT 30,000 30,000 30,000 30,000 33,000 

21.3 วันสำคัญ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

21.4 ศึกษาดูงาน 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

21.5 ปรับภูมิทัศน์ 70,000 70,000 70,000 70,000 75,000 

21.6 สรุปแผน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

21.7 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

21.8 โครงการรักการอ่าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

21.9 โครงการพัฒนาจิตบุคลากรในโรงเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 20,000 

21.10โครงการซ่อมบำรงุรถโรงเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 30,000 

21.12 โครงการนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

รวม  400,000 400,000 400,000 408,000 

รวมทั้งสิ้น 
   1,938,00

0 
2,034,90

0 
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กรอบแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนครบรุีวิทยา มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ์ที่ 1   เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เปา้ประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

เปา้หมายเชิงปริมาณ-คุณภาพ/ 
สถิติ/ร้อยละ (แผนงาน/โครงการ) 

63 64 65 66 67 
1.น้อมนำศาสตร์พระราชา
สู่การเรียนรู้และการปฏิบัติ
อย่างยั่งยืน 
2.ปลูกฝังวิถีประชาธิปไตย 
ต่อต้านการทุจริต ยึดมั่น
การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
3.เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ  เกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

1.ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความภูมิใจในสถาบันชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ 

100 100 100 100 100 - โครงการจิตอาสา 
-โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 
-ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 
-โครงการพัฒนาจิตบุคลากรใน
โรงเรียน 
-โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยื่น 

2.ร้อยละของนักเรียนท่ีมีวินัย เคารพกฎจราจร 80 85 90 95 100 

3.ร้อยละความสำเร็จการ 
ดำเนินกิจกรรมผู้เรียนมีค่านิยม 12 ประการ 

80 85 90 95 98 

4.ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมฤติกรรม 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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         กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

เปา้ประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

เปา้หมายเชิงปริมาณ-คุณภาพ/ 
สถิติ/ร้อยละ (แผนงาน/โครงการ) 

63 64 65 66 67 
1.จัดกิจกรรมท่ีเอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักคนไทย 12 ประการ 
2.เสริมสร้างความรู้และ
ภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับสารเสพติด 
การทะเลาะวิวาท 
อาชญากรรมและเว็บไซต์ท่ี
ไม่พึงประสงค์ 

1.ร้อยละความสำเร็จการดำเนินกจิกรรม 80 85 88 92 98 -โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 
-กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
-โครงการรวมพลังเข้าค่ายพลัง
มด 
โครงการต้นแบบเรียนรวมเพื่อ
พัฒนาการศึกษาสำหรับเด็ก
พิเศษ 
-โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

2.ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

80 85 90 95 100 

3.ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อกิจกรรม มาก มาก มาก มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

4.ร้อยละของนักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยของ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ระดับ 3 
 
 
 
 
 

75 80 85 90 95 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด   ความสามารถในการแข่งขัน 
          กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการพัฒนา หลักสูตร การวัดและประเมินผล 

เปา้ประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

เปา้หมายเชิงปริมาณ-คุณภาพ/ 
สถิติ/ร้อยละ (แผนงาน/โครงการ) 

63 64 65 66 67 
1.พัฒนาหลักสูตรในระดับ
ปฐมวัย และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน การใช้หลักสูตร
เพื่อการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน 
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 
3.พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลให้มีคุณภาพ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ 

1.ร้อยละของความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรระดับ
ปฐมวัย และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก -โครงการกิจกรรมเสริมและ
ค่ายวิชาการ 
-โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 
-โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
-กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
-โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 
-โครงการค่ายคอมพิวเตอร์ 
- การพัฒนายกระดับผล 
การสอบ O – net 
- การพัฒนายกระดับผล 
การสอบ NT 
- การพัฒนาอัจฉริยภาพ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
-โครงการรักการอ่าน 

2.ร้อยละของนักเรียน  ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ O-
NET วิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าคะแนนขีดจำกัดล่าง 

65 70 75 75 78 

4.ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย ระดับ 2.5 ข้ึนไป 

72 80 85 87 90 

5. ร้อยละนักเรียนได้ศึกษาดูงานเข้าค่าย 
วิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

72 80 85 87 90 

2.ร้อยละของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 
 

70 
 

75 
 

80 
 

85 
 

90 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้

เปา้ประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

เปา้หมายเชิงปริมาณ-คุณภาพ/ 
สถิติ/ร้อยละ (แผนงาน/โครงการ) 

63 64 65 66 67 
1.พัฒนาผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาให้มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 
2.ผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาด้านทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 
3.ส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
ผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ 
ตามช่วงวัย 
4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน 
5.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
6.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
มีจิตวิทยาศาสตร์ 

1.ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการส่งเสริมการอ่าน
ออกเขียนได้ตามช่วงวัย 

70 
 

75 
 

80 
 

85 
 

95 
 

-.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
สวนสัตว์นครราชสีมา 
-.โครงการเข้าค่ายพลังมด 
-โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
.โครงการหนูหน้อยจิตอาสา 
- การพัฒนายกระดับผล 
การสอบ O – net 
- การพัฒนายกระดับผล 
การสอบ NT 
- การพัฒนาอัจฉริยภาพ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
-โครงการรักการอ่าน 

2.ความพึงพอใจต่อการจัดกจิกรรมส่งเสริมการร
นักการอ่าน 
 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

3 ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาอ ังกฤษ ระดับ 2.5 ข้ึนไป 

70 
 

75 
 

80 
 

85 
 

90 
 

 4 ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ 2.5 ข้ึนไป 

 
72 
 
 

 
80 
 
 

 
85 
 
 

 
87 
 
 

 
90 
 
 

5.ร้อยละของการ นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การเรียนรู้
ท่ีเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
การคิดแบบมีวิจารณญาณ 
 

 
72 
 
 

 
80 
 
 

 
85 
 
 

 
87 
 
 

 
90 
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7.ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเน้น
กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ การคิดแบบมี
วิจารณญาณ 
8.ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง 

7 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้รับรับการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
 

ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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กลยุทธ์ที่ 3  สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เปา้ประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

เปา้หมายเชิงปริมาณ-คุณภาพ/ 
สถิติ/ร้อยละ (แผนงาน/โครงการ) 

63 64 65 66 67 
1.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านต่าง 
ๆ 
2.ส่งเสริมการแข่งขันทักษะ
วิชาการในระดับต่าง ๆ 
3.ส่งเสริมการสอบแข่งขันทาง
วิชาการ โครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สสวท.)  
โครงการประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์  (TEDET) 
โครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้สู่สากล (การแข่งขันทาง
วิชาการนานาชาติ)  

1.จำนวนผลการแข่งงาน รางวัลจากการแข่งขัน
ทักษะวิชาการในระดับต่าง ๆ  
 
2.จำนวนผลการสอบสอบแข่งขันทางวิชาการ 
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สสวท.)  โครงการประเมินและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  (TEDET) โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้สู่สากล (การแข่งขันทางวิชาการ
นานาชาติ)  
 
3 ระดับความพึงพอใจในการแข่งขนัทักษะทาง
วิชาการ ท้ังระดับห้องเรียน ระดับสายช้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก 

- การพัฒนายกระดับผล 
การสอบ O – net 
- การพัฒนายกระดับผล 
การสอบ NT 
- การพัฒนาอัจฉริยภาพ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
-โครงการรักการอ่าน 
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4.จัดให้มีการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ท้ังระดับ
ห้องเรียน ระดับสายช้ัน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี คุณภาพ 

เปา้ประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

เปา้หมายเชิงปริมาณ-คุณภาพ/ 
สถิติ/ร้อยละ (แผนงาน/โครงการ) 

