
 ๑ 

 

 

 

สวนที่ ๑ 

บทนํา 
 

 

 

 

 

 

 



 ๒ 

  



 ๓ 

ขอมูลท่ัวไปของโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย 

 

 

 

 

 

 

ท่ีตั้งโรงเรียน  ๔๑๘ หมู ๙ ถนนเทศบาล ๑๔ ตําบลกระสัง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย  

   โทรศัพท ๐ - ๔๔๖๙ - ๑๐๓๖  โทรสาร ๐ - ๔๔๖๙ - ๑๐๓๖ 

ชนิดของโรงเรียน   สหศึกษา  ประเภท  ไป - กลับ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑   ถึงระดับชั้น        

มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

สภาพของโรงเรียน    ตั้งอยูในท่ีราชพัสดุ  แปลงหมายเลขท่ี บร ๕๐๘ (๑๔๘๗๕) รวมพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 

   ๓๙ ไร ๒ งาน ๘๗ ตารางวา สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบ มีคลองสงน้ําชลประทาน 

   ตัดผานดานทิศใต และมีถนนเลียบฝงคลอง  

ไปรษณียอีเลคโทรนิกส ksplab๔๙@hotmail.com 

ท่ีอยูเว็บไซต  www.krasang.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔ 

ขอมูลท่ัวไปของอําเภอกระสัง 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

คําขวัญอําเภอกระสัง   แผนดินธรรมลําน้ําชี  ประเพณีชนสามเผา   ชุมชนเกาเมืองโบราณ   กรอบหอม

หวานกระยาสารท  หัวผักกาดอบน้ําผึ้ง   รสนาท่ึงหม่ียําไทย   งามผาไหมพ้ืนเมือง 

เนื้อท่ี/พ้ืนท่ี ๖๕๒.๗๐๐ ตารางกิโลเมตร 

สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไป  แบบมรสุม ๓ ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอน  

ขอมูลการปกครอง   

๑. ตําบล ๑๑ แหง                 

๒. หมูบาน ๑๖๘ แหง 

๓. เทศบาล ๔ แหง                

๔. อบต.      ๘  แหง 

ขอมูลดานเศรษฐกิจ  

๑. อาชีพหลัก เกษตรกรรม คือการทํานาเปนหลัก 

๒. อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว รับจางในพ้ืนท่ี และตางจังหวัด  

๓. จํานวนธนาคารมี ๓ แหง ไดแก   

       ๓.๑ ธนาคารออมสิน    โทร. ๐-๔๔๖๙-๑๐๐๙ 

       ๓.๒ ธนาคารกรุงไทย    โทร. ๐-๔๔๖๙-๑๐๒๑ 

        ๓.๓ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร โทร. ๐-๔๔๖๙-๑๐๔๔ 

ดานทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญของอําเภอ 

๑. อางเก็บน้ําหวยสวาย หมูท่ี ๑ ตําบลสองชั้น 



 ๕ 

๒. ปาสงวนตนน้ําฝงชี ตําบลสูงเนิน, ตําบลหนองเต็ง, ตําบลชุมแสง และตําบลลําดวน   

ดานประชากร   รวมท้ังสิ้น ๑๐๓,๖๑๖ คน แยกเปน ชาย ๕๐,๘๒๐ คน หญิง ๕๒,๗๙๖ คน ความ

หนาแนนของประชากร  ๑๕๘.๐๓  คน / ตารางกิโลเมตร  

ดานการคมนาคม   รถยนต ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖ และ ๒๐๘๘ 

 

 

 

ดานการเกษตร และอุตสาหกรรม 

๑. ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ   

 ๑.๑ ประชากรสวนใหญมีผลผลิตดานขาวเปลือกท่ีสําคัญ   และมีชื่อเสียงในพ้ืนท่ี   ไดแก

 ขาวหอมมะลิ 

  ๑.๒ ภูมิปญญาดานอาหารของอําเภอกระสัง คือการปลูกผักกาดหัว เพ่ือนํามาหมักเปนหัว

            ผักกาด หวาน - เค็ม  

๒. ชื่อแหลงน้ําท่ีสําคัญ 

๒.๑ ลําน้ําชีเปนแหลงน้ําแบงเขตจังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร อยูทางทิศตะวันออก

ของอําเภอกระสัง ซ่ึงเปนลําน้ําท่ีไหลผานอําเภอประโคนชัย, อําเภอพลับพลาชัย, อําเภอ 

กระสัง และอําเภอสตึก 

๒.๒ อางเก็บน้ําหวยสวาย ตั้งอยูท่ีหมูท่ี ๗ ตําบลสองชั้น อําเภอกระสัง  

         ๒.๓ หวยจะเมิง ตั้งอยูท่ีหมูท่ี ๑ ตําบลลําดวน อําเภอกระสัง  

๓. โรงงานอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ  

๓.๑ บริษัทน้ํามันรําขาวสุรินทร ท่ีตั้ง ๑๙๘ หมูท่ี ๒ ตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง 

๓.๒ หางหุนสวนจํากัดนวอิฐไทย ท่ีตั้ง ๑๓/๑ หมูท่ี ๑ ตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง 

๓.๓ ฟารมพรประเสริฐ ตั้งอยูท่ีหมูท่ี ๗ ตําบลบานปรือ อําเภอกระสัง  

 

 

 



 ๖ 

ขอมูลกรมการปกครอง   

กระทรวงมหาดไทย 

ณ  วันท่ี  ๒๕  มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

แผนท่ีอําเภอกระสัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗ 

สภาพชุมชนโดยรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

 

  

 

 

สภาพของสังคมในเขตชุมชนอําเภอกระสัง 

โครงสรางทางสังคมชาวกระสัง สวนใหญยังเปนสภาพดั้งเดิม คืออยูเปนครอบครัวใหญยก

บานเรือนใกลเคียงกับญาติพ่ีนองเพราะมีท่ีดินพอแบงสรรกันได โดยสภาพรวมแลวประชากรยังมีฐานะ

ยากจน มีความขยันขันแข็งในการทํางานแตขาดความรูท่ีจะพัฒนาอาชีพ เชนการจัดการพ้ืนท่ีทางการ

เกษตร ซ่ึงเปนอาชีพหลัก  นอกจากนี้ยังมีปญหาหนี้สินจากสถาบันการเงินตางๆ การศึกษายังอยูในระดับต่ํา 

คือจบการศึกษาภาคบังคับเทานั้น แตปจจุบันประชากรเริ่มเห็นความสําคัญทางการศึกษามากข้ึน เพราะ

ทางโรงเรียนไดเปดขยายโอกาสทางการศึกษา  



 ๘ 

ขอมูลอาคารเรียนโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ดานประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมคอยเลือนหายไป ประชาชนหันมานิยมวัฒนธรรม และเทคโนโลยี

ทางตะวันตก จุดเดน ประชากรอําเภอกระสัง มีความสามัคคีชวยเหลือเก้ือกูล แบงปนกัน เชื่อผูนํา และ

ชอบเลียนแบบ จุดดอย การศึกษายังอยูในระดับต่ํา ยังเชื่อโชคลางไสยศาสตร ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ซ่ึงเปนปญหาตอการพัฒนาและเรียนรูดานตางๆ 

 

อาชีพหลักของชุมชน   

๑. ประกอบอาชีพทางการเกษตร คือทํานาเปนหลัก มีพ้ืนท่ีทํานาท้ังหมด ๓๐๑,๗๙๓ ไร มีการ

ปลูกพืชไรเชิงพาณิชย เชน ปลูกผักกาดหัว ปลูกถ่ัวลิสง และปลูกงาดํา ฯลฯ มีการเลี้ยงสัตว เชน เลี้ยงไก

เนื้อ เลี้ยงสุกร เลี้ยงโคนม ฯลฯ   

๒. การอุตสาหกรรม มีโรงน้ํามันขาว โรงน้ําผลไมสากล โรงเลื่อย โรงอิฐ เปนตน   

๓. แหลงหัตถกรรม เชน สานหมวกใบตาล ตีเหล็ก เครื่องใชจากไมไผ ทอผาไหม ทอผามัดหม่ี ฯลฯ 

ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ ๙๖.๖๕ 

 

ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไปคือ 

๑. พิธีการโบล (การเลนแมมด หมอผี) 

๒. บองบ็อด หรือ โจลมะมอด (เขาทรง) 

๓. ประเพณีทําบุญวันโดนตา (การไหวบรรพบุรุษ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

อาคารเรียน 

- อาคารเรียนถาวร ๒๑๖ ก ๑๖ หอง     ๑ หลัง 

- อาคารเรียนถาวร ๒๑๖ ค ๑๖ หอง     ๑ หลัง 

 - อาคารเรียนถาวร ๒๑๖ ล (ปรับปรุง) ๑๒ หอง    ๑ หลัง 



 ๙ 

 - อาคารเรียน ๔๒๔ ล (พิเศษ) ๒๔ หอง     ๑ หลัง 

 - อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล./๔๑ (หลังคาทรงไทย)    ๑ หลัง 

 - โรงฝกงาน        ๒ หลัง 

 - โรงอาหารชั่วคราว       ๑  หลัง 

 - หอประชุม แบบ ๑๐๐ / ๒๗      ๑ หลัง 

 - บานพักผูบริหาร       ๑ หลัง 

- บานพักครู        ๑๓ หลัง 

 - บานพักนักภารโรง       ๒ หลัง 

 - หองน้ํานักเรียนชาย แบบ ๖ ท่ี      ๒ หลัง 

 - หองน้ํานักเรียนหญิง แบบ ๖ ท่ี               ๒ หลัง 

 

ถนน และรั้วภายในโรงเรียน  บริเวณภายในโรงเรียนมีรั้วคอนกรีตรอบท้ัง ๔ ดาน ถนนเขาโรงเรียนและ

ระหวางอาคารเรียนเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กอยางดี สวนถนนเขาบานพักครูยังเปนพ้ืนดิน 

ระบบน้ํา   โรงเรียนกระสังพิทยาคมอยูในเขตเทศบาลใชน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคมีน้ําใชใน

การอุปโภค และบริโภคอยางเพียงพอ 

ระบบไฟฟา  โรงเรียนไดติดตั้งไฟฟาเปนแบบมาตรฐานของการไฟฟา 

การส่ือสาร 

๑. การติดตอสื่อสารภายในมีลําโพงกระจายเสียงไดยินท้ังโรงเรียน   

๒. การสื่อสารภายในระหวางจุดตางๆ มีโทรศัพทภายในซ่ึงใชการไดดี และมีการติดตอวิทยุสื่อสาร 

๓. ติดตอภายนอกมีโทรศัพทหมายเลข (๐๔๔) ๖๙๑๐๓๕, ๖๙๑๐๓๖ และ ๖๙๑๐๓๗ และใชวิทยุ

สื่อสารโทรคมนาคมสามารถติดตอไดท่ัวถึงภายในจังหวัดบุรีรัมย 

การคมนาคม   โรงเรียนกระสังพิทยาคมเดินทางติดตอภายนอกได ๒ ทาง คือทางรถไฟ และทางรถยนต 

ตามถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ โรงเรียนอยูหางจากจังหวัดบุรีรัมยประมาณ ๓๖ กิโลเมตร และหางจาก

จังหวัดสุรินทร ๒๕ กิโลเมตร 

  



 ๑๐ 

สภาพสถานท่ี และสภาพการใชงาน 
 

 

 

 

 

ลําดับท่ี รูปแบบอาคาร 

จํานวนอาคาร (หลัง) 

จํานวน 

หลัง 

จําแนกตามลักษณะอาคาร จําแนกตามสภาพปจจุบัน 

ไม 
ตึก

(คสล) 

ครึ่งตึก

ครึ่งไม 
ดี 

ควร

ซอม 

ควร

รื้อ 

ขอรื้อ

แลว 

๑ โรงฝกงาน ๒ ๑ ๑  ๒    

๒ โรงอาหาร ๑  ๑  ๑    



 ๑๑ 

ประวัติโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

 

 ระบบโทรศัพทมี ๖ หมายเลข    

 ๑. ใชในการสื่อสาร ๓ หมายเลข ไดแก 

         ๐๔๔ – ๖๙๑๐๓๕, ๐๔๔ – ๖๙๑๐๓๖ และ ๐๔๔ – ๖๙๑๐๓๗     

 ๒. ใชในการเชื่อมตออินเตอรเน็ต ๓ หมายเลข ไดแก 

๐๔๔ – ๖๙๑๐๓๗, ๐๔๔ – ๖๙๑๓๑๙ และ ๐๔๔ – ๖๙๑๔๖๒     

 เว็บไซทโรงเรียนกระสังพิทยาคม : www.krasang.ac.th 

 E-mail : ksplab๔๙@hotmail.com 

   มีเครื่องคอมพิวเตอร ๒๕๖ เครื่อง แบงเปน ๒ ประเภทดังนี้ 

 ๑. เพ่ือการเรียนการสอน ๑๔๐ เครื่อง 

 ๒. เพ่ือการบริหาร ๑๑๖ เครื่อง 

   มีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตทาง Dial Line และ ADSL  

  

 

 

  

๓ หอประชุม ๑  ๑  ๑    

๔ บานพักครู ๑๔ ๗ ๔ ๒ ๑  ๑๓  

๕ บานพักภารโรง ๒ ๒   ๒    

๖ หองน้ําหองสวม ๔  ๔  ๔    

๗ หอนอน         

๘ โรงพลศึกษา         

๙ สนามฟุตบอล ๑     ๑   

๑๐ สนามวอลเลยบอล ๑     ๑   

๑๑ สนามบาสเกตบอล ๑     ๑   

๑๒ สนามเซปกตะกรอ ๑     ๑   

๑๓ เรือนพยาบาล ๑  ๔  ๑    

http://www.krasang.ac.th/


 ๑๒ 

โรงเรียนกระสังพิทยาคมเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับอําเภอ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ตั้งอยูท่ี ๔๑๘ หมูท่ี ๙ ถนน

เทศบาล ๑๔ ตําบลกระสัง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย มีเนื้อท่ี ๓๙ ไร ๒ งาน ๘๗ ตารางวา โดยไดรับ

บริจาคจาก  นายไกร สุขอนันต อดีตกํานันอําเภอกระสัง กอตั้งเม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๐๓ ตรงกับวัน

จันทร แรม ๑ คํ่า  เดือน ๓ ปกุน จุลศักราช ๑๓๒๑ รัตนโกสินทรศก ๑๗๘ ปกติวารอธิกสุรทิน (เดือน