63 64 65 66 67 
1. พัฒนาครูให้มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
2. พัฒนาครูสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 
3. พัฒนาให้ครูทุกคนสามารถเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดการคิดรูปแบบใหม่ๆ  
ในการสร้างผลงานและเรียนรู้วิธีการ
เรียนรู้ร่วมกนั (องค์กรแห่งการ
เรียนรู้) 
4.พัฒนาครูท้ังระบบสู่ครูมืออาชีพ 

1.ร้อยละจำนวนครูท่ีมีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
2.ร้อยละของจำนวนเข้าร่วมพัฒนาครูสู่
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
3.ร้อยละการพัฒนาให้ครูทุกคนสามารถเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
เกิดการคิดรูปแบบใหม่ๆ  ในการสร้าง
ผลงานและเรียนรู้วิธีการเรียนรู้รว่มกัน 
(องค์กรแห่งการเรียนรู้) 
 

90 
 
90 
 
 
95 
 
 
 
 
 
 
ดี 

95 
 
90 
 
 
98 
 
 
 
 
 
 
ดีมาก 

95 
 
100 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
ดีท่ีสุด 

100 
 
100 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
ดีท่ีสุด 

100 
 
100 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
ดีท่ีสุด 

-โครงการพัฒนาจิตบุคลากรใน
โรงเรียน 
-โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยื่น 
-โครงการอบรมให้ความรู้เอง
การจัดทำ PLC 
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5.สร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจให้กับคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
6.ส่งเสริมด้านการรักษาวินัย และ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7.ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีโอกาส
เข้ารับการพัฒนาตามความสนใจ 
8.ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9.ครูสามารถผลิต ใช้ ส่ือ เทคโนโลยี
เพื่อการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
10.ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
11.ครูจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบและสามารถ
นำไปใช้ในการจัดการวางแผนการ
จัดการคุณภาพการศึกษา 

4.ความพึงพอใจสร้างแรงจูงใจและ
เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 
5.ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมด้านการ
รักษาวินัย และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6 จำนวนครูท่ีได้รับการส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรมีโอกาสเข้ารับการพัฒนาตามความ
สนใจ 
7.จำนวนผลการทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9.จำนวนส่ือท่ีผลิต ใช้ ส่ือ เทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
10 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
 
 
 
ดี 
 
 
 
30 
 
 
10 
 
5 
 
 
ดี 

 
 
 
 
ดีมาก 
 
 
 
35 
 
 
12 
 
10 
 
 
ดี 

 
 
 
 
ดีท่ีสุด 
 
 
 
40 
 
 
15 
 
12 
 
 
ดีมาก 

 
 
 
 
ดีท่ีสุด 
 
 
 
45 
 
 
17 
 
15 
 
 
ดีมาก 
 

 
 
 
 
ดีท่ีสุด 
 
 
 
45 
 
 
20 
 
17 
 
 
ดีท่ีสุด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เปา้ประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

เปา้หมายเชิงปริมาณ-คุณภาพ/ 
สถิติ/ร้อยละ (แผนงาน/โครงการ) 

63 64 65 66 67 
1.พัฒนาระบบการวางแผน การ
ปฏิบัติตามแผน กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อการ
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 
2.บริหารงบประมาณอย่าง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดยการมีส่วนร่วม 
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
4.จัดระบบประกันคุณภาพภายในให้
เข้มแข็ง 

1.ความพึงพอใจต่อพัฒนาระบบการ
วางแผน การปฏิบัติตามแผน กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2.ความพึงพอใจบริหารงบประมาณอย่าง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการมีส่วนร่วม 
3.ความพึงพอใจในพัฒนาระบบเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

ดี 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
ดี 
 

ดี 
 
 
 
 
ดี 
 
 
 
 
ดี 
 

ดีมาก 
 
 
 
 
ดีมาก 
 
 
 
 
ดีมาก 
 

ดีท่ีสุด 
 
 
 
 
ดีท่ีสุด 
 
 
 
 
ดีท่ีสุด 
 

ดีท่ีสุด 
 
 
 
 
ดีท่ีสุด 
 
 
 
 
ดีท่ีสุด 
 

โครงการสรุปแผน 
โครงการศึกษาดูงาน 
-โครงการปรับภูมิทัศน์ 
- โครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
-โครงการพัฒนาจิตบุคลากรใน
โรงเรียน 
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5.เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
คุณภาพผู้เรียน โดยจัดห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 
6.ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 
7.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

4.ความพึงพอใจต่อจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในให้เข้มแข็ง 
5.ความพึงพอใจต่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านคุณภาพผู้เรียน โดยจัดห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
 
6.จำนวนครูท่ีได้รับยกย่องเชิดชูเกียรตแิละ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานเชิง
ประจักษ์ 
7.ความพึงพอใจต่อพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
ดี 
 
 
 
5 
 
 
ดี 

 
ดี 
 
 
 
5 
 
 
ดี 

 
ดีมาก 
 
 
 
5 
 
 
ดีมาก 

 
ดีท่ีสุด 
 
 
 
5 
 
 
ดีท่ีสุด 
 

 
ดีท่ีสุด 
 
 
 
5 
 
 
ดีท่ีสุด 

 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เปา้ประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

เปา้หมายเชิงปริมาณ-คุณภาพ/ 
สถิติ/ร้อยละ (แผนงาน/โครงการ) 

63 64 65 66 67 
1.ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1.ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ชุมชน 
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

ดี ดีมาก ดีมาก ดีท่ีสุด ดีท่ีสุด โครงการสนทนาภาษาศิษย์-ลูก 
โครงการวันแม ่
โครงการวันสำคัญ 
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2.แสวงหาความร่วมมือในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการบริหารจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน  
และผู้มีส่วนได้เสีย 
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บทที่ 5 
แนวทางการติดตามและควบคุมภายใน 
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แนวทางการติดตามและควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ของระบบการควบคุมภายใน มีดังนี้ 

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานในโรงเรียนครบุรีวิทยาเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    ทำให้การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่ำ โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซำ้ซ้อนหรือไม่จ ำเป็น    ลดความเส่ียง
หรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ  ท่ีอาจมีข้ึนในหน่วยงาน  ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานแก่
หน่วยงานในท่ีสุด 

2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหำรและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของ
หน่วยงานอยา่งถูกต้องและครบถ้วนองค์ประกอบการควบคุมภายใน 

การควบคุมภายใน มีองค์ประกอบ 5 ส่วน ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ( Control Environment ) 

2. การประเมินความเส่ียง ( Risk Assessment ) 

3. กิจกรรมการควบคุม ( Control Activities ) 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร ( Information and Communication ) 

5. การติดตามและประเมินผล ( Monitoring and Evaluation ) 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 

สภาพแวดล้อมการควบคุม    หมายถึง  สภาวการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้เกิดระบบการควบคุมใน
หน่วยงาน   ในการดำเนินงานจะมีหลายปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดมาตรการการควบคุมภายในขึ้นในหน่วยงาน    ซึ่ง
ฝ่ายบริหารจะมีอิทธิพลสำคัญต่อการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในในหน่วยงาน     เช่น    
จริยธรรมของการทำงาน    ความซื่อสัตย์  ความไว้ใจได้  ความโปร่งใส  และการมีภาวะผู้นำท่ีดี   ซึ่งรวมทั้งการ
กำหนดนโยบาย  โครงสร้าง  และระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสม   สำหรับตัวอย่างสภาพแวดล้อมการควบคุมใน
หน่วยงาน    เช่น 

1.1 ปรัชญาและลักษณะการทำงานของผู้บริหาร 

ปรัชญาและลักษณะการทำงานของผู้บริหารแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน   และจะเป็นปัจจัยท่ีส่งผลถึง
การกำหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน  เพราะผู้บริหารมีหน้าท่ีในการกำหนดนโยบาย    มาตรการ    
และระบบการควบคุมภายใน   แต่อย่างไรก็ตาม      ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการเลือกปรัชญาและวิธีการ
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ทำงานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้น    ผู้บริหารสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมท่ีดี    โดยดำเนินการ   ดังนี้ 