กุมภาพันธ มี ๒๙ วัน) เขาโครงการ กมช. เม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๕ ตอมากรมวิสามัญไดเปลี่ยนชื่อเปนกรมสามัญ

ศึกษา และไดอนุมัติใหโรงเรียนกระสังเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนกระสังพิทยาคม” เม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๘    

โรงเรียนกระสังพิทยาคมไดทําการเปดการสอนครั้งแรกเม่ือ พุทธศักราช ๒๕๐๓ รับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาท่ี ๔ จํานวน ๑ หอง มีนักเรียน ๔๐ คน โดยมี นายพิณ อาจพลไทย ศึกษาธิการอําเภอกระสัง 

ในขณะนั้นเปนผูรักษาการแทนครูใหญ และเม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๓ ทางราชการไดแตงตั้ง          

นายวิจิตร วิเศษฤทธิ์ ใหมาดํารงตําแหนงครูใหญ และไดพานักเรียนไปฝากเรียนท่ีโรงเรียนบานกระสัง 

(โรงเรียนอนุบาลกระสัง ในปจจุบัน) ซ่ึงเปนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดองคการบริการสวนจังหวัดในสมัย

นั้น  ตอมาไดยายมาทําการสอนท่ีบานพักนายอําเภอกระสัง (นายสมบูรณ ไทยวัชรมาศ) ชั่วคราว เนื่องจาก

อยูใกลบริเวณกอสรางอาคารเรียน และนักเรียนจะไดชวยปรับพ้ืนท่ีดวย     

เม่ือกอสรางอาคารเสร็จ (เปนหอประชุมขนาดเล็ก) จึงไดยายมาทําการสอนถาวร เม่ือป

พุทธศักราช  ๒๕๑๕ โรงเรียนกระสังพิทยาคมไดเขาอยูในโครงการ ค.ม.ช. รุนท่ี ๑๕ ของกรมสามัญศึกษา 

และเม่ือปพุทธศักราช ๒๕๑๘ ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปน โรงเรียนกระสังพิทยาคม  

          วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๔๖ โรงเรียนกระสังพิทยาคมไดรับคัดเลือกจากประชาชนในอําเภอกระสัง     

ใหเปนโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน โดยเปน ๑ อําเภอ จากรวมท้ังประเทศ ๙๒๑  

โรงเรียน และไดดําเนินการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเปนโรงเรียนท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน มี

บรรยากาศ และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู อบอุนและปลอดภัย มีเอกลักษณโดดเดน เปนรูปแบบ

ของการพัฒนาไปสูการปฏิรูปการศึกษา และสรางนักเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนบุคคลแหงการ

เรียนรู  เปนนักวิเคราะห มีลักษณะการดํารงชีวิต มีความเปนไทย และม่ันใจในตนเอง โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ในการบริหารจัดการและการเรียนรูมีการประสานความรวมมือในการ

ทํางานรวมกันกับองคกร และบุคคลากรกลุมตางๆ  

 เม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๔๙ โรงเรียนกระสังพิทยาคม เปนโรงเรียนลําดับท่ี ๖๒๒ ท่ีไดรับการ

ตรวจเยี่ยมรับรองเปนตนแบบโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึง่โรงเรียนในฝน โดยความรวมมือจาก

ชุมชนในอําเภอกระสัง บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียนทุกคน ภายใตการบริหารโรงเรียนของผูอํานวยการ

โรงเรียน นายนําสง ทรงวัฒนะสิน   

 



 ๑๓ 

ผูกอตั้ง 

 

สถานท่ีตั้ง 

 

 

   

 

โดยการสนับสนุนของ  นายสมบูรณ  ไทยวัชรมาศ  นายอําเภอกระสัง 

                   นายพิณ  อาจพลไทย  ศึกษาธิการอําเภอกระสัง 

กรมวิสามัญ อนุมัติใหเปดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๔ – ม.๕ – ม. ๖) ครั้งแรกได

อาศัยเรียนท่ีโรงเรียนบานกระสัง แลวยายมาเรียนท่ีบานพักนายอําเภอกระสังโดยมี นายสุนทร ภาษาสุข      

ทําหนาท่ีครูใหญ ตอมาทางราชการไดแตงตั้งครูใหญโรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม นายวิจิตร วิเศษฤทธิ์ ใหดํารง

ตําแหนงครูใหญโรงเรียนกระสังพิทยาคม เม่ือวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๓ ท่ีดินแปลงนี้ นายไกร สุขอนันต  

กํานันตําบลกระสังสมัยนั้น ปจจุบันไดบริจาคใหโรงเรียนและท่ีดินแปลงดังกลาวนี้เปนท่ีดินเดียวกันกับ

สถานีตํารวจภูธรอําเภอกระสัง ท่ีวาการอําเภอกระสัง และโรงพยาบาลอําเภอกระสัง   

บุคลากรของโรงเรียน ประกอบดวย 

ครใูหญคนแรก   นายวิจิตร  วิเศษฤทธิ์ 

ครูนอยคนแรก   นายชวาล  สุดประโคน 

ภารโรงคนแรก   นายเพม  ฤทธิ์รณ 

 

 

  

 

 

ตั้งอยูในท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลขท่ี บร ๕๐๘ (๑๔๘๗๕) เลขท่ี ๔๑๘ หมูท่ี ๙ ถนนเทศบาล ๑๔  

ตําบลกระสัง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย รวมพ้ืนท่ีท้ังสิ้น ๓๙ ไร ๒ งาน ๘๐ ตารางวา สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ี

ราบ  มีคลองสงน้ําชลประทานตัดผานดานทิศใต และมีถนนเลียบฝงคลอง มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

 ทิศเหนือ (ดานหนา)  จดถนนสุขาภิบาล ๑๔ มีความยาว ๑๑๐ เมตร (๒ เสน ๑๕ วา) 

ทิศใต (ดานหลัง)  จดถนนสาธารณะ มีความยาว ๒๐๐ เมตร (๕ เสน) 

 ทิศตะวันออก (ดานขวา)  จดถนนสุขาภิบาล  ๑๒ มีความยาว ๔๑๐ เมตร (๑๐ เสน ๕ วา) 

ทิศตะวันตก (ดานซาย) จดสถานีตํารวจภูธร มีความยาว ๔๑๐ เมตร (๑๐ เสน ๕ วา) 

 

 



 ๑๔ 

ตราสัญลักษณประจําโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ลักษณะของตราโรงเรียน   

 เปนรูปวงกลมซอนกัน ๒ วง ภายในวงกลมดานนอกดานบนเขียนคติธรรมวา ปฺญา นรานํ  รตฺนํ   

ดานลางเปนชื่อ โรงเรียน ภายในวงกลมดานในเปนรูปตาราง และมีรูปคน ๓ คน 

ความหมาย  

 การศึกษาจะเจริญรุงเรืองไดนั้นตองไดรับความรวมมือจากบุคคล ๓ ฝาย คือ ผูปกครอง ครู และ

นักเรียน สําหรับคติธรรมของโรงเรียน ดังกลาวนั้น เพ่ือเปนเครื่องเตือนใจใหเกิดความวิริยะในการแสวงหา

ความรู ความเขาใจอันเปนเหตุใหเกิดปญญาท่ีจะนําไปสูความเปนคนดี 

ปรัชญาของโรงเรียน 

ปฺญา นรานํ รตฺนํ ปญญาเปนแกวของนรชน 

ปญญา หมายถึง   ความรอบรูทางแหงความเจริญ และทางแหงความเสื่อม 

รัตนะ หมายถึง   แกวอันประเสริฐท่ีมีคามาก สามารถบันดาลใหสําเร็จประโยชน ความผาสุก 

               และความเจริญรุงเรืองแกผูใชสอย 

นรชน หมายถึง   บุคคลท่ีรูจักบาปบุญ คุณโทษ รูดี รูชั่ว มีคุณธรรม และจริยธรรม    

ปญญาเปนแกวของนรชน หมายถึง  เม่ือบุคคลไดศึกษาเลาเรียนจนเกิดปญญาแลวยอมอํานวย

ประโยชนแกผูท่ีศึกษาเลาเรียนนั้นสามารถดําเนินชีวิตใหเจริญรุงเรือง และประสบแตความผาสุก

ตลอดไป 

คําขวัญของโรงเรียน 

 รักเกียรติ สามัคคี มีวินัย ใฝศึกษา พัฒนาตน 



 ๑๕ 

เพลงมารชโรงเรียน 

 

สีประจําโรงเรียน 

ชมพู - ฟา 

ชมพู          หมายถึง  ความรัก ความศรัทธา มานะ สามัคคี 

ฟา  หมายถึง  น้ําใจอันประเสริฐ เลิศปญญา พาสุขอนันต 

ชมพู – ฟา หมายถึง  ใจงาม นําสุข ปลูกศรัทธา   

พระพุทธรูปประจําโรงเรียน 

 พระพุทธกาญจนาภิเษกรังสรรค 

 

 

 

เนื้อรอง – ทํานอง อาจารยเกรียงไกร  ชนากลาง 

เรียบเรียงเสียงประสาน อาจารยมาโนช  ตรีนิคม 

 

 

พวกเราเหลากระสังพิทยาคม เราชื่นชมคุณงามความดี 

รักเกียรติ  มีวินัย  รักศักดิ์ศรี   สามัคคี  ใฝศึกษา  พัฒนาตน 

ปญญาเปนแกวของนรชน  เราทุกคนมุงม่ันฟนฝา 

ตอสูพยายามเพียรศึกษา   เพ่ือเปนเลิศวิชาสมสถาบัน 

สามประสานสมานสมัคร  นักเรียนรักการเรยีนเพียรศึกษา 

ครู อาจารยเสริมสรางพลังศรัทธา  สมเจตนาปรารถนาของผูปกครอง 

สถาบันแหงนี้เปนศรีสงา  ชมพูฟาผองเรารักม่ัน 



 ๑๖ 

ระบบการเงิน 

 

ระบบอาคาร 

 

ทุกคนพรอมรวมพลัง    เพ่ีอสรรสรางสิ่งนี้ใหรุงเรือง 

 ( ซํ้า ๓ ครั้ง  ) 

 

 

 

 

 

 

 

๑. เงินงบประมาณแผนดิน ไดแก 

    ๑.๑  เงินเดือนของราชการครู 

    ๑.๒  เงินคาจางลูกจางประจํา, เงินเดือนพนักงานราชการ, เงินคาจางชั่วคราว 

    ๑.๓  เงินคาตอบแทน คาใชสอย 

    ๑.๔  เงินคาวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง 

๒. เงินนอกงบประมาณ ไดแก 

    ๒.๑  เงินอุดหนุน 

    ๒.๒  เงินปจจัยพ้ืนฐาน 

    ๒.๓  เงินรายไดสถานศึกษา 

 

 

  

 

๑. อาคารเรียน 



 ๑๗ 

บานพัก 

 

๑.๑  อาคาร ๑ แบบ ๒๑๖ ล (ปรับปรุง ๒๙) จํานวน ๑๒ หองเรียน 

                      งบประมาณป ๒๕๓๔ งบกอสราง ๖,๔๗๑,๐๐๐ บาท           

๑.๒  อาคาร ๒ แบบ ๒๑๖ ค อาคารตึกสองชั้น จํานวน ๑๖ หองเรียน 

                   งบประมาณป ๒๕๒๓ (ครึ่งแรก) งบกอสราง ๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท 

                    งบประมาณป ๒๕๒๓  (ครึ่งหลัง) งบกอสราง ๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท 

๑.๓  อาคาร ๓ แบบ ๒๑๖ ก อาคารครึ่งตึกครึ่งไม สองชั้น จํานวน ๑๖ หองเรียน 

งบประมาณป ๒๕๒๐ (ครึ่งแรก) งบกอสราง ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท 

งบประมาณป ๒๕๒๓ (ครึ่งหลัง) งบกอสราง ๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท 

              ๑.๔  อาคาร ๔ แบบ ๔๒๔ (พิเศษ) จํานวน ๒๔ หองเรียน 

งบประมาณป ๒๕๔๐ งบกอสราง ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑.๕  อาคารเรยีนแบบ ๓๒๔ ล/๔๑ (หลังคาทรงไทย) 

                  งบประมาณป ๒๕๕๕ งบกอสราง ๒๐,๘๘๘,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

๒.  อาคารประกอบ   

   ๒.๑  โรงฝกงาน แบบอาคารไมชั้นเดียว ราดพ้ืน ค.ส.ล. 

  งบประมาณป ๒๕๑๔ งบกอสราง ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

 ๒.๒  โรงฝกงาน แบบอาคารไมชั้นเดียว ราดพ้ืน ค.ส.ล. 

  งบประมาณป ๒๕๑๔ งบกอสราง ๘๐,๐๐๐ บาท 

๒.๓  โรงฝกงาน อุตสาหกรรมศิลป แบบ ๑๐๒ / ๒๗  

  งบประมาณป ๒๕๓๙ งบกอสราง ๘๐,๐๐๐ บาท 

๒.๔  อาคารโรงอาหาร แบบ ๑๐๐ / ๒๗  

  งบประมาณป ๒๕๓๑ งบกอสราง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 

 



 ๑๘ 

หองนํ้าหองสวม 

 

บุคลากร 

 

รายนามผูบริหารโรงเรยีน ตั้งแตกอตั้งจนถึงปจจุบัน 

 

 

 ๑.  บานพักผูบริหาร   จํานวน    ๑  หลัง 

 ๒.  บานพักครู    จํานวน  ๑๓  หลงั 

 ๓.  บานพักภารโรง   จํานวน    ๒  หลัง 

 

  

   

จํานวน  ๕  หลัง  ชาย  ๒๐  ท่ี  หญิง  ๒๐  ท่ี 

 

 

  

 ๑.  ขาราชการครู    จํานวน  ๙๕  คน 

  -  สายบริหาร   จํานวน    ๔  คน 

  -  สายปฏิบัติการสอน  จํานวน  ๙๑  คน 

 ๒.  ลูกจางประจํา   จํานวน    ๔  คน 

-  นักการภารโรง   จํานวน    ๑  คน 

     -  ยามรักษาการณ  จํานวน    ๒  คน 

  -  พนักงานขับรถยนต  จํานวน    ๑  คน 

 

 

  

 

 

  

ท่ี ชื่อ -  นามสกุล ดํารงตําแหนง ระยะเวลาท่ีดํารงตําแหนง หมายเหตุ 



 ๑๙ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

๒๐ 

นายวิจิตร  วิเศษฤทธิ ์

นายพิสุทธิ์  วิทยเดช 

นายวิจิตร  วิเศษฤทธิ์ 

นายสมบูรณ  ธงสันเท๊ียะ 

นายบุญชวย  บุญญะภานุพล 

นายบุญชวย  บุญญะภานุพล 

นายปลื้ม  กวางขวาง 

วาท่ีร.ต.สุเทพ  บุตรกัณหา 

นายดํารง  พงษพิมาย 

นางเบญจมาศ  ทรงวัฒนะสิน 

นายสรยุทธ  วิศิษฏศิลป 

นายนําสง  ทรงวัฒนะสิน 

นายฉลอง  กาศไธสง 

นายนิคม  เจริญศรี 

นายสุคนธ  ปรัชญาวงศชัย 

นางเบญจมาศ  ทรงวัฒนะสิน 

นายไกรลาศ  กุลวงศ 

นางเบญจมาศ  ทรงวัฒนะสิน 

นายนําสง  ทรงวัฒนะสิน 

นายสรวิศณ  นพพงศสิริเดช 

ครูใหญ 

อาจารยใหญ 

อาจารยใหญ 

รก. อาจารยใหญ 

อาจารยใหญ 

ผูอํานวยการ 

รก. ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

รก. ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

รก. ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

รก. ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

รก. ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

๑๗ พ.ค. ๒๕๐๓ – ๑๑ ส.ค. ๒๕๒๐ 

๑๒ ส.ค. ๒๕๒๐ – ๐๘ ก.ย. ๒๕๒๑ 

๐๙ ก.ย. ๒๕๒๑ – ๐๕ ต.ค. ๒๕๒๒ 

๐๖ ต.ค. ๒๕๒๒ – ๒๓ ก.ย. ๒๕๒๓ 

๒๔ ก.ย. ๒๕๒๓ – ๐๑ ต.ค. ๒๕๒๘ 

๐๑ ต.ค. ๒๕๒๘ – ๐๔ ต.ค. ๒๕๓๐ 

๐๕ ธ.ค. ๒๕๓๐ – ๒๓ มี.ค. ๒๕๓๑ 

๒๔ มี.ค. ๒๕๓๑ – ๐๘ พ.ย. ๒๕๓๕ 

๐๙ พ.ย. ๒๕๓๕ – ๑๓ ส.ค. ๒๕๓๖ 

๑๔ ส.ค. ๒๕๓๖ – ๒๓ พ.ย. ๒๕๓๖ 

๐๑ ต.ค. ๒๕๓๖ – ๒๘ เม.ย. ๒๕๓๗ 

๒๔ พ.ค. ๒๕๓๗ – ๒๘ ก.ค. ๒๕๓๗ 

๐๑ มิ.ย. ๒๕๓๗ – ๒๙ ต.ค. ๒๕๔๐ 

๒๙ ต.ค. ๒๕๔๐ – ๓๐ ต.ค. ๒๕๔๓ 

๑๓ พ.ย. ๒๕๔๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๖ 

๐๑ ต.ค. ๒๕๒๖ – ๑๙ พ.ย. ๒๕๔๖ 

๒๐ พ.ย. ๒๕๔๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๘ 

๐๑ พ.ย. ๒๕๔๘ – ๐๙ ม.ค. ๒๕๔๙ 

๑๐ ม.ค. ๒๕๔๙ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕ 

๒๘ พ.ย.๒๕๕๕ – ปจจุบัน 

ยาย 

ยาย 

ลาออก 

อาจารย ๑ 

- 

ยาย 

ผูชวยผูอํานวยการ 

ยาย 

ถึงแกกรรม 

ผูชวยผูอํานวยการ 

ยาย 

ผูชวยผูอํานวยการ 

ยาย 

ยาย 

เกษียณ 

รองผูอํานวยการ 

เกษียณ 

เกษียณ 

เกษียณ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ๒๐ 

ขอมูลนักเรียน 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงจํานวนนักเรียนปการศึกษา ๒๕๕๘ จําแนกชั้น และเพศ 

(ขอมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

 

ระดับการศึกษา 
จํานวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๑๘๖ ๓๑๐ ๔๙๖ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๑๘๕ ๒๗๘ ๔๖๓ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๑๘๗ ๒๘๘ ๔๗๕ 

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ ๕๕๘ ๘๗๖ ๑,๔๓๔ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ๑๓๖ ๓๓๗ ๔๗๓ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ๑๒๔ ๒๔๒ ๓๖๖ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๑๑๘ ๓๑๑ ๔๒๙ 

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ ๓๗๘ ๘๙๐ ๑,๒๖๘ 

รวมทุกระดับชั้นท้ังสิ้น ๙๓๖ ๑,๗๖๖ ๒,๗๐๒ 



 ๒๑ 

 

ตารางสถิติจํานวนนักเรียน จําแนกชั้นและเพศ ๑๐ ป ยอนหลัง 

ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ ถึง ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 

 (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ของทุกป) 

 

ป ป   ๒๕๔๙ ป   ๒๕๕๐ ป   ๒๕๕๑ ป   ๒๕๕๒ ป   ๒๕๕๓ 

ชั้น / เพศ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย ชาย ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม. ๑ ๒๑๕ ๒๖๔ ๒๒๓ ๒๙๓ ๒๑๕ ๒๖๔ ๒๒๓ ๒๙๓ ๒๓๖ ๒๕๗ 

ม. ๒ ๑๗๕ ๒๒๙ ๒๑๓ ๒๗๗ ๑๗๕ ๒๒๙ ๒๑๓ ๒๗๗ ๑๙๙ ๒๙๑ 

ม. ๓ ๑๓๙ ๒๓๔ ๑๕๓ ๒๖๐ ๑๓๙ ๒๓๔ ๑๕๓ ๒๖๐ ๑๗๕ ๒๕๓ 

ม. ๔ ๑๒๒ ๒๓๓ ๑๔๒ ๓๐๙ ๑๒๒ ๒๓๓ ๑๔๒ ๓๐๙ ๑๕๐ ๓๕๒ 

ม. ๕ ๘๔ ๑๗๐ ๑๓๘ ๒๑๙ ๘๔ ๑๗๐ ๑๓๘ ๒๑๙ ๑๐๖ ๒๗๓ 

ม. ๖ ๗๒ ๑๒๗ ๙๑ ๒๓๕ ๗๒ ๑๒๗ ๙๑ ๒๓๕ ๑๒๗ ๒๑๒ 

รวม ๘๐๗ ๑,๒๕๗ ๙๖๐ ๑,๕๙๓ ๘๐๗ ๑,๒๕๗ ๙๖๐ ๑,๕๙๓ ๙๙๓ ๑,๖๒๘ 

รวมท้ังสิ้น ๒,๐๖๔ ๒,๒๒๕ ๒,๔๔๔ ๒,๕๕๓ ๒,๖๓๑ 

 

ป ป   ๒๕๕๔ ป   ๒๕๕๕ ป   ๒๕๕๖ ป   ๒๕๕๗ ป   ๒๕๕๘ 

ชั้น / เพศ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ม. ๑ ๒๔๔ ๒๔๘ ๒๑๐ ๓๑๘ ๒๓๒ ๓๐๙ ๑๙๐ ๒๘๑ ๑๘๖ ๓๑๐ 

ม. ๒ ๒๐๗ ๒๕๕ ๒๑๙ ๒๔๖ ๒๐๑ ๓๑๔ ๒๒๒ ๓๐๒ ๑๘๕ ๒๗๘ 

ม. ๓ ๑๗๑ ๒๗๔ ๑๘๐ ๒๔๔ ๑๙๑ ๒๓๕ ๑๙๑ ๓๐๙ ๑๘๗ ๒๘๘ 

ม. ๔ ๑๖๙ ๓๓๑ ๑๖๙ ๓๕๔ ๑๗๒ ๓๓๗ ๑๔๒ ๒๖๖ ๑๓๖ ๓๓๗ 

ม. ๕ ๑๒๕ ๓๑๙ ๑๓๙ ๒๙๒ ๑๓๘ ๓๑๖ ๑๕๐ ๓๓๑ ๑๒๔ ๒๔๒ 

ม. ๖ ๙๙ ๒๕๙ ๑๑๘ ๓๐๖ ๑๒๘ ๒๘๐ ๑๓๑ ๓๐๒ ๑๑๘ ๓๑๑ 

รวม ๑,๐๑๕ ๑,๖๘๖ ๑,๐๓๕ ๑,๗๖๐ ๑,๐๖๒ ๑,๗๙๑ ๔๒๓ ๘๙๙ ๙๓๖ ๑,๗๖๖ 

รวมท้ังสิ้น ๒,๗๐๑ ๒,๗๙๕ ๒,๘๕๓ ๒,๘๑๗ ๒,๗๐๒ 



 ๒๒ 

 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรของโรงเรียนกระสังพิทยาคม ในปการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

ประเภทบุคลาการ 
จํานวน 

รวม 
ชาย หญิง 

ผูอํานวยการ ๑ - ๑ 

รองผูอํานวยการ ๔ - ๔ 

สนับสนนุการสอน - ๔ ๔ 

*วิทยาศาสตร ๘ ๑๕ ๒๓ 

*คณิตศาสตร ๓ ๑๐ ๑๓ 

*ภาษาไทย ๒ ๖ ๘ 

*สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๖ ๖ ๑๒ 

*ภาษาตางประเทศ ๖ ๖ ๑๒ 

*สุขศึกษาและพลศึกษา ๖ ๑ ๗ 

*การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๖ ๗ ๑๓ 

*ศิลปะ ๔ - ๔ 

ขาราชการครู ๔๖ ๕๕ ๑๐๑ 

พนักงานราชการ ๑ ๓ ๔ 

ครูอัตราจาง (ไทย) ๘ ๑๗ ๒๕ 

ครูอัตราจาง (ชาวตางชาติ) ๓ ๒ ๕ 

ลูกจางประจํา ๓ ๑ ๔ 

ลูกจางชัว่คราว ๑๑ ๔ ๑๕ 

๔ 
 



 ๒๓ 

นักศึกษาฝกประสบการณวชิาชพีครู ๖ ๑๗ ๒๓ 

รวมทั้งสิ้น ๗๘ ๙๙ ๑๗๗ 

 

 

 

สวนที่ ๒ 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 

 

 

  

(ขอมูล ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

 

๔ 
 



 ๒๔ 

 

จุดเนนและแนวทางในการขับเคล่ือนนโยบายดานการศึกษา  

ประกอบดวย ๒ สวน 

๑. กระแสพระราชดํารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 “ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู” 

 “ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจตอเพ่ือน ไมใหแขงขันกัน แตใหแขงกับตัวเอง ใหเด็กท่ีเรียนเกงกวา ชวยสอนเพ่ือนท่ี

เรียนชากวา” 

 “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพ่ือใหเห็นคุณคาของความสามัคคี” 

 ๒. นโยบายนายกรัฐมนตร ี

๑) ทําใหเร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ใหมากท่ีสุด ท่ีเหลือสงตอใหรัฐบาลตอไป 

๒) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศไดคนมีคุณภาพ 

๓) ปรับ ลดภาระงานท่ีไมจําเปนของกระทรวงศึกษาธิการลง 

๔) เรงปรับหลักสูตร/ตําราแตละกลุมใหเหมาะสม การพิมพตําราตองคุมราคา 

๕) ผลิตคนใหทันกับความตองการของประเทศ จบแลวตองมีงานทํา เขาทํางาน AEC ใหทันปนี้ ชวยแกไข

ปญหาวางงาน และปญหาสังคมได 

๖) ปรับหลักสูตร ทําใหเด็ก ครู ผูปกครองมีความสุข 

๗) ใชสื่อการสอน กระตุนผูเรียนเพ่ือสรางแรงจูงใจในการเรียนรูกับเด็ก 

๘) ลดความเหลื่อมล้ํา จัดการศึกษาใหท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 

๙) นําระบบ ICT เขามาใชจัดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมและกวางขวาง 

๑๐) เรียนไมใชเพ่ือสอบ แตเรียนใหไดทักษะชีวิต อยูในยุคโลกไรพรมแดน 

นโยบายดานการศึกษา 

 นโยบายท่ัวไป 

๑. การจัดทําแผนงานโครงการเริ่มใหม 

- ตองเขาใจจุดหมายวาทําเพ่ืออะไร 

- ตองวาดภาพงานลงในรายละเอียดใหเห็นวา อะไรคืองานหลัก แลวมีงานรองอะไรบางท่ีตองทําเพ่ือใหบรรลุ

งานหลัก อะไรท่ีตองทํากอน อะไรท่ีตองทําท่ีหลัง 

๔ 
 



 ๒๕ 

- ตองมีฐานขอมูลท่ีแนน เชน จะผลิตนักศึกษาอาชีวะ ตองรูวาตลาดตองการสาขาอะไรบาง แตละสาขา 

ตองการก่ีคน ฐานขอมูลท่ีดีจะทําใหการวิเคราะหแมนยํา 

๒. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมท่ีไมสัมฤทธิ์ผล 

- หาปญหาท่ีผานมาทําไมทําไมสําเร็จ เชน ปญหาอยูท่ีอายุของนักเรียน ปญหาอยูท่ีครู ปญหาอยูท่ีพอแม 

ปญหาอยูท่ีสภาวะแวดลอม เพราะบางครั้งไมสามารถแกไดดวยวิธีใดวิธีเดียว 

 

 

๓. แผนงาน/โครงการพระราชดําริ 

- โครงการอะไรบางท่ีกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของหรือรับผิดชอบโดยตรง 

- โครงการไหน เปนดําริของพระองคใด ทําแลว และกระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนุนอยางไร 

๔. งบประมาณ 

- โดยเฉพาะงบลงทุน ใหวางแผนโครงการในงบลงทุนในไตรมาสแรกมาเลย 

- การเสนองบกลางใหเฉพาะท่ีจําเปนเทานั้น แบงเปน ๒ สวน คือ การทําแผนงานโครงการบางอยางไมตองใช

งบประมาณใชงบปกติท่ีไดรับ และการปรับแผนงานท่ีไมไดผลสัมฤทธิ ์

- โปรงใส ตรวจสอบได 

- ในงานบางโครงการตองมีการบูรณาการงบประมาณขามแทง กอนไปบูรณาการกับสาํนักงบประมาณ 

๕. เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร 

- จัดใหมีชองทางการสื่อสารอยางเปนระบบ นําเทคโนโลยีเขามาชวย (การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน ฯลฯ) 

เพ่ือใชในการสรางความเขาใจในองคกร สามารถถายทอดคําสั่งไปยังหนวยรองไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

สามารถรายงานเหตุการณไดอยางรวดเร็ว 

- ทุกหนวยตองจัดใหมีแผนการประชาสัมพันธ ท้ังเสมาสนเทศ และประชาสนเทศ 

๖. อํานวยการเม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

 - เชน การเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน/นอกโรงเรียน, ผูบริหารถูกกลาวหา, การรวมตัวกันตอตานผูอํานวยการ