(1) กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงาน  มาตรฐาน  และแนวทางการปฏิบัติงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ชัดเจน  และแจ้งให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ 

(2) กำหนดโครงสร้างการจัดหน่วยงานให้เหมาะสม  มีสายการ   บังคับบัญชา    และความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานภายในท่ีชัดเจน   รวมทั้งมอบหมายอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในแต่ละ
ตำแหน่งอย่างเหมาะสม 

(3) กำหนดคุณลักษณะงานเฉพาะตำแหน่ง  ( Job  Description ) ของบุคลากรทุกตำแหน่งหน้าท่ี   
และระดับของความรู้   ความสามารถ    และทักษะท่ีจำเป็นต้องใช้ในแต่ละงานอย่างชัดเจน 

(4) กำหนดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคลากร    ตลอดจนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน    และเป็นธรรม      รวมทั้งกำหนดบทลงโทษทางวินัยให้
ชัดเจน 

(5) กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit  Committee )   และ
หน่วยตรวจสอบภายใน 

1.2 ความซ่ือสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน 

การบริหารและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม    เป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่ง   ท้ังสอง
ประการนี้   เป็นส่ิงท่ีต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดขึ้น  โดยการประชาสัมพันธ์    ฝึกอบรม    หรือกำหนดส่ิงจูงใจ    
และผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน    ท้ังนี้  ผู้บริหารต้องมีการส่ือสารให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนใน
หน่วยงานรับทราบ  และตระหนักถึงคุณค่าในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม  จนเป็นบรรทัด
ฐานหรือข้อตกลงร่วมกันท่ีให้หน่วยงานถือปฏิบัติ    เพราะความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญ
ของสภาพแวดล้อมการควบคุม  โดยผู้บริหารควรดำเนินการ     ดังนี้ 

(1) กำหนดนโยบาย   มาตรฐานการปฏิบัติงานให้ชัดเจน   และ    ทำตัวให้เป็นตัวอย่างอย่างสม่ำเสมอ    

ท้ังโดยคำพูดและการกระทำ 

(2) ส่ือสารและแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนได้รับทราบ   ตลอดจนเข้าใจในหลักการของจริยธรรมดังกล่าว 

(3) จัดทำข้อกำหนดจริยธรรมหรือแนวทางท่ีพึงปฏิบัติของหน่วยงานไว้ให้ชัดเจน    โดยรวมถึงกรณีต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย 

(4) ลดวิธีการหรือโอกาสท่ีจะจูงใจให้เกิดการกระทำผิด 

ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นปัจจัยเบ้ืองต้นท่ีสำคัญ   ซึ่งจะส่งผลถึงการจัดโครงสร้างของหน่วยงาน การจัดการ
และการติดตามประเมินผลองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอื่น ๆ ด้วย 
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1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน 

โครงสร้างของหน่วยงานท่ีได้รับการจัดไว้เป็นอย่างดี     จะเป็นพื้นฐานสำคัญท่ีทำให้ผู้บริหารสามารถ
วางแผนงาน   ส่ังการ  และควบคุมการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดโครงสร้าง
ของหน่วยงานให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมของหน่วยงานนั้น ๆ   เช่น 

(1) การรวมศูนย์อำนาจหรือกระจายศูนย์อำนาจการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ  หากกิจการเลือกใช้การรวม
ศูนย์อำนาจในการตัดสินใจ   คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ได้รับอำนาจย่อมมีความสำคัญ      กรณีวิธีกระจายศูนย์
อำนาจการตัดสินใจ    ระบบและขั้นตอนการทำงาน  รวมถึงกระบวนการในการติดตามผล  ก็จะมีความสำคัญ
มากกว่าคุณสมบัติของตัวบุคคล 

(2) การจัดโครงสร้างของหน่วยงานท่ีมีการผลิตโดยเครื่องจักร   อาจใช้โครงสร้างและการควบคุมท่ีเป็น
ระเบียบแบบแผนแน่นอน   แต่โครงสร้างท่ีมีรูปแบบแน่นอน  อาจไม่เหมาะสมกับกิจกรรมการบริการหรืองานท่ี
เกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ     เป็นต้น 

(3) การมอบอำนาจต้องให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน   และต้องชัดเจน 

1.4 นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร 

ปัจจัยสำคัญท่ีช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ  คือบุคลากรในหน่วยงานนัน่เองท่ีเป็นตัวจักร
สำคัญ   ดังนั้น  การมีนโยบายและระบบการบริหารบุคลากรท่ีชัดเจนและเหมาะสม    จะช่วยให้ระบบการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น      เช่น 

(1) กำหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการว่าจ้าง   การพัฒนา  การประเมินผลการปฏิบัติงาน     การเล่ือน
ขั้น    เล่ือนตำแหน่ง    รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 

(2) กำหนดคุณสมบัติและลักษณะงาน ( Job  Description )  ของเจ้าหน้าท่ีในแต่ละตำแหน่งให้ชัดเจน        
เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน 

(3) กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน 

(4) มีระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการปฏิบัติงาน  อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ 

(5) กำหนดแนวปฏิบัติกรณีท่ีมีการขัดแย้งของผลประโยชน์ ( Conflict  of  Interest ) ต่อหน่วยงาน 

 

1.5 การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

การกำหนดอำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงาน   เป็นปัจจัยสำคัญท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน    ดังนั้น   ผู้บริหารควรกำหนดอำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร
แต่ละตำแหน่งให้ชัดเจน    ดังนี้ 

(1) กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งให้ชัดเจน   โดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจและระบบ
การสอบยันความถูกต้องระหว่างกัน 
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(2) กำหนดคู่มือปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

(3) กำหนดระบบการติดตามประเมินผล   ซึ่งรวมถึงการจัดทำแผนงาน     และระบบการรายงานผลงาน
อย่างสม่ำเสมอ 

1.6 คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในเป็นกลไกและ      เครื่องมือชนิดหนึ่งในการช่วย
ตรวจสอบและสอบทานงานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีฝ่ายบริหารวางไว้  คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้
ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการทำงาน    จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

สภาพแวดล้อมการควบคุม   เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในหน่วยงาน    เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงานเกิดจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์   ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
พื้นฐานท่ีจะไปเสริมองค์ประกอบการควบคุมอื่น ๆ ต่อไป 

 

2.การประเมินความเสี่ยง 

ความเส่ียง   หมายถึง   เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์หรือการกระทำใด ๆ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในด้านลบ
หรือเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ   ทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนด 

               ความเส่ียงอาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน  การควบคุมภายใน  การท่ีหน่วยงาน
ตรวจไม่พบข้อผิดพลาด  ฯลฯ 

(1) ความเส่ียงจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน 

ความเส่ียงลักษณะนี้  เป็นความเส่ียงท่ีมีอยู่โดยธรรมชาติในงานนั้น ๆ เองเมื่อใดก็ตามท่ีตัดสินใจท่ีจะทำงาน
หรือกิจกรรม  ก็ย่อมจะมีความเส่ียงเกิดขึ้น  เช่น  การทำธุรกิจการค้าขายกับต่างประเทศหรือการส่ังซื้อของจาก
ต่างประเทศของทางราชการ        ความเส่ียงก็คืออัตราแลกเปล่ียนท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป  ฯลฯ 

 (2)ความเส่ียงจากการควบคุมภายใน 

ความเส่ียงจากการควบคุมภายใน  เป็นความเส่ียงท่ีระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานไม่ครอบคลุม     
และไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดจากการดำเนินงานของหน่วยงานได้    อาจเป็นเพราะหน่วยงานไม่มีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีครอบคลุมเพียงพอท่ีจะลดความเส่ียงในการดำเนินงาน  หรือหน่วยงานนั้นไม่มีการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในท่ีได้จัดไว้   เป็นต้น 