โรงเรียน นักเรียนปวดทองอาเจียนยกชั้น โรงเรียนถูกขูวางระเบิด เกิดวาตภัย ฯลฯ ใหทุกหนวยไปกําหนดข้ันตอน

การปฏิบัติ (อาจจะมีอยูแลวใหไปปรับปรุงหรือทําการซักซอม) อยางนอยตองมีรายละเอียด 

- ใครตอง Take Action 

- การแกปญหาเฉพาะหนา ระยะสั้น และระยะยาวทําอยางไร 

- การรายงานดวน ฯลฯ 

๗. การรวมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

- ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมใหครบวงจร เชน เขามารวมกําหนดหลักสูตร 

- การรับนักเรียนเขาไปทํางานขณะท่ียังศึกษาอยู การรับนักเรียนเม่ือจบการศึกษา 

๘. จะใหความสําคัญกับการบริหารงานสวนภูมิภาคและเขตพ้ืนท่ีตางๆ ของแตละแทงเขาทํางาน 

- ทบทวนบทบาทหนาท่ี 

๔ 
 



 ๒๖ 

- สิ่งใดท่ีตองรู และยังไมรู 

- สิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียงหรือไม 

๙. โครงการจัดอบรมสัมมนา ตองตอบโจทยท่ีตั้งไว ใครควรเขารวมการสัมมนา 

- ผลลัพธท่ีตองการ เนื้อหาตองสัมพันธกับเวลา 

๑๐. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 

๑๑. ใหมีการนํา ICT เขามาใชในการบริหารงานในกระทรวงอยางกวางขวาง 

 - ปจจุบันไดดําเนินการศูนยศึกษาทางไกล (DL Thailand) ใหบูรณาการเขากับสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือขายของอุดมศึกษาโดยใชเปนชองทางในการสื่อสาร เพ่ือใชในการจัด

การศึกษา การเสมาสนเทศ และการประชาสนเทศ 

๑๒. ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อ 

 

 

 

๑๓. ใหความสําคัญกับบรรยากาศในการทํางาน 

- ใหความสําคัญกับการประดับธงประจําพระองคของพระราชวงศไทย และธงชาติไทยในหนวยงานและ

สถานศึกษาตางๆ 

- ความสะอาดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบทุกระดับในเขตพ้ืนท่ี 

- การรักษาความปลอดภัย 

- แผนเผชิญเหตุ 

๑๔. ใหลดภาระงานท่ีไมเก่ียวกับการเรียนการสอนของครู 

- เพ่ือใหครูมีเวลาทุมเทใหกับการเรียนการสอนของนักเรียนอยางจริงจัง 

๑๕. การประเมินเพ่ือความกาวหนาตองสอดคลองกับผลการพัฒนาผูเรียน ท้ังความรูและคุณลักษณะและทักษะ

ชีวิต 

๑๖. การแกไขปญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต อาทิ 

- โครงการเรงรัดการขับเคลื่อนตามแผนการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะโครงการสานฝน

การกีฬาสูจังหวัดชายแดนภาคใต 

๑๗. ใหลดภาระงานท่ีไมเก่ียวกับการเรียนการสอน การนําเด็กนักเรียน ครู ออกนอกหองเรียน 

- สามารถดําเนินการได หากเปนการทัศนศึกษาหรือเสริมสรางประสบการณ เชน รําอวยพร การแสดง 

- ไมมีนโยบายใหครู นักเรียน ตองออกไปยืนตอนรับผูบริหาร 

นโยบายดานการอาชีวศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 

๑. การเปลี่ยนคานิยมอาชีวะของผูปกครองและนักเรียนใหหันมาเขาสูระบบอาชีวะมากยิ่งข้ึน 

๔ 
 



 ๒๗ 

- ทวิศึกษา เปนการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จบแลวไดวุฒิ

การศึกษา ๒ ใบ สามารถออกไปประกอบอาชีพได 

- ความรวมมือกับสถานประกอบการ เปนการจัดการศึกษาระหวางสถานประกอบการและสถานศึกษา โดย

มุงเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงและเม่ือจบการศึกษาแลว สามารถประกอบอาชีพไดทันที 

- การลดเรื่องการทะเลาะวิวาท เพ่ือสรางความปลอดภัย 

- ใหความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอยางท่ัวถึง 

- ใหโอกาสนักศึกษาเขาฝกงานในสถานประกอบการ เพ่ือเปนการสรางนิสัยในการรักการประกอบอาชีพ การ

ตรงตอเวลา ความอดทน ความม่ันใจตนเอง และมองถึงอนาคตขางหนา 

๒. การทําใหวิทยาลัยอาชีวะมีความเปนเลิศเฉพาะดาน 

- ใหมีการจัดการศึกษาทางดานเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร 

- การจัดการศึกษาดานปโตรเคมี 

- การทองเท่ียว โรงแรม อาหาร มัคคุเทศก 

- การจัดหลักสูตรเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศดานสาธารณูปโภค และอ่ืนๆ เชน การเปดสอนหลักสูตร

เก่ียวกับระบบราง หลักสูตรการซอมแซมยุทโธปกรณ และหลักสูตรเก่ียวกับการบิน 

๓. จัดการศึกษาอาชีวะมาตรฐานสากล 

- การจัดการอาชีวศึกษาอาเซียน รวมมือกับกลุมประเทศอาเซียน รวมท้ังจีน ญี่ปุน เกาหลี และยุโรปบาง

ประเทศ ไดแก อังกฤษ เดนมารก เยอรมัน 

 

นโยบายดานการอุดมศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

   ๑. กําหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาใหชัดเจน ตามความถนัดและความเปนเลิศของแตละสถาบัน เพ่ือลดความ

ซํ้าซอน 

   ๒. Outcome ท่ีสถาบันอุดมศึกษาควรมี เชน การวิจัยพัฒนาจนเกิดเปนนวัตกรรมท่ีเกิดจากทรัพยากรทองถ่ิน 

เพ่ิมมูลคาการสงออกของประเทศ 

   ๓. สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ี ทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงใหแกโรงเรียนในการพัฒนาทองถ่ิน 

 

นโยบายดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

    ๑. การแกไขปญหาเด็กประถม อานไมออก เขียนไมได 

- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนท่ีเห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เชน การสอนแบบแจกลูกสะกดคําโดยใชแนวการ

จัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับพัฒนาการสมอง (BBL) 

- กําหนดเปาหมายใหนักเรียนชั้น ป.๑ ตองอานออกเขียนได ชั้น ป.๒ ข้ึนไปตองอานคลองเขียนคลอง เปนตน 

   ๒. การดูแลเด็กออกกลางคัน 

๔ 
 



 ๒๘ 

- การดูแลเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาภาคบังคับ เชน ตองมีฐานขอมูลเรื่องนี้ หากเด็กจบออกไปตองมี

ระบบติดตามดูแล และหากเด็กออกไปทํางานท่ีใด ตองสนับสนุนใหเรียนตอในสถานศึกษาของ กศน. 

   ๓. ปรับปรุงหลักสูตร 

- การลดเวลาเรียน ลดการบานนักเรียน ใหนักเรียนเรียนอยางมีความสุข แตไมใชเวลาเหลือแลวไปจัดกิจกรรม

ท่ีเพ่ิมภาระหรือเพ่ิมการบานใหนักเรียนอีก 

- ไมใชการเรียนเพ่ือมาสอบอยางเดียว 

- ตองสรางภูมิตานทานใหกับเด็กยุคโลกไรพรมแดน ใหนักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกวาทองจํา 

   ๔. การแกไขปญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 

- การแกไขปญหาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีครูสอนไมครบชั้นเรียน 

- ใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLIT) อยางจริงจังเต็มรูปแบบ สงเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลให

เปนโรงเรียนตนทางท่ีมีคุณภาพ 

   ๕. การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

- ใชโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และผาน ICT ดวย DLIT 

   ๖. การประเมินครู/นักเรยีน/โรงเรียน 

- การประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน หาความสมดุล ระหวางการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครู

ท่ีตองเพ่ิมข้ึน ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผูบริหาร การประเมินวิทยฐานะใหเหมาะสม อาจจัดโมบายทีมจาก

สวนกลาง เพ่ือลดภาระครูหรือนําเทคโนโลยีเขามาชวย 

   ๗. การดูแลรักษาสิ่งกอสรางและครุภัณฑในหนวยงานและสถานศึกษา 

- ควรจัดใหมีระบบในการดูแลรักษาสิ่งของท้ังหมดอยางแนนหนา ไมวาจะเปนอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ 

ตลอดจนครุภัณฑตางๆ ประกอบดวย ๑) ระบบการจัดหา-แจกจาย โดยจะตองมีตรรกะ-มีเหตุมีผลในการแจกจาย 

ไมใชแจกจายตามความเสนหา จะทําใหเกิดการเลียแขงเลียขากัน เปนเรื่องท่ีไมดี ๒) ระบบการซอมบํารุง ควรตั้ง

ทีมเฉพาะข้ึนมาเพ่ือบํารุงดูแลรักษาอยางตอเนื่องทุกวงรอบการใชงาน พรอมท้ังมีการรายงานผลการตรวจดวย 

โดยเฉพาะยานพาหนะจะตองมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน เพ่ือใหการบํารุงรักษามีความตอเนื่อง ๓) การจําหนาย 

เพ่ือท่ีจะไดจัดซ้ือทดแทน 

 

   ๘. การดูแลเรื่องสวัสดิการ 

- ใหความสําคัญกับการบรรจุ โยกยาย เลื่อนตําแหนง วิทยฐานะ 

- การแกไขปญหาหนี้สินครูจํานวนกวาลานลานบาท ขณะนี้ไดมีการวางแนวทางและจัดระบบแกไขปญหาเรื่อง

นี้รวมกับธนาคารออมสินแลว จึงขอฝากใหครูใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต รูจักใช รูจักเก็บ 

ไมแกงแยงแขงขันกัน ขอใหครูพยายามลดหนี้ลง ในขณะเดียวกันก็ตองสรางจิตสํานึกในการใชจายใหกับลูกหลาน

ของตัวเองดวย 

   ๙. การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา 

- ปลูกฝงการคัดแยกขยะและท้ิงขยะใหถูกท่ีแกนักเรียน นิสิตนักศึกษาในทุกระดับการศึกษาและทุกสังกัด 

๔ 
 



 ๒๙ 

- ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๓๘,๐๐๐ แหงท่ัวประเทศ โดยมอบ สพฐ.ศึกษา

รายละเอียดเพ่ือหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะใหครบทุกโรงเรียนภายในป๒๕๕๘ 

 นโยบายดานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย) 

  ๑. การจัดการศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา และสงเสริมใหประชาชนท่ีพลาดโอกาสทางการศึกษาใน

ระบบโรงเรียน 

 - ท้ังในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  ๒. เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษา 

- โดยจัดโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลายของสํานักงาน กศน. เพ่ือผลิตและ

พัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 

  ๓. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรยีนรู 

- เพ่ือใหคนทุกชวงวัยไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

  ๔. ดําเนินการปลูกฝงและสรางอุดมการณใหนักศึกษา กศน.และประชาชน มีความตระหนักในความเปนชาติ 

กระตุนใหเกิดความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

  ๕. กําหนดให กศน.ตําบล เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการเชื่อมประสานระหวาง บาน วัด โรงเรียน 

  ๖. พัฒนาคนทุกชวงวัย 

- โดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหสามารถมีความรูและทักษะใหมท่ีสามารถประกอบอาชีพได

หลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต 

 

 

  

๔ 
 



 ๓๐ 

 

แนวทางการทํางาน 

    ท้ังนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวทางการทํางาน ๓ ลักษณะ เพ่ือขับเคลื่อนงานดาน

การศึกษาขางตนท้ังหมด ไดแก 

- ทํางานแบบ Hit the Point กลาวคือ งานทุกงานตองฉีกปญหาใหขาด ตีโจทยใหแตก ตลอดจนหากิจเฉพาะ

และกิจแฝงใหเจอ เพ่ือท่ีจะไดแกไขปญหาไดตรงจุด 

- ทํางานแบบ Dynamic หมายถึงการขับเคลื่อนงานตลอดเวลา หยุดไมได เม่ือมีการสั่งงานไปแลว จะไมหยุด

นิ่งอยางแนนอน จะขับเคลื่อนงาน ดูแล และชวยแกปญหา หากงานนั้นตองขามแทง ก็จะตองขาม อยาไปหยุด

และจะไมมีหยุด 

- ทํางานแบบ Lively คือการทํางานแบบมีชีวิตจิตใจ ซ่ึงการจะทํางานแบบนี้ได ผูรวมงานตองมีความเขาใจเนื้อ

งานตรงกับเรา จึงพยายามท่ีจะสรางใหทุกทานเขาใจเนื้องานท่ีจะทํา สรางใหเห็นประโยชนรวมกันกับสิ่งท่ีกําลัง

ทํา เม่ือเขาใจตรงกันและเห็นประโยชนรวมกัน เราก็จะมีความสุขท่ีจะทํา เพราะใจเราจะไมตอตาน ถึงแมจะ

เหนื่อยแตก็มีความสุข และจะมีชีวิตจิตใจในการทํางาน 

   ท้ังนี้ ตองการใหเกิดการขับเคลื่อนรวมกันทุกระดับชั้น ตั้งแตผูบริหารองคกรหลัก ผูอํานวยการสํานัก 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จนถึงผูอํานวยการสถานศึกษาตางๆ ท่ีจะตองขับเคลื่อนตามกันไป

ท้ังหมด 

  

๔ 
 



 ๓๑ 

 

นโยบายซุปเปอรบอรดการศึกษา เพ่ือดูแลดานการศึกษาของชาติ โดยมีเปาหมาย ๖ ประการ คือ 

   ๑.เด็กจบ ป.๑ ตองอานออก เขียนได และตองมีการประเมินผลท่ีเปนรูปธรรม  

   ๒.เด็กชั้นม.๑-๖  ตองเลือกเรียนวิชาเสริมเปนสาขาวิชาชพี เพ่ือการวางแผนอาชีพในอนาคตได  

   ๓. เชื่อมโยงการศึกษากับการสงเสริมวิชาชีพ ใหตรงความตองการของทองถ่ินและประเทศชาติ  

   ๔.ในระดับอุดมศึกษา ใหเนนการวิจัยเพ่ือเชื่อมตอกับงานวิจัยกับภาคเอกชน                                  

   ๕.ใหนักเรียนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษท่ีมาจากประเทศตนทาง เคยชินกับเจาของภาษา 

   ๖.ผลิตครูท่ีมีความเขมขน อาทิ คุรุทายาท ท่ีมีความสามารถตอบรับการสอนของเด็กไดอยางแทจริง 

  

๔ 
 



 ๓๒ 

 

ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๓) 

สวนท่ี ๑ หลักการ แนวคิดปฏิรูปการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 

 ดวยการศึกษาเปนพ้ืนฐานสําคัญในการสรางชาติ โดยเปนปจจัยสําคัญท่ีทุกประเทศนํามาใชเปนนโยบาย

หลักสําหรับการพัฒนาประเทศและพัฒนามนุษยใหสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ และความสุข ใหสามารถอยูรวมกับ

คนอ่ืนได ดวยการบริหารประเทศตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา กําหนดใหมีการปฏิรูป เพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมในหลายๆดาน ซ่ึงการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูป เปาหมายการ

ปฏิรูปการศึกษา เพ่ือสัมมาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ใหเปนพลเมืองดี มีความเปนไทย มีความรู

ความสามารถ จึงตองจัดการศึกษาใหสัมพันธ เชื่อมโยงกับการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ ใหมีศักยภาพแขงขันท้ังใน

กลุมประเทศอาเซียนและสังคมโลก  

สวนท่ี ๒ สภาวะการศกึษาไทย  

๑.คุณภาพการศึกษา ผลการประเมิน สมศ. สกศ. พบวามีสถานศึกษาจํานวนมากไมไดมาตรฐาน                     

ดานผูเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค ในดานครูพบปญหาขาดแคลนครูท่ีมี

คุณภาพ ดานการบริหารจัดการ พบวายังไมมีการกระจายการบริหารจัดการสูสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สถานศึกษา และ อปท. ขาดการมีสวนรวมท่ีแทจริง   

  ผลการทดสอบระดับชาติ O – NET ในชั้น ป.๖ และ ม.๓ ตัง้แตปการศึกษา  ๒๕๕๑–๒๕๕๕ เกือบ

ท้ังหมดต่ํากวา รอยละ ๕๐ และผลการทดสอบ NT พบวานักเรียนสวนใหญมีความรูต่ํากวามาตรฐานในรายวิชาท่ี

สําคัญ เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร การคิดเชิงวิเคราะหดานภาษา โดยสรุป ในชวงการปฏิรูปการศึกษาท่ีผาน

มา ควรไดรับการพัฒนาและปรับปรุงในหลายดานจากผลการประเมินและผลการทดสอบระดับชาติและระดับ

สากล 

๒.โอกาสและการเขาถึง คนไทยยังขาดโอกาสในการเขาถึงการศึกษาเนื่องจากยังมีขอจํากัด ไดแก การ

รวมศูนยในการบริหารจัดการ ยังยึดติดกับระบบราชการ หลักสูตรไมตอบสนองความตองการเชิงพ้ืนท่ี การ

จําแนกครูตามความถนัด  

๓. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ควรใหมีการปฏิรูปการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพ และ

ระบบบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูอยางแทจริง  

๔ 
 



 ๓๓ 

๔. ประสิทธิภาพทางการบริหารจัดการ ปญหาของระบบการบริหารจัดการ ไดแก ๑. การบริหารแบบ

ราชการรวมศูนยอยูท่ีสวนกลาง ๒. การเรียนรูในระบบโรงเรียนมีคาใชจายสูง ๓. ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ๔. 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินไมสอดคลองกับบริบทสถานศึกษา ๕. การใช 

 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรูไมคุมกับการลงทุน ๖. ความเปนอิสระของโรงเรียน

ในการดําเนินการเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียนและขาดความรับผิดชอบรวมกันจากหลาย ๆ ฝาย 

สวนท่ี ๓ ทิศทางการการศึกษาสําหรับคนไทยในอนาคต 

   ๑. ขอเสนอของ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ TDRI หัวใจสําคัญของการปฏิรูป  

      ๑.๑ สรางระบบความรับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใหโรงเรียนรับผิดชอบโดยตรงตอ 

ผูปกครองและนักเรียนมากข้ึน  

      ๑.๒ การปรับหลักสูตรให สื่อการสอนและการพัฒนาครู เพ่ือใหนักเรียนเรียนรูอยางเหมาะสมกับบริบท 

ของศตวรรษท่ี ๒๑ 

      ๑.๓ ลดความเหลื่อมล้ําของคุณภาพการศึกษา โดยปรับการจัดสรรงบประมาณใหพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาทาง 

เศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน สรางระบบใหความชวยเหลือโรงเรียน ครูนักเรียนท่ีมีปญหา งานวิจัยนี้ยังเสนอแนว 

ทางการปฏิรูประบบการศึกษา ๕ ดาน ไดแก  

      ๑. หลักสูตร สื่อการสอน และเทคโนโลยี ปฏิรูปหลักสูตรใหมีลักษณะกระชับ ชางคิด และบูรณาการ 

      ๒. การปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการเรียน  การทดสอบเพ่ือวัดความรูความเขาใจและทักษะ การ 

ประเมินผลเพ่ือเสริมสรางการเรียนรูและวิเคราะหผูเรียน 

      ๓. การปฏิรูประบบพัฒนาคุณภาพครู   

      ๔. การประเมินคุณภาพสถานศึกษา   

      ๕. การปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการศึกษา 

๔ 
 



 ๓๔ 

  

๔ 
 



 ๓๕ 

 

   ๒. ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนท่ียั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๒.๑ ปฏริูปการเรียนรู 

 ๒.๒ ปฏริปูคร ู

 ๒.๓ ผลิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน 

 ๒.๔ เพ่ิม-กระจายโอกาสและคุณภาพอยางท่ัวถึงเทาเทียม 

 ๒.๕ ปฏริปูระบบการบริหารจัดการ 

 ๒.๖ ปรับระบบการใช ICT  

 สรุป ทิศทางการศึกษาสําหรับคนไทยในอนาคต ตองสรางความรับผิดชอบ (Accountability) ตอผลของ

การจัดการศึกษาในทุกข้ันตอน ลดความเหลื่อมล้ําและสรางโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับควรใหมีปฏิรูป

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๓ ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานการพัฒนาวิชาชีพ และดานระบบบริหารจัดการ 

สวนท่ี ๔  การวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย 

จุดแข็ง 

   ๑.๑ มีโครงสรางพ้ืนฐานทางการศึกษาท่ีดี 

   ๑.๒ มีหนวยงานหลักสงเสริมสนับสนุน 

   ๑.๓ มี พรบ.การศึกษา 

จุดออน 

   ๒.๑ ดานการบริหารจัดการศึกษา 

 ๒.๑.๑ โครงสรางองคกรมีขนาดใหญ การกระจายอํานาจยังไมนําไปสูการปฏิบัติ 

 ๒.๑.๒ งบรายหัวไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

 ๒.๑.๓ ความแตกตางในคุณภาพของโรงเรียนขนาดใหญและขนาดเล็ก 

๔ 
 



 ๓๖ 

   ๒.๒ ดานคุณภาพการจัดการศึกษา 

 ๒.๒.๑ ขาดแคลนครู 

 ๒.๒.๒ กระบวนการผลิตครูยังไมสามารถคัดคนดีคนเกง 

        

          ๒.๒.๓ การปฏิรูปยังไมปรากฏผลเดนชัด 

๒.๓ ดานโอกาสการเขาถึงการศึกษาของคนไทย 

 ๒.๓.๑ ประชาชนใหความสําคัญตอการศึกษาตามกระแสโลก 

 ๒.๓.๒ ความเจริญทางเทคโนโลย ี

 ๒.๓.๓ คานิยผูปกครอง 

๒.๔ อุปสรรค 

 ๒.๔.๑ คานิยมฟุงเฟอ 

 ๒.๔.๒ ความขัดแยงของคนในชาติ  

สรุป การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีจุดแข็งและโอกาสท่ีสามารถสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาใหพัฒนา

ตอไปไดอยางไรก็ตามการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของไทยยังมีจุดออนท่ีเปนปญหาอยูหลายประการ 

สวนท่ี ๕  ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วิสัยทัศน การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐาน

ความเปนไทย 

พันธกิจ ๑.  สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมี

คุณภาพ 

 ๒.  สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 

 ๓.  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเนนการมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความ รับผิดชอบตอ

คุณภาพการศึกษา  

เปาหมาย  นักเรียนดี เกง มีความสุข 

ยุทธศาสตร ๑. ปฏิรูปการเรียนการสอน 

๔ 
 



 ๓๗ 

 ๒. ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ 

 ๓. ปฏิรูปการบริหารจัดการ 

แนวคิด/หลักการ ๑. การกระจายอํานาจการบริหารจัดการ 

 ๒. การทํางานแบบมีสวนรวม รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ 

 ๓. กรประกันคุณภาพภายใน 

 ๔. การสอนอยางมีเปาหมาย 

 ๕. การประเมินผลเพ่ือการเรียนรู 

 ๖. การติดตามการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 

 

นโยบายเรดวนของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

 

นโยบายเรงดวนของ

คณะกรรมการนโยบายและพัฒนา

การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมดําเนินงาน 

๑. เด็กจบ ป.๑ ตองอานออกเขียนได และ

ตองมีการประเมินผลท่ีเปนรูปธรรม 

๑.๑ พัฒนาครู และนักเรียน 

๑.๒ การวัดประเมินการอานออกเขียนไดของนักเรียนชั้น ป.๑ 

๑.๓ การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

โครงการ 

๑.๔ การสนับสนุนสงเสริมดวยระบบทางไกล DLTV/DLIT 

๑.๕ การสนับสนุนงบประมาณ 

 

๒. การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเสริมทักษะ

อาชีพเด็กชั้น ม.๑-๖ ตองเลือกเรียนวิชา

เสริม เปนสาขาวิชาชีพ เพ่ือการวางแผน

อาชีพในอนาคตได 

๒.๑ การแนะแนว 

๒.๒ การวิเคราะหขอมูลแนวโนมความตองการของ

ตลาดแรงงานในแตละภูมิภาค 

๒.๓ การจัดทํา Shopping List หลักสูตรอาชีพใหสถานศึกษา

เลือกใช 

๒.๔ การสรางความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

๒.๕ การประชุมสรางความเขาใจใหกับสถานศึกษาท่ีตองการ

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควบคูกับ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (๒ วุฒิ) 

๒.๖ การสนับสนุนสงเสริมดวยระบบ DLTV/DLIT 

๔ 
 



 ๓๘ 

นโยบายเรงดวนของ

คณะกรรมการนโยบายและพัฒนา

การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

กิจกรรมดําเนินงาน 

๒.๗ การประชาสัมพันธ 

 

๓. การพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓.๑ เรียนภาษาท่ีเนนการสื่อสาร 

๓.๒ ทดสอบความสามารถครูและนักเรียนเทียบกรอบ 

baseline 

๓.๓ ใหนักเรียนเคยชินกับเจาของภาษา 

 

๔. ผลิตคุณครูท่ีมีความเขมขน อาทิ คุรุ

ทายาทท่ีมีความสามารถตอบรับการสอน

ของเด็กไดอยางแทจริง 

 

๔.๑ การผลิตครู  

๕. การปฏิบัติตามคานิยม ๑๒ ประการ ๕.๑ ยุทธศาสตรท่ี ๑ รณรงคเสริมสรางความรู ความเขาใจ และ

ความตระหนัก 

๕.๒ ยุทธศาสตรท่ี ๒ บูรณาการไวในหลักสูตร/กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

๕.๓ ยุทธศาสตรท่ี ๓ สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม 

๕.๔ ยุทธศาสตรท่ี ๔ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

 

๖. การขยายผลการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนประวัติศาสตรและหนาท่ี

พลเมือง 

๖.๑ การนํานโยบายไปสูการปฏิบัต ิ

๖.๒ การพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน

ประวัติศาสตรและหนาท่ีพลเมือง 

 

๗. การสอนทางไกลผานดาวเทียม ๗.๑ การสนับสนุนตนทาง (สนับสนุนงบประมาณ อัตรากําลังครู 

การพัฒนาครู การคัดเลือกแบบเรียน การผลิตสื่อ) 

๗.๒ การสนบัสนุนปลายทาง  (จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 

จัดกิจกรรมพัฒนาผูบรหิารเขต ศน. ผอ.ร.ร. และครู จัดกิจกรรม

เสริมสรางความยั่งยืน) 

 

 

๔ 
 



 ๓๙ 

สพฐ. ไดจัดทํายุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๓ ประเด็นหลัก ไดแก ยุทธศาสตรท่ี ๑ ปฏิรูปการ

เรียนการสอน , ยุทธศาสตรท่ี ๒ ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ และยุทธศาสตรท่ี ๓ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 

ตามกรอบระยะเวลา ๒ ระยะ คือ ระยะเรงดวน (ปการศึกษา ๒๕๕๘) และ ระยะ ๖ ป (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๓) ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  ปฏิรูปการเรียนการสอน 

กรอบแนวทาง ๑ ปฏิรูปหลักสูตรตํารา / หนังสือเรียน 

ประเด็น ๑.ปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒๕๕๑ ใหเหมาะสมกับผูเรียน 

 ๒.พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินใหสอดคลองกับบริบท อัตลักษณ และการมีงานทํา 

 ๓.พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางเลือก 

 ๔.พัฒนาตําราเรียน/หนังสือ 

 

กรอบแนวทาง ๒ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 

ประเด็น ๑.สงเสริมใหครูจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ๒.สงเสริมใหครูจัดการเรียนการรูเต็มเวลา เต็มหลักสูตร 

 

กรอบแนวทาง ๓ ปฏิรูปสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเอการศึกษา 

ประเด็น ๑.สงเสริมการผลิต จัดหา ใชสื่อและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรู 

 ๒.สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนรู 

 

กรอบแนวทาง ๔ การปฏิรูปการวัดและประเมินผล 

ประเด็น ๑.สงเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

 ๒.พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเรียนรูแนวใหมโดยเนนมาตรฐานและตัวชี้วัด 

 ๓.สงเสริมการนําผลการทดสอบไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

 ๔.ปรับเกณฑการวัดและประเมินผล 

 ๕.จัดทําคลังขอสอบกลางท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเขตการศึกษา 

 