(3) ความเส่ียงจากการตรวจไม่พบข้อผิดพลาด 

ความเส่ียงลักษณะนี้    เป็นความเส่ียงท่ีการตรวจสอบไม่สามารถค้นพบความผิดพลาดของรายการท่ีมีอยู่   
เนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบทุกกิจกรรมใน หน่วยงานนี้ได้     และจำเป็นต้องใช้ระบบการ
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ตรวจสอบโดยเลือกสุ่มตัวอย่างหรืออาจเนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่มีความอิสระเพียงพอหรือไม่อยู่ในวสัิยท่ีจะเข้าไป
ตรวจสอบได้ 

สาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน 

-ปัจจัยภายใน    เช่น   นโยบายของผู้บริหาร   ความซื่อสัตย์  จริยธรรม  คุณภาพของบุคลากร   การ
เปล่ียนแปลงระบบงาน  ความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ   การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง  
การควบคุมกำกับดูแลไม่ท่ัวถึง  และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ  หรือข้อบังคับของหน่วยงาน   เป็นต้น 

        - ปัจจัยภายนอก     เช่น   กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับของทางราชการ  การเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขัน  สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง     เป็นต้น 

การประเมินความเส่ียง  หมายถึง  กระบวนการท่ีใช้ในการระบุความเส่ียง   การวิเคราะห์ความเส่ียง   และการ
กำหนดแนวทางการควบคุม  เพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียง 

การประเมินความเส่ียงในหน่วยงาน จะเป็นการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงาน    เพื่อให้ทราบ
เหตุการณ์ของความเส่ียงและหาทางแก้ไขและควบคุมให้ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ีเกิดความเสียหายน้อยท่ีสุด     

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีหน่วยงานยอมรับได้  สามารถดำเนินการเป็น  
4  ขั้นตอน    ดังนี้ 

1. ศึกษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน    จะต้องสอดคล้องกับภารกิจ   ( Mission )  ของหน่วยงานนั้น ๆ    
ซึ่งโดยท่ัวไปวัตถุประสงค์ของหน่วยงานจะแบ่งออกเป็น  2   ระดับ     คือ 

1.1 วัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน  ( Entity – Level  objectives )  เป็นวัตถุประสงค์ของการ
ดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน  โดยท่ัวไปจะระบุไว้ในแผนกลยุทธ์   และแผนการปฏิบัติงานประจำปีของ
หน่วยงาน  เช่นเดียวกับภารกิจ ( Mission )  และกลยุทธ์ในภาพรวมของหน่วยงาน    เช่น    ภารกิจหลักของ
หน่วยงาน    โครงสร้างของหน่วยงาน   แนวโน้มการดำเนินงานของหน่วยงานในอนาคต      นโยบายการ
บริหารงานหรือนโยบายการเงินการคลัง       เป็นต้น 

1.2 วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม  ( Activity – Level objectives )  เป็นวัตถุประสงค์ของการ
ดำเนินงานท่ีเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละกิจกรรมท่ีหน่วยงานกำหนด   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน   เช่น  ระบบ
การประมวลข้อมูลทางการเงินและบัญชี      เป็นต้น  

2. ระบุปัจจัยเส่ียง 

ปัจจัยเส่ียงของหน่วยงานสามารถเกิดข้ึนได้ท้ังจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก   ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะ
ส่งผลกระทบถึงวัตถุประสงค์  เป้าหมาย หรือผลการดำเนินงานในหน่วยงาน    เช่น   การเปล่ียนตัวผู้บริหารและ
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ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งท่ีสำคัญ ๆ บ่อยครั้ง   การเปล่ียนแปลงกฎหมายใหม่ ๆ  ของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน    เป็นต้น 

เนื่องจากปัจจัยเส่ียงแต่ละชนิดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไม่
เท่ากัน   บางชนิดมีผลกระทบทันที   บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว    ดังนั้น   ผู้บริหารต้องติดตามพิจารณา  
และระบุปัจจัยความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิด      ซึ่งควรครอบคลุมถึง 

(1) ผลกระทบจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  อุตสาหกรรม     และส่ิงแวดล้อมต่อการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

(2) ปัจจัยความเส่ียงท่ีได้ระบุไว้ในการวางแผน  และการประมาณการของหน่วยงาน 

(3) ข้อตรวจพบท่ีได้รับจากการตรวจสอบ  การสอบทาน  การติดตาม  และประเมินผล 

(4) ปัจจัยอื่น ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  เช่น  ปัจจัยท่ีทำให้การดำเนินงานใน
อดีตท่ีผ่านมาไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  คุณภาพของบุคลากร  การเปล่ียนแปลงบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการ
บริหารหรือปฏิบัติงาน  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากเงื่อนไขตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อกำหนดต่าง ๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน   ฯลฯ 

3. การวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง 

การวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัจจัยเส่ียงท่ีมีต่อหน่วยงาน   ซึ่งโดยปกติปัจจัยเส่ียงแต่ละปัจจัยมีผลกระทบ
ต่อหน่วยงานมากน้อยไม่เท่ากัน  การวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงมีหลายวิธีแตกต่างกัน  ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับ
ความเส่ียงท่ีมีนัยสำคัญ   และมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย ๆ จึงควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการหรือเทคนิคท่ีใช้วิเคราะห์ให้
เหมาะสมกับขนาด   ลักษณะการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถประเมินระดับความสำคัญของความเส่ียงได้ท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  รวมทั้งผลเสียหายท่ีอาจเกิดจากความเส่ียงนั้น    โดยท่ัวไปข้ันตอนการวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียง     
จะเป็นดังนี ้

3.1ประเมินระดับความสำคัญของปัจจัยเส่ียง    คือ   การนำปัจจัยเส่ียงแต่ละปัจจัยมาพิจารณาถึง
ความสำคัญว่า หากเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยแค่ไหน   โดยอาจวัดเป็นระดับน้อย     ปาน
กลาง     สูง 

3.2ประเมินความถ่ีท่ีปัจจัยเส่ียงจะเกิดขึ้น   คือ   การพิจารณาว่าปัจจัยเส่ียงท่ีได้เรียงลำดับความสำคัญไว้
แล้ว   มีโอกาสท่ีจะเกิดปัจจัยเส่ียงนั้น   ในระดับน้อยมาก   น้อย   ปานกลาง   สูง 

การวิเคราะห์โดยการประเมินความสำคัญและการประเมินความถ่ีท่ีปัจจัยเส่ียงจะเกิดขึ้น   อาจใช้ผสมผสาน
กัน   เช่น    ปัจจัยเส่ียงบางอย่างมีอัตราความถี่สูง     เมื่อเกิดขึ้นแต่ละครั้งสูญเสียเงินน้อย  แต่ถ้าเกิดบ่อย ๆ เข้า  
โดยรวมอาจมีจำนวนเงินสูงก็จะทำให้เกิดความสำคัญได้ 

3.3เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเหมาะสม   โดยบางครั้งอาจไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ในรูปตัวเลข   
แต่อาจวิเคราะห์ออกมาเป็นระดับต่าง ๆ   เช่น    สำคัญมาก    ปานกลาง    หรือน้อย    เป็นต้น 
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4. กำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง 

เมื่อหน่วยงานสามารถวิเคราะห์และจัดลำดับความเส่ียงแล้ว ฝ่ายบริหารควรพิจารณาหาวิธี  เพื่อป้องกัน
ความเส่ียงนั้น ๆ   โดยต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ว่าคุ้มกับประโยชน์ท่ีจะได้รับหรือไม่   ซึ่งในการกำหนด
แนวทางในการป้องกันหรือลดความเส่ียง 