กรอบแนวทาง ๕ ปฏิรูปการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  

ประเด็น ๑.พัฒนาระบบนิเทศ กํากับ ติดตาม เปนแบบแอพลิเคชั่น ศึกษานิเทศก 

 ๒.พลิกโฉมการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดวยเทคโนโลยกีารศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียม DL Thailand 

๔ 
 



 ๔๐ 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ 

กรอบแนวทางท่ี ๑ ปฏิรูปการผลิตและการสรรหา 

ประเด็น ๑.ปรับระบบผลิตครูท้ังปริมาณและคุณภาพท่ีสอดคลองกับความตองการของ

สถานศึกษา 

 ๒.ปรับระบบการสะหาใหไดคนเกง คนดีมาเปนครู 

 

กรอบแนวทางท่ี ๒ ปฏิรูประบบการพัฒนาครู 

ประเด็น ๑.กําหนดสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับครู 

 ๒.ประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับครู 

 ๓.กําหนดใหครูมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN 

 ๔.กําหนดกระบวนการพัฒนาครูโดยเนนการใช action learning ในสถานท่ี

ปฏิบัติงาน เรียนรู และฝกทักษะดวยการปฏิบัติจริง 

 ๕.กําหนดใหมีการวัดและประเมินผลการพัฒนาครู 

 ๖.กําหนดใหมีการบันทึกผลการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะท่ีจําเปน 

 

กรอบแนวทางท่ี ๓ ปฏิรูปคาตอบแทนการปฏิบัติงานและเสริมสรางขวัญและกําลังใจ 

ประเด็น ๑.พัฒนาระบบคาตอบแทนท่ีจูงใจใหคนเกงคนดีมาเปนครู 

 ๒.จัดระบบการยกยองเชิดชูเกียรติครูใหสมกีบวิชาชีพชั้นสูง 

 ๓.สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู 

 

 

 

กรอบแนวทางท่ี ๔ ปฏิรูปความกาวหนาทางวิชาชีพ 

ประเด็น ๑.ปรับระบบการประเมินความกาวหนาทางวิชาชีพใหเชื่อมโยงกับสมรรถนะการ

สอนของครูและผลงานท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 

กรอบแนวทางท่ี ๑ ปฏิรูปวัฒนธรรมใหมของสถานศึกษา 

๔ 
 



 ๔๑ 

ประเด็น ๑.สรางสถานศึกษาใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

 ๒.สรางระบบความรับผิดชอบระหวาง โรงเรียน ครู ผูบริหารการศึกษาและ

ผูปกครอง 

 ๓.สรางระบบเครือขายความรวมมือ 

 ๔.สรางภาวะผูนําใหกับผูบริหารการศึกษา 

  

กรอบแนวทางท่ี ๒ ปฏิรูประบบการวางแผน 

ประเด็น ๑.จัดทําระบบฐานขอมูลทางการศึกษา ใหเปนระบบฐานขอมูลกลางระบบเดียว 

 ๒.กําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

กรอบแนวทางท่ี ๓ ปฏิรูประบบงบประมาณ 

ประเด็น ๑.กระจายอํานาจการบริหารงบประมาณไปสูเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษา 

 

กรอบแนวทางท่ี ๔ ปฏิรูปโครงสรางอํานาจหนาท่ี 

ประเด็น ๑.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในระดับ สพฐ. 

 ๒.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมีเอกภาพ 

 ๓.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับสถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง 

 

กรอบแนวทางท่ี ๕ ปฏิรูปการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 

ประเด็น ๑.เพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 

 ของ สพฐ.และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

กรอบแนวทางท่ี ๖ ปฏิรูปโอกาสและคุณภาพการศึกษา 

ประเด็น ๑.เพ่ิมการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

  

๔ 
 



 ๔๒ 

 

 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

 การศ ึกษาข้ันพ้ืนฐานเป ็นการศ ึกษาเร ิมแรกของคนในชาติด ังนั้น เพ่ือให การศ ึกษา ข้ันพ้ืนฐานของ

ประเทศไทย ม ีค ุณภาพมาตรฐานระด ับสากล บนพ้ืนฐานของความเป ็นไทย ให น ักเร ียนได ร ับการพ ัฒนา

ศ ักยภาพส ูงส ุดในตน ม ีความรู และทักษะที่แข ็งแกร งและเหมาะสม เป ็น พ้ืน ฐานสำคั ญ ใน การเร ียน รู ระ ดับ 

ส ูงขึ นไป แ ละ การดำ รงช ีว ิต ในอนาคต สำนักงาน คณะกรรมการการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห ็นชอบของ

คณะกรรมการการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ป ีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี ้
๑. เร งร ัด ปฏ ิร ูป การศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน ให มีการป ร ับ ป ร ุงเป ล ี่ย น แ ป ล งระ บ บ และ

กระบวนการการจ ัดการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐานทางระบบให ม ีประสิทธ ิภาพ ทนสม ัย ทนเหต ุการณ ท ันโลก  

ใหสำเร ็จอยางเปนร ูปธรรม 

๒. เรงพ ัฒนาความแข ็งแกร งทางการศ ึกษา  ให ผ ูเรียนทุกระด ับทกประเภท รวมถ ึง 
เด ็กพ ิการ และด อยโอกาส  ม ีความรู และทักษะแห งโลกย ุคใหม ควบคู ก ันไป โดยเฉพาะทักษะ การอ าน 

เข ียน และการค ิด  เพ่ือให ม ีความพร อมเข าส ูการศ ึกษาระด ับส ูง  และโลกของ การทำงาน 

๓. เร งปร ับระบบสน ับสน ุนการจ ัดการศ ึกษา ท่ีสอดคล องไปในทศทางเด ียวก ัน 
ม ีการประสานส ัมพ ันธ ก ับเนื้อหา ท ักษะ และกระบวนการเร ียนการสอน ประกอบไปด วย มาตรฐาน

และการประเม ิน หล ักส ูตรและการสอน การพ ัฒนาทางว ิชาช ีพ สภาพแวดล อม การเรียนรู 

๔. ยกระด ับความแข ็งแกร งมาตรฐานว ิชาช ีพคร ูและผ ูบร ิหารสถานศ ึกษา  ให ครู 
เป ็นผ ูท่ีม ีความสามารถและท ักษะท่ีเหมาะสมก ับการพ ัฒนาการเร ียนร ูของผ ูเร ียนผ ูบร ิหาร สถานศ ึกษา

ม ีความสามารถในการบร ิหารจ ัดการ และเป ็นผ ูนำทางว ิชาการ  คร ูและผ ูบร ิหาร สถานศ ึกษาประพฤต ิ

ตนเป ็นแบบอย างท ี่ด ีแก ผ ูเร ียน สร างความม่ันใจและไว วางใจ ส งเสร ิม ใหร ับผิดชอบตอผลท ี่เกิดกับ

นักเรยีน ท ี่สอดคลองกับว ิชาชีพ 

๕. เร งสร างระบบให สาน ักงานเขตพ้ืนท่ีการศ ึกษา เป ็นองค กรค ุณภาพท่ีแข ็งแกร ง และม ี

ประส ิทธ ิภาพ เพ่ือการให บร ิการท่ีดี ม ีความสามารถร ับผ ิดชอบการจ ัดการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท ี่มีคุณภาพ และ

มาตรฐานไดเปนอย างดี 
 

๖. เร งร ัดปร ับปร ุงโรงเร ียนให เป ็นองค กรท่ีม ีความเข มแข ็ง ม ีแรงบ ันดาลใจและ ม ีว ิส ัยทัศน 

ในการจ ัดการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีช ัดเจน เป ็นสถานศ ึกษาค ุณภาพ และม ีประส ิทธ ิภาพ ท ี่สามารถจดัการเร ียน

การสอนได อยางมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

๗. สร างระบบการควบค ุมการจ ัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศ ึกษา ท ี่ม ีข อม ูล 
สารสนเทศ และขาวสาร เก่ียวก ับกระบวนการเรียนการสอนอย างพร อมบริบูรณ และม ีนโยบาย การติดตาม

ประเมินผลอย างเป ็นรูปธรรม 

๔ 
 



 ๔๓ 

 

 

 

 

 

 

๘. สร างว ัฒนธรรมใหม ในการทางาน ให ม ีประส ิทธ ิภาพ เพ่ือการให บร ิการท่ีดี ทาง 

ส วน กลางและ ส วนภูม ิภาค เร งร ัด การกระจายอำนาจและความร ับผ ิด ชอบ ส งเสร ิม การพ ัฒนาเช ิง 

พ้ืนท่ีท่ีทุกภาคส วนเข ามาม ีส วนร วม ปร ับปร ุงระบบของโรงเรียน ให เป ็นแบบร วม ค ิดร วมทำ การม ีส วนร วม 

และการประสานงาน สามารถใช เคร ือข ายการพ ัฒนาการศ ึกษา ระหว างโรงเร ียนก ับโรงเร ียน องค กร

ปกครองส วนทองถ่ิน องค กรว ิชาช ีพ กล ุมบ ุคคล องค กร เอกชน องคกรชุมชน และองคกรส ังคมอ่ืน 

๙. เร งปร ับระบบการบร ิหารงานบ ุคคลมุ งเน นความถ ูกต อง เหมาะสม เป ็นธรรม ปราศจาก

คอร ร ัปช ัน ให เป ็นป ัจจ ัยหน ุนในการเสร ิมสร างค ุณภาพและประส ิทธ ิภาพ ขว ัญและ กําล ังใจ สร างภาวะจูง

ใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสำเร็จตามภาระหนาท่ี 

๑๐.  มุงสรางพลเม ืองดี ท่ีตื่นต ัว และอย ูร วมก ับผ ูอ่ืนในสงัคมพห ุวัฒนธรรมได และ 
ทำใหการศึกษานาการแก ปญหาสำคัญของสังคม รวมท ั้งปญหาการคอรร ัปชั่น 

๑๑.  ท ุมเทมาตรการเพ่ือยกระด ับค ุณ ภาพสถานศ ึกษาท่ีพัฒนาล าหล ัง และ 
โรงเร ียนขนาดเล็กท ี่ไมไดคุณภาพ เพ ื่อไมใหผูเรียนตองเสียโอกาสได รบัการศึกษาท ี่มีคุณภาพ 

ดังนั้น เพ่ือใหการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย พ ัฒนาไปในท ิศทางท ี่สอดคลอง ก ับการ

เปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความเห ็นชอบ

ของคณะกรรมการการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ ึงได กำหนดว ิส ัยท ัศน พ ันธก ิจ ประเด ็น ยุทธศาสตร เปาประสงค  

กลยุทธ ผลผลิต และจุดเนน ดังนี้ 
 
 

วิสัยท ัศน  

 การศ ึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย ม ีค ุณ ภาพและมาตรฐานระด ับสากล ๑ บนพ้ืนฐานของ

ความเปนไทย 
 
 

พันธก ิจ 
 
 ๑. ส งเสร ิมและสน ับสน ุนให ประชากรว ัยเร ียนทุกคน ได ร ับการศ ึกษาอย างท ั่วถ ึงและมีคุณภาพ 
  
 ๒. สง เสริ ม ให ผู เรี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม มี คุ ณ ลักษณะ อันพึ ง ป ร ะ ส ง ค ๒ 

ตามหลักสูตร และคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

 ๓. พ ัฒนาระบบบร ิหารจ ัดการ ท่ีเน นการม ีส วนรวม เพื อเสริมสรางความร ับผ ิดชอบ ตอคุณภาพการศึกษา 

และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 
 

๔ 
 



 ๔๔ 

เปาประสงค 

 เพ่ือให การจ ัดการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย ม ีค ุณภาพและมาตรฐานระด ับ สา  กล บ น พ้ื น ฐ าน ข 

อ งค ว าม เป น ไท ย สำ  นั ก งาน ค ณ ะ ก รร ม ก า รก าร ศึ ก ษ า ข้ั น พ้ื น ฐ า น จึงกำหนดเปาประสงค ดังนี้ 

๑. น ักเร ียนระด ับระด ับก อนประถมศ ึกษา และระดั บการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน 
มีพัฒนาการเหมาะสมตามว ัย  และมีคุณภาพ 

 

๒. ประชากรว ัยเร ียนทกคนได ร ับโอกาสในการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย างท่ัวถ ึ ง 
มีคุณภาพ และเป ็นธรรม 

๓. ครู ผ ูบร ิหารสถานศ ึกษา และบ ุคลากรทางการศ ึกษาอ่ืน ม ีท ักษะท่ีเหมาะสม และ 
ทำงานมุงเนนผลสมัฤทธิ ์

๔. สาน ักงานเขตพ้ืนที่การศ ึกษา สำน ักบร ิหารงานการศ ึกษาพ ิเศษ และสถานศ ึกษา 

มีประสทิธิภาพ และเป ็นกลไกข ับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานส ูคุณภาพระด ับมาตรฐานสากล 
 
 
 

๑มาตรฐานระด ับสากล รวมถ ึง ผู เร ียนม ีศ ักยภาพเป ็นพลโลก การจ ัดการเร ียนการสอนเท ียบเค ียง

มาตรฐานสากล และการบร ิหาร จัดการดวยระบบคุณภาพ 

๒ตามหลักส ูตรแกนกลางการศ ึกษาข้ันพ ื้นฐาน พุทธศกราช ๒๕๕๑ ค ุณลักษณะอ ันพึงประสงค เปน 

ลกัษณะท่ีตองการใหเก ิดกับผูเรียน เพื อสามารถอยูร วมกบผ ูอ ื่นได อยางม ีความส ุข ในฐานะเป ็นพลเม ืองไทย

และพลโลก  ประกอบด วยคุณล ักษณะ ๘ ประการ ได แก ๑) ร ักชาติ ศาสน กษัตริย ๒) ซ ื่อสัตย สุจริต ๓) มี

ว ินัย ๔) ใฝ เร ียนรู ๕) อย ูอย างพอเพียง ๖) มุงม่ันในการทางาน ๗) รักความเปนไทย ๘) มีจิตสาธารณะ 

 
 

๕. สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข้ันพพ้ืนฐาน เน นการทำงานแบบบ ูรณาการ การ

บร ิหารแบบม ีส วนร วมจากท ุกภาคส วนในการจ ัดการศ ึกษาและ กระจายอํานาจและ ความรับผิดชอบ