ผู้บริหารควรพิจารณาว่าความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นความเส่ียงในลักษณะใด   เช่น 

4.1กรณีท่ีเป็นความเส่ียงเกี่ยวกับหน่วยงานโดยรวม   ซึ่งเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกท่ีมิได้อยู่
ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร   การป้องกันหรือลดความเส่ียงกระทำได้โดยการบริหารความเส่ียง    ซึ่งมีกล
ยุทธ์    ดังนี้ 

(1) กำหนดโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารความเส่ียง        กำหนดผู้รับผิดชอบกระบวนการบริหารความ
เส่ียง   และกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าท่ีการบริหารความเส่ียงกับหน้าท่ีการประเมินความเส่ียง   การ
บริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพจะเริ่มต้นด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์  ซึ่งสัมพันธ์กับกลยุทธ์และโอกาสท่ีจะ
เกิดความเส่ียงท่ีมีนัยสำคัญ  เราจะประเมินความเส่ียงด้วยการระบุผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น  การจัดลำดับ
ความสำคัญ  และการวัดผลกระทบของความเส่ียงเหล่านั้นท่ีอาจเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน 

(2) ประเมินความเส่ียงของหน่วยงาน  กำหนดกรอบแนวคิด   ซึ่งจะใช้ระบุความเส่ียงท้ังหมดท่ีเป็นไปได้   
เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการประเมินความเส่ียง  มองภาพรวมของความเส่ียงท่ีมีความสำคัญท่ีสุดก่อน    และ
จัดสรรทรัพยากรให้อย่างเหมาะสม 

(3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารความเส่ียง  กลยุทธ์การบริหารความเส่ียงท่ีจะประสบความสำเร็จ  ต้องมีความ
เกี่ยวเนื่องหรือสอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานโดยตรง   กลยุทธ์การบริหารความเส่ียง  ต้องได้รับการพัฒนา
ให้เหมาะสมกับความเส่ียงแต่ละประเภท     เช่น     กลยุทธ์การหลีกเล่ียงความเส่ียง    การลดความเส่ียง  การ
กระจายความเส่ียง      และการถ่ายโอนความเส่ียง      เป็นต้น 

(4) พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง หน่วยงานต้องพัฒนาเทคนิคการบริหารความ
เส่ียงอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติของหน่ายงาน   โดยเฉพาะการบริหารความเส่ียงในกิจกรรมท่ีมีความ
เส่ียงเฉพาะเรื่อง 

(5) การติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารความเส่ียง     เป็นขั้นตอนของหน่วยงาน      ต้องอาศัยงาน
ด้านตรวจสอบภายใน      โดยในขั้นตอนนี้รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานในหน้าท่ีอื่น ๆ   เช่น  การปฏิบัติตาม
กฎหรือระเบียบ   และการให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย     อย่างไรก็ตาม    การบริหาร
ความเส่ียงท่ีสัมฤทธิ์ผล     หมายรวมถึง      การเสาะแสวงหาความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น        การเช่ือมโยงการ
ประเมินผลตอบแทนท่ีเพิ่มค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ( สำหรับธุรกิจ )  และหน่วยงาน       หน้าท่ีการติดตามประเมินผล
จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการประเมินความเส่ียงของหน่วยงานใน    ข้อ (2)   ดังกล่าว 

(6) การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเส่ียง การปรับปรุง   และพัฒนาการบริหารความเส่ียง
อย่างต่อเนื่อง   มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความสำเร็จของหน่วยงานในท่ีสุด  แหล่งข้อมูลท่ีสามารถ
นำมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียงนั้น  รวมถึงข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องเช่ือถือได้และข้อมูลท่ีเกิดจาก
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การสะท้อนความเส่ียงของหน่วยงาน  การปรับปรุงต้องรวมถึงระบบการวัดเป็นจำนวนหน่วยที่ใช้ได้ในระยะยาว  
เช่น  จำนวน  และผลกระทบจากความเส่ียงท่ีได้รับการจัดการภายในกระบวนการ ฯลฯ  ในการปรับปรุง
พัฒนาการบริหารความเส่ียงนั้น  ระบบการวัดผลท่ีเช่ือถือได้จึงเป็นส่ิงจำเป็น     และจะทำให้หน่วยงานสามารถ
ทราบขนาดความเส่ียง     และผลกระทบ  ท่ีหน่วยงานจะสามารถรับได้หรือไม่เพียงใด 

4.2 กรณีท่ีเป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน    ซี่งเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน
และอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร  การป้องกันหรือลดความเส่ียงกระทำได้โดยจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อจัดการให้ความเส่ียงอยู่ในสภาพท่ีเป็นผลดีกับหน่วยงานนั้น    จะมีลักษณะ
การจัดการได้   5   ลักษณะ     คือ 

(1) การจัดการในลักษณะท่ียอมรับในความเส่ียงนั้น 

(2) การจัดการในลักษณะท่ีทำให้ลดความเส่ียงจากระดับความเส่ียงสูงไปสู่ระดับความเส่ียงต่ำ 

(3) การจัดการในลักษณะท่ีเป็นการกระจายความเส่ียง 

(4) การจัดการในลักษณะท่ีเป็นการถ่ายโอนความเส่ียงหรือโยกย้ายความเส่ียง 

(5) การจัดการในลักษณะท่ีเป็นการหลีกเล่ียงความเส่ียง 

การจะใช้วิธีการใดในการจัดการความเส่ียงดังกล่าวข้างต้น  ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความเหมาะสมของ
การดำเนินงานในหน่วยงานนัน้ ๆ ด้วย   ท้ังนี้ การจัดการความเส่ียงจะต้องคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะทำอะไร   ณ  จุดใด 

(2) ต้องปรับเปล่ียนระบบการบริหารและระบบปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือไม่   อย่างไร  ณ  จุดใด 

(3) กระบวนการจัดการความเส่ียงเป็นอย่างไร   ต้องดำเนินการให้เกิดความชัดเจน    และต้องส่ือสารให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในหน่วยงานทราบด้วย 

(4) ต้องมีการรายงานผล   เมื่อดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว 

หน่วยงานจึงต้องจัดให้มีการประเมินความเส่ียงอยู่เสมอ และสร้างกลไกช่วยบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับ
ท่ีสามารถยอมรับได้ หรือกำหนดมาตรการการควบคุมท่ีเหมาะสมต่อไป 
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3. กิจกรรมการควบคุม 

กิจกรรมการควบคุม     เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในท่ีหน่วยงานต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อ
ลดความเส่ียงและทำให้เกิดความคุ้มค่า  ตลอดจนให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจในประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 

ประเภทการควบคุม  กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจำเป็นและลักษณะของการควบคุม   ท้ังนี้   
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการดำเนินงานของหนว่ยงานนัน้ ๆ   เช่น 

(1) การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ ( Preventive  Control )   
เป็นวิธีการควบคุมท่ีกำหนดขึ้น    เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเส่ียงและข้อผิดพลาดต้ังแต่แรก   โดยเหตุการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดความเส่ียงยังไม่เกิดขึ้น   เช่น   การแบ่งแยกหน้าท่ีผู้รับเงิน    ผู้จ่ายเงิน   และผู้บันทึกบัญชี   การ
กำหนดวงเงินสำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติเงินในแต่ละระดับช้ัน   เป็นต้น 

(2) การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด ( Detective Control )   เป็นการควบคุมท่ีกำหนด
ขึ้น เพื่อค้นพบข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เช่น     การทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร   การ
ตรวจนับพัสดุประจำปี   การทบทวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม   เป็นต้น 

(3) การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ ( Suggestive  Control )   เป็นการควบคุมท่ีกำหนดขึ้น  เพื่อ
เสนอแนะ  ปรับปรุง  และพัฒนาระบบการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

(4) อื่น ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมท่ีควรจัดให้มีข้ึนในขั้นตอนของการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ได้แก่ 

3.1นโยบายและวิธีปฏิบัติ 

ผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทในการกำหนดนโยบาย  แผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ    แนวทางการ
ปฏิบัติงาน  อำนาจในการอนุมัติ  ฯลฯ    ซึ่งส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการควบคุม เพื่อป้องกันความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นและควรระบุผลลัพธ์และตัวชี้วัดท่ีคาดหมายไว้อย่างชัดเจน   เพื่อสามารถใช้ในการติดตาม
ประเมินผลต่อไป 

3.2การกระจายอำนาจความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าท่ี 

ผู้บริหารควรจัดให้มีการกระจายอำนาจและแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างหน่วยต่าง ๆ หรือบุคคล
ให้ชัดเจน   เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนในการปฏิบัติงาน   สามารถสอบยันกันได้  เช่น  อำนาจในการ
อนุมัติ  การกำหนดขอบเขตของงาน      เพราะเมื่อผู้บริหารได้กระจายอำนาจไปแล้วก็จำต้องสร้างวิธีการควบคุม
เพื่อให้การ       ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
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3.3การสอบยันและการกระทบยอด 

ผู้บริหารในแต่ละระดับ ควรจัดให้มีการสอบยันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ทราบ
ปัญหาในการปฏิบัติงานและหาแนวทางในการแก้ไข   ซึ่งในแต่ละระดับอาจกำหนดวิธีการสอบยันและกระทบ
ยอดได้หลายวิธี   ดังนี้ 

(1) ผู้บริหารระดับสูงอาจสอบยันการปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบเป้าหมาย  แผน และผลการ
ดำเนินงาน ในภาพรวมกับข้อมูลในอดีตท่ีผ่านมา  เพื่อให้สามารถทราบปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข  และ
เตรียมรับสถานการณ์ในอนาคตต่อไป 

(2) ผู้บริหารระดับกลางอาจสอบยันและกระทบยอดการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน   จากรายงานผลการ
ปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายท่ีกำหนด  รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบท่ีวางไว้   โดยอาจทำการสอบยันและ
หรือกระทบยอดบ่อยครั้งตามลักษณะงาน    และความเส่ียงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

3.4การควบคุมระบบสารสนเทศและการประมวลผล 

การจัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารได้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง
สมบูรณ์   ทันเวลา    และเช่ือถือได้   สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงานได้ทันต่อเหตุการณ์และมี
ประสิทธิภาพ   นอกจากนี้  การจัดให้มีระบบการควบคุมระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ จะเป็นการป้องกัน
การเข้าถึงข้อมูล     และป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในการนำข้อมูลไปใช้ในทางท่ีไม่สมควร 

3.5การควบคุมทรัพย์สินท่ีมีตัวตนและเอกสารหลักฐาน 

ทรัพย์สินท่ีมีตัวตนและเอกสารหลักฐาน  เช่น  เครื่องใช้สำนักงาน  วัสดุอุปกรณ์   ครุภัณฑ์  เงินสดและ
เอกสารสิทธิต่าง ๆ ฯลฯ   ควรจัดให้มีการควบคุม  เช่น       การกำหนดสถานท่ีเก็บรักษา การเข้าถึงทรัพย์สิน
นั้น ๆ และการจัดให้ทำทะเบียนคุม  และการตรวจนับอย่างเป็นระบบ  เป็นต้น 

3.6 กำหนดดัชนีวัดผลการดำเนินงาน 

ดัชนีวัดผลการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีผู้บริหารสามารถใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติ  เพื่อให้
ทราบว่าการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด 

นอกจากตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   ยังมีกิจกรรม  การควบคุมด้านการบริหารและ
การปฏิบัติงานอีกหลายกิจกรรม ซึ่งผู้บริหารต้องเข้าใจถึงลักษณะงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างความเส่ียงและการ
ควบคุม   และต้องคำนึงว่ากิจกรรม การควบคุมท่ีจัดให้มีข้ึนนั้น สามารถครอบคลุมความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิด
ความผิดพลาด    เสียหายได้หรือไม่     และคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายท่ีต้องเสียไปเพียงใด 

กิจกรรมการควบคุม   ต้องทำอย่างสม่ำเสมอตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสอดคล้องกับนโยบายและ
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุม    ภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ การจะใช้การควบคุมลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะรวมกัน   ขึ้นอยู่กับดุลพินิจในการ
พิจารณาความเหมาะสมและความซับซ้อนของงานในแต่ละหน่วยงานนัน้ ๆ  ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมการ
ควบคุมจะปรากฎในตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมในส่วนท่ี  2    ต่อไป 
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

สารสนเทศ    หมายถึง   ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในการบริหาร   ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน
รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ท้ังจากแหล่งภายในและภายนอก 

การส่ือสาร    หมายถึง   การรับและส่งข่าวสารระหว่างกัน   เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลท่ีมี
หน้าท่ีความรับผิดชอบในงานท่ีสัมพันธ์กัน  การส่ือสารจะเกิดได้ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน   ระบบการ
ส่ือสารท่ีดีและมีประสิทธิภาพ    ควรเป็นการส่ือสารแบบสองทาง     และติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างท่ัวถึง
ครบถ้วน 

หน่วยงานควรจัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนองความต้องการของ     ผู้ใช้ข้อมูลอย่างเพียงพอ   และ
เหมาะสมทันต่อการปฏิบัติงาน   ตลอดจนการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  ข่าวสารท่ีถูกต้อง  เช่ือถือได้  ทัน
เหตุการณ์  และสะดวกในการเข้าถึง         และปลอดภัย  รวมทั้งมีการจัดลำดับความสำคัญ  และมีระบบการ
ส่ือสารท่ีดีจะส่งผลถึงการบริหารงานของผู้บริหาร โดยเฉพาะข่าวสารท่ีเป็นสัญญาณบอกเหตุ อันจะทำให้ผู้บริหาร
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกาล  และบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

การส่ือสารจึงเป็นเรื่องสำคัญท่ีผู้บริหารต้องจัดให้มีข้ึนและควรเป็นระบบการส่ือสารสองทาง  การส่ือสาร
ภายในหน่วยงานท่ีชัดเจน  ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม   จะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้ ซึ่งปัจจัยสำคัญท่ีทำให้การส่ือสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   คือ 

(1) เจ้าหน้าท่ีทุกคน   ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนอย่างชัดเจนและทันกาล 
ท้ังจากภายในหรือภายนอกหน่วยงาน  รวมทั้งข้อมูลข่าวสารท่ีมีผลต่อความเส่ียงท่ีอาจเกิดกับหน่วยงาน   เช่น  
นโยบายของรัฐบาล    การเปล่ียนแปลงด้านกฎหมายใหม่ ๆ   ฯลฯ 

(2) การกำหนดภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงานต้องชัดเจน  เจ้าหน้าท่ีทุกคนต้องเข้าใจ
ถึงบทบาทท่ีเกี่ยวข้องกับงานของตนและของผู้อื่น   รวมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระบบการควบคุมท่ี
กำหนดไว้ 

(3) การจัดให้มีช่องทางการส่ือสารข้อมูลท่ีดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน     ทำให้สามารถทำความ
เข้าใจ   และประสานงานกันได้เป็นอย่างดี 

ในทำนองเดียวกัน ควรให้ความสำคัญกับการส่ือสารภายนอกหน่วยงาน      ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการ
บริหารงานของหน่วยงานด้วย  ดังนั้น  ประเด็นสำคัญท่ีควร    ดำเนินการ   คือ 

(1) กำหนดช่องทางการส่ือสารกับบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องให้ง่ายข้ึน 

(2) เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก  ต้องเรียนรู้วฒันธรรมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