สูสำนักงานเขตพ้ืนท ี่การศึกษาและสถานศึกษา 

๖. พ้ืนท่ีพ ิ เศษ ได ร ับการพ ัฒนาค ุณ ภาพการศ ึกษาและพ ัฒนาร ูปแบบการจ ัด 
การศึกษาท่ีเหมาะสมตามบร ิบทของพ้ืนท่ี โดยมีย ุทธศาสตรในการดําเนินงาน ๔ ยุทธศาสตร ได แก 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประเด ็นย ุทธศาสตร ท่ี ๒ เพิ มโอกาสการเข าถ ึงบร ิการการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ใหท ั่วถึงครอบคลุมผูเรียนใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาคุณภาพคร ูและบุคลากรทางการศึกษา  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
 
  

๔ 
 



 ๔๕ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผูเร ียนในระดับการศึกษาข้ันพ ื้นฐาน 

เป าป ระสงคท่ี ๑ นั กเร ียนระ ดั บ ระดั บ ก อน ป ระ ถมศึ กษ า แ ละ ระดั บ การศึ กษ า 

ข้ันพ้ืนฐานท ุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามว ัย  และมีคุณภาพ 
 
 

กลยุทธ 
 
 
๑. เสริมสร างความเขมแข ็งให กับการพัฒนาผู เร ียนอยางมีคุณภาพ 

๑.๑   พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

๑.๑.๑ ปล ูกฝ ังผู  เร ียนด านค ุณธรรม จร ิยธรรม และค าน ิยมหล ักของคนไทย ๑๒ ประการ 

   ๑. ๑. ๒  ส งเสร ิม สนั บ สน ุน การจ ัด ก ิจกรรม แ นะ แ นวแ ละการบ ร ิการแนะแนว

เพื อการศ ึกษาต อ และการประกอบอาช ีพ ให แก น ักเร ียนตั งแต ระด ับประถมศ ึกษา อย างเข มแข ็ง ต อเนื อง 

และเป ็นร ูปธรรม เพื อให ผ ูเร ียนร ูจ ักและเข าใจตนเอง สามารถวางแผน ช ีว ิตด านการเร ียน การประกอบอาช ีพ

ในอนาคต รวมท้ังสามารถปร ับต ัวได อย างเหมาะสมและ อยูร วมกับผ ูอ่ืนได อยางมีความสุข 
   ๑. ๑. ๓  ส งเสริมสน ับสนุนใหนักเรียนสามารถอานออกเขียนได ตามวัย 

   ๑.๑.๔  ส งเสร ิมการเร ียนการสอนภาษาอ ังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาอาเซ ียน

อย างน อย ๑ ภาษา เพ่ือให น ักเร ียนสามารถสื่อสารก ับชาวต างชาต ิได รองร ับการก าวสู ประชาคมอาเซียน และ

เท ียบเคียงส ูมาตรฐานสากล 

 
   ๑.๒  พัฒนาระบบสงเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศ ึกษา 
 
 ๑.๒.๑  สงเสร ิมการจัดการระบบข อมูลสารสนเทศท ี่เก่ียวของกับคุณภาพของผูเรียนท ุกระด ับท ุกประเภท  
 
ใหมีประสิทธิภาพ 

 ๑.๒.๒ สน ับสน ุนการจัดสรรงบประมาณให เหมาะสมสอดคล องก ับบร ิบท และความตองการในการพัฒนา

ผูเรียนใหเกิดค ุณภาพ 

 ๑.๒.๓  สงเสริมการนาหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ รวมถ ึง การพ ัฒนาหล ักส ูตร ให 

สอดคล องก ับความจำเปนและความต องการของผู เร ียน ช ุมชน ทองถิ น และสังคม 

 ๑.๒.๔  ส งเสร ิม สน ับสน ุนการใช สื่อการเร ียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรม และสิ่งอำนวย

ความสะดวก ท ี่หลากหลาย การมีศูนยรวมสื่อให ครสูามารถยืมสื อไปใช ในการจัดการเร ียนร ูไดเพ ื่อสงเสร ิมการ

เร ียนร ูท ั้งในห องเร ียนและนอกหองเรียน 

 ๑.๒.๕  สงเสริมสน ับสนุนการนาการทดสอบ NT, O-NET การประเมินของ PISA และระบบการ

ทดสอบกลางของสำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐานมาใช ในการพัฒนาการเรียนรูใหเกิด

ค ุณภาพแก ผูเรียน 

 ๑.๒.๖ ส งเสร ิมการประก ันค ุณภาพภายในของสถานศ ึกษา ให ม ีความเขมแข ็ง ในระดับมัธยมศึกษา 
 
 ๑.๒.๗ ส งเสร ิมการจ ัดหล ักส ูตรทักษะอาช ีพ ควบคู  ไปก ับว ิชาสาม ัญ 

๔ 
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๕  



 ๔๗ 

 

 ๑.๒.๘ ดระบบน ิเทศ ต ิดตาม ประเม ินผล และรายงานผล หลากหลายม ิต ิให ม ีความเข มแข ็งและ

ต อเนื อง เป ็นร ูปธรรม ให ม ีข อม ูลป อนกล ับ และสามารถสะทอน คุณภาพของผูเรียน 

 

๒. สรางแนวรวมการกาก ับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน 

๒.๑  สร างความเข าใจและความตระหน ักในการจ ัดการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให แก 
ผูปกครองชุมชน สังคม และสาธารณชน 

๒.๒  ประสาน ส งเสริม สน ับสน ุนให ผ ูปกครอง ช ุมชน และหน วยงานท่ีเก่ียวข อง 
ท ุกภาคสวนเขามามีสวนร วมในการพัฒนาคุณภาพผูเร ียน 

๒.๓ ประสานสถาบ ันท่ีร ับน ักเร ียนเข าศ ึกษาต อให ค ัดเล ือกอย างหลากหลาย 

สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

ประเด ็น ย ุทธศาสตร ท่ี ๒ เพ่ิ ม โอกาสการเข าถ ึงบร ิการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให  ท่ัวถ ึง ครอบคล ุม

ผูเรียน ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศ ักยภาพ และมีค ุณภาพ 

เป าประสงคท่ี ๒  ประชากรว ัยเร ียนท ุกคนได ร ับโอกาสในการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยาง

ท ั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 

เปาประสงคท่ี ๖ พ้ืนท ี่พ ิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาร ูปแบบ การจัดการ

ศึกษามีความเหมาะสมตามบร ิบทของพ้ืนท่ี 

 

กลยุทธ 
 
๒. เพ ิ่มโอกาสการเขาถึงการจัดการศึกษาท ี่มีคุณภาพ 

๑.๑ สน ับสน ุนโรงเร ียนด ีม ีค ุณภาพ ตามความต องการจำเป ็นของผ ูเร ียน ช ุมชนและบร ิบทของพ้ืนท่ี ท ั้งใน

ระด ับประถมศ ึกษาและระด ับม ัธยมศ ึกษา ให เป ็นโรงเรียนท่ีม ีรูปแบบ การเรียนการสอนทสอดคลองก ับบริบท

ของพ้ืนท่ี และมุงสูมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเป ็นไทย ใหครอบคลุมท ุกตําบล 
๑.๒ สงเสร ิมและสน ับสน ุนให โรงเร ียนจ ัดการศ ึกษาวิชาชีพ ท ั้งท่ีจัดเองและสรางความ

ร วมม ือก ับหน วยงานอ่ืน เพ่ือเป ็นการส งเสร ิมการม ีงานทำของผ ูเร ียน โดยเฉพาะโรงเร ียน ท่ีจ ัดการศ ึกษา

ระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนปลาย ให สร างความร วมม ือก ับสถานประกอบการ เพ ื่อเปนชองทางในการ

เลือกประกอบอาชีพของผูเรียน 

๑.๓  ส งเสร ิมการจ ัดการศ ึกษาในร ูปแบบท ี่หลากหลาย ท้ังในร ูปแบบปกติ ร ูปแบบ

เพ่ือความเป ็นเล ิศ ร ูปแบบเพ่ือเด ็กพ ิการ เด ็กด อยโอกาส และร ูปแบบการศ ึกษา ทางเล ือก ให 

เหมาะสมก ับ ความต องการจำเปน ของผ ู เร ียน แ ต ละบุ คคล แ ละม ีค ุณ ภ าพ ตามมาตรฐาน โดยมีความ

เชื่อมโยงระหวางรปูแบบตาง ๆ 

๑.๔ ส งเสร ิมและสน ับสน ุนการจ ัดการศ ึกษาสำหร ับโรงเร ียนในพ้ืนที่พ ิ เศษ เป ็นการ

เฉพาะตามสภาพของพ้ืนท ี่ (พ้ืนท ี่ส ูง ชายแดน เกาะแก ง เขตพ ัฒนาพ ิเศษเฉพาะก ิจ จังหว ัดชายแดน

๘ 
 



 ๔๘ 

ภาคใต) 

 

 

๒. เสร ิมสร างความเข มแข ็งของระบบท ี่เก่ียวข อง  เพ่ือลดความเส ียงในการออก 
กลางคัน และดูแลชวยเหลือเด็กด อยโอกาส และเด็กท ี่ไมอยูในทะเบ ียนราษฎรอย างเหมาะสม 

๒.๑  พ ัฒนาระบบข อม ูลสารสนเทศ น ักเร ียนเป ็นรายบ ุคคล ท้ังในเช ิงปร ิมาณ 
และคุณภาพใหมีประสิทธิภาพ และตอเนื่อง เช ื่อมโยงกัน โดยเฉพาะเม่ือเกิดการสงตอนักเร ียน 

๒.๒ สน ับสน ุนการบร ิหารจ ัดการงบประมาณ ประเภทงบเง ินอ ุดหน ุนรายห ัว 
ให ผ ูเร ียน เพ ื่อพ ัฒนาค ุณภาพการเร ียนรู แบบตามต ัวผ ูเร ียน (Demand-side Financing) ม ีการ เชื่อมโยง

ก ับหน วยงานท่ีเกี ยวข อง และหน วยงานท ี่จ ัดการศ ึกษาขั นพื นฐาน เน นการบร ิหาร งบประมาณท ี่มี

ประสทิธิภาพ 

๒ .๓  สร างความเข มแ ข ็งของระบ บดู แ ลช วยเหล ือน ักเร ียน ระบ บส งเสร ิม 
ความประพฤต ิน ักเร ียน และระบบคุ มครองน ักเร ียน รวมท้ังให  เชื่อมโยงทุกระด ับก ับงาน ท ี่สัมพันธ 

๒.๔  ประสานหน วยงานท่ีเกี ยวข อง เพื อจ ัดทำระบบด ูแลช วยเหล ือ และจ ัดการศ ึกษา ที่

เหมาะสม สาหร ับเด ็กด อยโอกาสท ี่ไม อยู ในทะเบ ียนราษฎร เช น เด ็กไร ส ัญชาติ เด ็กพล ัดถิ น เด็กตางดาว 

เด็กไทยท ี่ไมมีเลขประจําตัวประชาชน บุตรหลานของแรงงานตางด าว เป ็นตน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบคุลากรทางการศ ึกษา 

เปาประสงคท่ี ๓ ครู และบ ุคลากรทางการศึกษา มีท ักษะท่ีเหมาะสม และมีวัฒนธรรม 
การทางานท ี่มุงเนนผลสมัฤทธิ ์

เปาประสงคท่ี ๖ พื นท ี่พ ิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาร ูปแบบ 

การจัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบร ิบทของพ้ืนท่ี 
 
 

กลยุทธ 
 
๑. ลดภาระงานอ่ืน นอกเหนือจากงานท ี่เก่ียวของกับการจัดการเร ียนร ูของครู 

๑.๑ ขอความร วมม ือหน วยงานต างๆ หล ีกเล ียงการจ ัดก ิจกรรมโครงการในช วงเป ิดภาคเรียน 
 
๑.๒ ส งเสร ิมการบร ิหารจ ัดการในล ักษณะกล ุมโรงเร ียน โดยเฉพาะโรงเร ียนท่ีมีจำนวนคร ูไมเพียงพอ 

๑ .๓ ป ระสาน ความ เป น ไป ได ใน ก ารกำห น ด ให ผ ูบ ร ิห ารส ถาน ศึ กษ าสอ น อย างน อย 

๑ รายว ิชาในโรงเร ียนของตน และบ ุคลากรทางการศ ึกษาในเขตพ้ืนท ี่การศ ึกษาท ี่มี คุณว ุฒิท่ีเหมาะสม 

ชวยสอนในโรงเร ียนท ี่ครูไมเพียงพอ 

๑.๔ ประสานและส งเสร ิมการทางานของจ ิตอาสา หร ือความสน ับสน ุนจาก 
องคกรตางๆ  เพ่ือจัดหาผูมาชวยเหลือการทางานตางๆ ภายในโรงเร ียน 
 

๘ 
 



 ๔๙ 

๒. ส งเสร ิม สน ับสน ุนการพ ัฒนาองค ความรู โดยเฉพาะด านการว ัดและประเม ินผล และท ักษะในการส ื่อสารของ

ครู  ให มีสมรรถนะในการสอนอยางมีประสทิธิภาพ 

๒.๑ เผยแพร องค ความรู และแหล งเร ียนรู เกี ยวก ับนว ัตกรรม ว ิธ ีการจ ัดการเร ียน การสอน 

การสอนค ิดแบบต างๆ และการว ัดประเม ินผล ให สามารถพ ัฒนาและประเม ินผลน ักเร ียน ใหมีคุณภาพตาม 

ศักยภาพเปนรายบุคคล 

 

 

๒.๒ พ ัฒนาคร ูให สามารถยกระด ับค ุณภาพการศ ึกษาตามศ ักยภาพของแต ละ 
บุคคล โดยการประยุกตใช สื่อ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเหมาะสม 

  ๒.๓ ส งเสร ิมระบบการน ิเทศแบบก ัลยาณม ิตร โดยสาน ักงานเขตพ้ืนท ี่การศ ึกษา 
ผ ูบร ิหารสถานศ ึกษา และครู ท ั้งในโรงเร ียน ระหว างโรงเร ียน หร ือภาคส วนอื น ๆ ตามความพร อม ของโรงเร ียน 

๒.๔ ส งเสร ิมการสร างเคร ือข ายการเร ียนรู การม ีส วนร วมจากผ ูม ีส วนเกี ยวข อง และทกภาค

สวนใหเกิดชุมชนแหงการเร ียนรู 

๒.๕ สงเสร ิมใหคร ูจัดการเรียนการสอน ใหสอดรับกับการเปนประชาคมอาเซียน 

๓. ส งเสร ิม สน ับสน ุนการพ ัฒนาผ ูบร ิหารสถานศ ึกษา ให ม ีความสามารถท ุกด านอยางมีประสทิธิภาพ และเกิด