(3) ผู้บริหารควรให้ความสนใจในข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายนอก 

(4) การติดต่อส่ือสารกับบุคคลภายนอก   ต้องมีข้อมูลข่าวสารท่ีเพียงพอและสัมพันธ์กัน  ในอันท่ีจะทำให้
เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน  และเข้าใจถึงสภาพความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น 
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สำหรับการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ   โดยท่ัวไปมักจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมการนำข้อมูลเข้าสู่
ระบบ   การแบ่งแยกงาน   การสอบทานความถูกต้องใน การประมวลผล    การควบคุมการรับส่งข้อมูลระหว่าง
ระบบงาน   และการควบคุมทางด้านผลผลิต     เป็นต้น 

5. การติดตามและประเมินผล 

การติดตามผล   หมายถึง  การสอดส่องดูแลกิจกรรมท่ีอยู่ระหว่างการดำเนินงาน   เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า    
การดำเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีกำหนด 

การประเมินผล     หมายถึง    การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในท่ีกำหนดไว้ว่า
มีความสอดคล้องหรือไม่  เพียงใด   และประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ว่ายังมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์  การหาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างแผนงานกับผล
การดำเนินงาน  สรุปผลและเสนอ   ข้อแนะนำ     เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

การติดตามและประเมินผล   เป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงาน
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน  ซึ่งรวมถงึการปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ  หรือข้อบังคับ  และการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ ในหน่วยงาน     ท้ังนี้   เนื่องจากมาตรการต่าง ๆ และ
ระบบการควบคุมภายในมีการเปล่ียนแปลงหรือต้องพัฒนาตลอดเวลา   ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในว่าอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน     เพียงใด 

สำหรับความถี่ในการติดตามประเมินผลจะมีมากน้อยเพียงใด   ขึ้นกับผลการประเมินความเส่ียงในเบ้ืองต้น
และผลท่ีได้จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานนัน้เอง 

การติดตามประเมินผลจะได้ผลดี       ควรมีการปฏิบัติดังนี้ 

5.1มีการสอบทานและรายงานผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ใน
ทุกๆ ด้านอย่างสม่ำเสมอ     ซึ่งเป็นการรายงานจากภายในและจากบุคคลภายนอก    เช่น   ผู้ตรวจสอบ    
ผู้ตรวจราชการ   ผู้มาติดต่อ   โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีปฏิบัติงานจริง    

5.2จำแนกเรื่องท่ีจะประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายในเฉพาะจุด   เช่น   การประเมิน
ประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน    การประเมินระบบงาน    การประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์  การประเมิน
บุคคล  เป็นต้น  ซึ่งการประเมินควรพิจารณาขอบเขตและความถี่ของการประเมินด้วย  เพื่อให้มั่นใจถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในเรื่องนั้น  ๆ  ว่า   สามารถป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นได้   โดย  
เครื่องมือการประเมินผล รวมถึงการตรวจเช็คการตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  นอกจากนี้  
ตัวชี้วัดและการเปรียบเทียบกับผลงานของหน่วยงานอื่น  หรือมาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป   ก็เป็นเครื่องมือ
ช่วยในการประเมินผลได้เช่นกัน 
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5.3รายงานผลตามข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ  ไม่ปิดบังส่ิงผิดปกติ 

5.4ส่ังการให้มีการแก้ไขและติดตามผลอยู่เสมอ 

สำหรับการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล  ควรมีอยู่ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และควรทำ
อย่างต่อเนื่อง   ท้ังนี้รวมถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการกำหนด กฎหมาย  ระเบียบ  การบริหารงาน  และท่ี
ปรึกษาต่าง ๆ   โดยมีวิธีการ  เช่น  การเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน   การตรวจสอบ    การกระทบยอด ฯลฯ    
สำหรับบางโครงการอาจกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโดยเฉพาะ  แยกต่างหากจากท่ีได้กำหนดการ
ติดตาม     ประเมินผลโดยปกติ   การติดตามประเมินผลโครงการท่ีเป็นกรณีเฉพาะ  อาจใช้แบบประเมินตนเอง   
การออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ   การทดสอบ   หรืออาจจ้างผู้เช่ียวชาญ  หรือ          ผู้ตรวจสอบภายนอกมา
ดำเนินการได้ 

การติดตามประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมีการส่ือสารกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานนั้น ๆ   ใน
หน่วยงาน       และกรณีมีเรื่องท่ีสำคัญควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงด้วย  นอกจากนี้การติดตาม
ประเมินผลในระบบการควบคุมภายใน  ควรหมายรวมถึงการประเมินผลนโยบาย   กฎระเบียบ   ระบบงานต่าง 
ๆ  ของหน่วยงานด้วย  เพื่อให้มั่นใจว่า 

(1) ได้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและถูกต้อง  และเป็นผลดีต่อการบริหารงาน
ของหน่วยงาน 

(2) ได้มีการตรวจสอบและติดตามผล  รวมทั้งรายงานของผู้ตรวจสอบท่ีได้สอบทานงาน   และต้ังข้อสังเกตไว้
ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน   ข้อสังเกตเหล่านั้น ได้มีการแก้ไขปฏิบัติตามในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

(3) การดำเนินงานต่าง ๆ  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีหน่วยงานต้ังไว้ 

(4) การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเช่ือถือได้ 

  เมื่อได้ติดตามและประเมินผลแล้ว      ผู้ประเมินผลจะต้องจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ   
โดยการจัดทำรายงานแสดงผลความคลาดเคล่ือนของการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ   โดยควรจัดทำคำช้ีแจงหรือ
อธิบายให้ทราบว่าความแตกต่างระหว่างผลการดำเนินงานจริง กับตัวเลขตามประมาณการเกิดขึ้นเพราะเหตุใด   
และผู้ใดจะต้องรับผิดหรือชอบกับการท่ีเกิดผลต่างนั้น    และหาวิธีการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อไป 

 การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ    และมีการส่ังการให้แก้ไขข้อผิดพลาดอยู่เสมอ     
เป็นหัวใจสำคัญของการควบคุมทางการบริหาร 

การติดตามและประเมินผล  ไม่ควรจัดทำเฉพาะกับระบบ หรือมาตรการ    ควบคุมภายในเท่านั้น  แต่ควร
จัดให้การติดตามและประเมินผลกับการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ทุกด้าน  จากผู้รับผิดชอบโดยตรงและอย่างอิสระ   
หรือโดยผู้ท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรการหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน  เพื่อให้สามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เช่น  จากการตรวจสอบภายใน อันเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการ
ประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน  เป็นต้น 
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เอกสารประกอบ 
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                                                                                                                  โรงเรียนได้รับพระราชทานเครื่องเขียน แบบเรียน อาหารกลางวันและกระปุกออมสินพระราชทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กหญิงประภัสสรา   แก้วสา 

ได้การรับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชน
ดีเด่น  ประจำปี 2563 

เด็กหญิงญาดา   ยอดกระโทก 

ได้การรับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชน
ดีเด่น  ประจำปี 2562 

เด็กหญิงอธิชา   ศรีพลกรัง 

ได้การรับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น  
ประจำปี 2561 

เด็กหญิงสววรรณ    ครอบกระโทก 

ได้การรับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น 
ประจำปี 2560 
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ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  การ
แข่งขันคำคม ระดับ  ประถมศึกษา 

รายการ มหกรรมแข่งขันกีฬาทางวิชาการ ACN 
Board Game # 8  ครอสเวิร์ด-เอแม็ท-คำคม” 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

การศึกษา 2561 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  การ
แข่งขันคำคม ระดับประถมศึกษา  

รายการ มหกรรมแข่งขันกีฬาทางวิชาการ ACN 
Board Game # 7  ครอสเวิร์ด-เอแม็ท-คำคม”  

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี   
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 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว    ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
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การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
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ล าดับท่ี รายการ เหรียญ อันดับ  

๑ การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ทอง ชนะเลิศ  

๒ การแข่งขันเล่านิทาน ประเภท นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1 - ป.6  

ทอง 
 

ชนะเลิศ  

๓ การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย(ค าคมเดิม)  
 ระดับชั้น ป.4 - ป.6  

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

 

๔ การแข่งขันการท าอาหาร ประเภท นักเรียนที่มี 
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1 - ป.6 

ทอง 
 

อันดับ 7  

ผลการแข่งขันทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ   ครั้งที่  ๖8 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 
ล าดับที่ รายการ เหรียญ อันดับ  

1 การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท นักเรียนออทิสติก  

ระดับชั้น ป.1 - ป.6 
ทอง   ชนะเลิศ  

3 การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6  

ทอง  รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

 

4 การแข่งขันการท าอาหาร ประเภทนักเรียนที่มี     
ความบกพร่องทางสติปัญญา  ระดับชั้น ป.1 - ป.6 

ทอง  อันดับที่ 6  

  
การแข่งขันทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ   ครั้งที่  ๖๗ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ล าดับที่ รายการ เหรียญ อันดับ  
๑ การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท 

นักเรียนออทิสติก ป.๑-๖ 
ทอง ชนะเลิศ  

๒ การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย  (ค าคมเดิม)        
ป.๔-ป.๖ 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

 

๓ การแข่งขันการท าอาหาร ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา  ป.๑- ป.๖ 

ทอง ๑๐  

๔ การประกวดขับขานประสานเสียง  ป.๑ – ป.๖ ทองแดง ๑๑  
 
 
 

 

 ผลงานและรางวัลที่เกิดกับนักเรียน  (ระดับชาติ)
 โรงเรียนครบุรีวิทยา  ได้ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน  และสนับสนุนให้ครูแสวงหาความรู้อย่างหลาก
หลาย ในกลุ่มสาระที่สอน  และได้เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนน านักเรียนไปแข่งขันและพัฒนาตนเอง  จากการ
อ านวยการและส่งเสริมให้เกิดการด าเนินโครงการและกิจกรรมด้านวิชาการในลักษณะของกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียน ด้วยวิ  ธีการที่เหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความสามารถของผู้เรียนและความต้องการของท้องถิ่น สามารถช่วยให้นักเรียน เรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
และมีความสุข เป็นผลให้นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันต่าง ๆ   ดังนี้

ผลการแข่งขันทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ   ครั้งที่  ๖9  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖2

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ



 
 

นักเรียนได้รับคัดเลือกรับโล่เกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
ล าดับที่ รายการ  

๑ เด็กหญิงประภัสสรา   แก้วสา      
ได้การรับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น  ประจ าปี 2563   

 

๒ เด็กหญิงญาดา   ยอดกระโทก      
ได้การรับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น  ประจ าปี 2562 

 

๓ เด็กหญิงอธิชา   ศรีพลกรัง      
ได้การรับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น  ประจ าปี 2561 

 

๔ เด็กหญิงสววรรณ    ครอบกระโทก   
ได้การรับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ าปี 2560 

 
 

 

รางวัลนักเรียนแข่งขันค าคมชิงถ้วยพระราชทาน 
ล าดับที่ รายการ  

1 ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันค าคม ระดับ    
ประถมศึกษา รายการ มหกรรมแข่งขันกีฬาทางวิชาการ ACN Board 
Game # 8  ครอสเวิร์ด-เอแม็ท-ค าคม” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ              
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        

 
 

2 ปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันค าคม ระดับ
ประถมศึกษา รายการ มหกรรมแข่งขันกีฬาทางวิชาการ ACN Board 
Game # 7  ครอสเวิร์ด-เอแม็ท-ค าคม” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

 
 

 

๓.3 ผลงานและรางวัลที่เกิดกับข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา (ระดับชาติ) 
ล าดับที่ รายการ ระดับ  

๑ นายสาธิต  จังพานิช  เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับ               
รางวัลชนะเลิศ  การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น 
ป.1 - ป.6  ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖9 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 

ชนะเลิศ  
 

๒ นางนัยน์ปพร  รัตนธรินทร์  เป็นครูฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทาน ประเภท นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่  ๖9 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 

ชนะเลิศ  
 

๓ นายณฐพงศ์  วงศ์ทิศลักษณ์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับ
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย
(ค าคมเดิม) ระดับชั้น  ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖9 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

 
 

๔ นางสาวเจนจิรา  จันทร์พยัพ  เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับ
รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันการท าอาหาร ประเภท 
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ ชั้น ป.1 -ป.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖9 ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖2  

อันดับ 7  
 

 

หมายเหตุ

หมายเหตุ

 

หมายเหตุ



 
 

ล าดับที่ รายการ ระดับ  

5 นายสาธิต  จังพานิช  เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับ               
รางวัลชนะเลิศ  การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น 
ป.1 - ป.6  งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖8 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 

ชนะเลิศ  
 

6 นางนัยน์ปพร  รัตนธรินทร์  เป็นครูฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท นักเรียนออทิสติก  
ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ   
ครั้งที่  ๖8 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 

ชนะเลิศ  
 

7 นายณฐพงศ์  วงศ์ทิศลักษณ์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับ
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดิม) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ   ครั้งที่  ๖8 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

 
 

8 นางสาวเจนจิรา  จันทร์พยัพ  เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับ
รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันการท าอาหาร ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1 -ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่  ๖8 ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖1 

อันดับที่ 6  
 

9 นางกัลยาณี  วิโมกข์รัตน์  ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.  
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข               
ปีการศึกษา ๒๕61 

ดีเด่น 

ระดับเพชร 

 
 

10 นางนัยน์ปพร  รัตนธรินทร์ เป็นครูฝึกซ้อมนักเรียน           
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท 
นักเรียนออทิสติก ป.๑-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
67 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 

ชนะเลิศ  
 

11 นายณฐพงศ์  วงศ์ทิศลักษณ์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับ
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย 
(ค าคมเดิม) ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

 
 

12 นางสาวเจนจิรา  จันทร์พยัพ  เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับ
รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันการท าอาหาร ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ป.๑- ป.๖            
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ                        
ปีการศึกษา 2560 

๑๐  
 

13 นายสาธิต  จังพานิช  เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง การประกวดขับขานประสานเสียง 
ป.๑ – ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 
 

๑๑  
 

หมายเหตุ



 
 

ล าดับที่ รายการ ระดับ เอกสารหมายเลข 

14 นางกัลยาณี  วิโมกข์รัตน์  ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.  
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข             
ปีการศึกษา ๒๕60 

ดีเด่น 

ระดับทอง 

 

 

15 นางกัลยาณี  วิโมกข์รัตน์  ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.  
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข                
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ดีเด่น 

ระดับเงิน 

 

 

 

3.4 ผลงานและรางวัลที่เกิดกับสถานศึกษา (ระดับชาติ) 

ปีการศึกษา รายการ ระดับ เอกสารอ้างอิง 
 

2562 
ผ่านการประเมินรอบที่ 3  
โครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ในพระราชด าริ             
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ปี พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕66 

 
- 

 
 

2561 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข        
ปีการศึกษา ๒๕61 

ดีเด่น 
ระดับเพชร 

 

 

 

๒๕๖๐ ได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

 
ชนะเลิศ 

 

 

 
๒๕60 

ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข                  
ปีการศึกษา ๒๕60 

ดีเด่น  
ระดับทอง 

 
 

 
๒๕๕๙ 

ผ่านการประเมินรอบที่ 2  
โครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”  ในพระราชด าริ      
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

 
- 

 
 

2559 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข                  
ปีการศึกษา ๒๕59 

ดีเด่น 
ระดับเงิน 
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