ประสทิธิผล โดยมุงเนนผลส ัมฤทธิ์ของนักเรียน 

๔. เสริมสร างระบบแรงจ ูงใจ เพ ื่อให ครู และบ ุคลากรทางการศ ึกษา  ม ีขวัญกาลงัใจ ในการทำงาน 
 
 

เช ิงประจักษ 

๔.๑ ยกย องเช ิดช ูเก ียรต ิคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาท่ีเป ็นม ืออาช ีพม ีผลงาน 
 
 
๔.๒ ส งเสร ิมความก าวหน าของครู ให ม ีว ิทยฐานะท่ี สอดคล องก ับผลส ัมฤทธิ์ 

ทางการเร ียนของนักเรียน 

๕. สน ับสน ุนก ิจกรรมท ี่ส งเสร ิมให คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา ม ีจ ิตว ิญญาณของ ความเป ็น

คร ูการเป ็นครูมืออาชีพ และยึดม่ันในจรรยาบรรณของว ิชาชีพ 

๖. ส งเสร ิมและสน ับสน ุนให องค กร คณะบ ุคคลและผ ูม ีส วนได ส วนเส ียท่ีเกี ยวข อง วางแผน 

สรรหาคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา ให สอดคล องก ับความต องการและจำเป ็นของ โรงเร ียน และสังคม 

๖.๑ สร างความตระหน ักก ับองค กร คณะบ ุคคลและผ ูม ีส วนได ส วนเส ีย ในการ 
สรรหา ยาย โอน บุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี และมีการวางแผนประชาสัมพ ันธ 

๖ .๒ ประสานสถ าบ ันอ ุดมศ ึกษา ผล ิตคร ู ท่ีม ีว ิชาเอกตรงก ับความตองการ 
สามารถจ ัดการเร ียนรู เพ ื่อผ ูเร ียนท่ีม ีความแตกต างหลากหลายได และสอดคล องก ับบร ิบทของ โรงเร ียนท ี่มี

ความแตกตางกัน 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการ 

เป าประสงค ท่ี ๔  สาน ักงานเขตพ้ืนท่ีการศ ึกษาและสถานศ ึกษาม ีประส ิทธ ิภาพ และเป ็น

๘ 
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กลไกข ับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานส ูคุณภาพระด ับมาตรฐานสากล 

เป าประสงคท่ี ๕ สาน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐาน เน นการทางาน แบบ

บ ูรณาการ การบร ิหารแบบม ีส วนร วมจากทุกภาคส วนในการจ ัดการศ ึกษา และกระจาย อำนาจและ

ความรับผิดชอบสูสำนักงานเขตพ้ืนท ี่การศึกษา และสถานศึกษา 

เป าประสงค ท่ี ๖ พ้ืนท่ีพ ิเศษ ได ร ับการพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาและพ ัฒนา 

รูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบร ิบทของพ้ืนท่ี 
 
 

๘  



 ๕๑ 

 

กลยุทธ 

๑. กระจายอํานาจและความรับผิดชอบ 

๑.๑  ส งเสร ิมสน ับสน ุนให สำน ักงานเขต พ้ืนท่ีการศ ึกษา และสถานศ ึกษ า 
มีความสามารถและมีความเขมแข็งในการบร ิหารจัดการดวยตนเอง ได อยางมีประสทิธิภาพ 

๑.๒ บ ูรณาการการทางานพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาระหว างหน วยงานต างๆในวนกลาง

เพ่ือส ง เสร ิมให สำน ักงานเขต พ้ืน ท่ีการศ ึกษ า สถานศ ึกษาพั ฒ นาค ุณ ภาพ ตามบร ิบทได เพ ิ่มข้ึน 

๑.๓ พ ัฒนาระบบช วยเหล ือ กาก ับ ต ิดตาม และตรวจสอบการบร ิหารจ ัดการ 

งบประมาณท ี่มีประสทิธิภาพ 

๑.๔ แกไขป ัญหาการบร ิหารจัดการงบประมาณท ี่ไม เหมาะสม ถูกต อง ตามหล ัก  

ธรรมาภิบาล ได อยางรวดเร็ว 
๒. สงเสริมการมีส วนร วม 

๒.๑  เร งสร างความรู ความเข าใจให ก ับผ ูบร ิหารสถานศ ึกษา ถ ึงความจำเป ็น 
และประโยชนของการส งเสร ิมการมีสวนร วมอย างแทจริง ในการพัฒนาการศึกษา 

๒.๒  สงเสร ิมการมีสวนร วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  ๒ .๒ .๑ ป ระ ช าส ัม พั น ธ  ให ส าธารณ ชน ท ราบ ถึ งค วาม ต อ งก ารได ร ับ การชวยเหลือของ

โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเร ียนท ี่ขาดแคลน อยูในพ้ืนท ี่หางไกล ท ุรกันดาร 

  ๒.๒.๒ ประสานหน วยงานท ุกภาคส วนให เข ามาช วยเหล ือโรงเร ียนท่ีมี ความมุงม่ันพัฒนา

คุณภาพการศึกษา แต มีความขาดแคลนมาก 

๒.๓  สงเสริมการมี สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสยี ในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษ
 
๓. ส งเสร ิมการใช การว ิจ ัยเป ็นฐานในการพ ัฒนาการจ ัดการศ ึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

๔. ส งเสร ิมให สถานศ ึกษาและสาน ักงานเขตพ้ืนท่ีการศ ึกษา และองค คณะบ ุคคล มีความรับผิดชอบตอผลการ

ดําเนินงาน 

 ๔.๑ ส งเสร ิมให  มี การยกย องเช ิดช ู เก ียรติ สถานศ ึกษา สำน ักงานเขต พ้ืนท่ีการศ ึกษา  และองค 

คณะบุคคลท ี่เกี ยวข อง ที นักเร ียนในพ้ืนท่ีม ีผลส ัมฤทธิ ทางการเรียนส ูงข้ึน อัตราการออกกลางคันลดลง มี

พฤต ิกรรมเส ี่ยงลดลง 

 ๔.๒ สร างช องทางร ับฟ ังความค ิดเห ็น ข อเสนอแนะ เรื่องร องเร ียนท ี่เกี ยวข องกับองคกร องคคณะ

บุคคลท ี่เก่ียวของ และติดตามตรวจสอบอย างตอเนื่อง 
 
 

ผลผลิต  
 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการดําเนินงาน ๖ ผลผลิต คือ 

๑) ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา 

๒) ผูจบการศึกษาภาคบ ังคับ 
๓) ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

๙ 
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๔) เด็ก

พิการได รบั

การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

และพัฒนา

สมรรถภาพ 

๙  



 ๕๓ 

 

  ๕) เด็กดอยโอกาสได รบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  ๖) ผูท ี่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

 โดยม ีหน วยกำก ับ ประสาน ส งเสร ิมการจ ัดการศ ึกษาค ือ สำน ักงานเขตพ้ืนท่ี การศ ึกษา

ประถมศ ึกษา จำนวน ๑๘๓ เขต สาน ักงานเขตพ้ืนท่ีการศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา จำนวน ๔๒ เขต และสําน ัก

บริหารงานการศ ึกษาพิเศษ ซ่ึงม ีสถานศ ึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนหน วยปฏ ิบ ัติการ การจ ัดการศ ึกษาเพ่ือให ภารก ิจ

ด ังกล าวสามารถตอบสนองสภาพป ัญหาและรองร ับการข ับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธ ิการและนโยบายร ัฐบาล 
 

จ ุดเนน  
 
สําน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดจ ุดเน นการดำเน ินงาน 

ในป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยแบงเปน ๓ สวน ดังนี ้
 
 

สวนท่ี ๑   จ ุดเนนดานผูเร ียน 

๑.๑ นักเร ียนมีสมรรถนะสำคัญ สูมาตรฐานสากล ดังตอไปนี ้
๑.๑.๑ น ักเร ียนระด ับก อนประถมศ ึกษาม ีพ ัฒนาการด านร างกาย อารมณ จิตใจ 

และสต ิปญญาท ี่สมดุล เหมาะสมกับว ัย และเร ียนร ูอยางมีความสุข 

๑.๑.๒ น ักเร ียนชั้นประถมศ ึกษาป ีท่ี ๖ ชั้นม ัธยมศ ึกษาป ีท่ี ๓ และชั้นม ัธยมศ ึกษา ป ีท่ี ๖ ม ี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กล ุมสาระหล ักเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไมนอยกว าร อยละ ๓ 

๑.๑.๓ น ักเร ียนชั้นประถมศ ึกษาป ีท่ี ๓ ม ีความสามารถด านภาษา อ านออก 
เขียนได ดานคํานวณ และดานการใชเหตุผลท ี่เหมาะสม 

๑ .๑ .๔  น ักเร ียน ชั้น ป ระถมศ ึกษาป ท่ี ๖ ถ ึงชั้น ม ัธยมศ ึกษาป ท่ี ๖ ได ร ับ 
การส งเสร ิมให ม ีแรงจ ูงใจส ูอาช ีพ ด วยการแนะแนว ท ั้งโดยคร ูและผ ูประกอบอาช ีพต าง ๆ (ผ ูปกครอง 

ศ ิษย เก า สถานประกอบการใน/นอกพ้ืนท่ี) และได ร ับการพ ัฒนาความรู ท ักษะ ท ี่เหมาะสมกับการ

ประกอบอาชีพสุจร ิตในอนาคต 

๑.๑.๕ น ักเรียนม ีทักษะช ีว ิต ท ักษะการค ิดว ิเคราะห ค ิดสร างสรรค และท ักษะ 
การสื่อสารอย างสร างสรรค อย างน อย ๒ ภาษา ท ักษะด านเทคโนโลย ีสารสนเทศ เพ่ือเป ็น เคร ื่องมือ

ในการเร ียนร ู เหมาะสมตามชวงวัย 

๑.๒ น ักเร ียนม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม ร ักความเป ็นไทย ห างไกลยาเสพต ิด ม ีค ุณล ักษณะ และท ักษะ

ทางสังคมท ี่เหมาะสม 

๑.๒.๑ นักเร ียนระดับประถมศ ึกษา ใฝเรียนรู ใฝ ดี และอยูร วมกับผ ูอ่ืนได 

๑.๒.๒ น ักเร ียนระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนต น ม ีท ักษะการแก ป ัญหา และอยู อย าง 
พอเพียง  

 
๑.๒.๓ น ักเร ียนระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนปลาย ม ีความมุ งม่ันในการศ ึกษาและ 

การทางาน และสามารถปรับตัวเขากับพหุว ัฒนธรรม บนพ้ืนฐานว ัฒนธรรมท ี่ดีงามของไทย 

๑๐ 
 



 ๕๔ 

 

 

๑.๓ น ักเร ียนท่ีม ีความต องการพ ิ เศษได ร ับการส งเสร ิม สน ับสน ุนและพ ัฒนา เต็ม

ศักยภาพเป ็นรายบุคคล ดวยร ูปแบบท ี่หลากหลาย 

๑ .๓ .๑ เด็กพิก ารไดร ับการพั ฒ น าศั ก ยภ าพ เป น ราย บุ ค ค ล ด วยร ูป แ บ บ ท ี่หลากหลาย 

ตามหลักวิชา 

๑.๓.๒ เด ็กด อยโอกาสและเด ็กในพ้ืนท่ีพ ิเศษ ได ร ับโอกาสทางการศ ึกษาท่ีมี คุณภาพ

ตามมาตรฐานการเร ียนร ูของหลักสูตร และอัตลักษณแหงตน 
๑.๓.๓ น ักเร ียนท่ีม ีความสามารถพ ิเศษ ได ร ับการส งเสร ิมให ม ีความเป ็นเล ิศ ด าน

ว ิทยาศาสตร เทคโนโลยี พ้ืนฐานทางว ิศวกรรมศาสตร คณ ิตศาสตร ภาษา ก ีฬา ดนตรี และศิลปะ 

๑ .๓ .๔ นั ก เร ีย น ท่ี เรี ย น ภ าย ใต ก า รจั ด ก าร ศึ ก ษ าโด ย ค รอ บ ค ร ัว ส ถ า น 
ประกอบการ บ ุคคล องค กรว ิชาช ีพ องค กรเอกชน องค กรช ุมชน และอ งค กรส ังคมอ่ืน และ การศึกษา

ทางเล ือก ได รบัการพัฒนาอย างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

๑.๓.๕ เด ็กกล ุมท่ีต องการการคุ มครองและช วยเหล ือเป ็นกรณ ีพ ิเศษ ได ร ับการ คุมครอง

และชวยเหลือเยียวยา ดวยร ูปแบบท ี่หลากหลาย 

๑ .๓ .๖ เด็ ก ว ัยเร ียน ใน ถ่ิน ท ร ุกั น ด าร ได ร ับ ก ารศึ ก ษ าแ ล ะ พั ฒ น าทั ก ษ ะ การเร ียนร ู

ตลอดชีวิต 
 
 

สวนท่ี ๒ จ ุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศ ึกษา 

๒.๑ คร ูได ร ับการพ ัฒนาองค ความรู และท ักษะในการสื่อสารม ีสมรรถนะในการสอนอย างมี 

ประสิทธิภาพ 

๒.๑.๑ คร ูได ร ับการพ ัฒนาว ิธ ีการจ ัดการเร ียนการสอน การสอนค ิดแบบต างๆ และ การว ัด

ประเม ินผล ให สามารถพ ัฒนาและประเม ินผลน ักเร ียนให ม ีค ุณภาพตามศ ักยภาพเป ็น รายบุคคล 

๒ .๑ .๒ ค ร ูส าม ารถ ย ก ระ ดั บ คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า โด ย ป ระ ยุ ก ต ใช ระ บ บ 
สารสนเทศและการสื่อสารอยางเหมาะสม 

๒.๑.๓ คร ูได ร ับการน ิเทศแบบก ัลยาณม ิตร โดยสาน ักงานเขตพ้ืนที่การศ ึกษา 
ผ ูบร ิหารสถานศ ึกษา และคร ูท้ังในโรงเร ียน ระหว างโรงเร ียน หร ือภาคส วนอ่ืน ๆ ตามความ พรอมของ

โรงเรยีน 

๒.๑.๔ คร ูสร างเคร ือข ายการเร ียนรู การม ีส วนร วมจากผ ูม ีส วนเกี ยวข อง และ ท ุกภาค

สวนใหเกิดชุมชนแหงการเร ียนรู 

๒.๑.๕ ครูจัดการเรียนการสอน ใหสอดรับกับการเปนประชาคมอาเซียน 

๒.๑.๖ คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา ม ีจ ิตว ิญญาณของความเปนครู การเป ็น 
ครูมืออาชีพ และยึดม่ันในจรรยาบรรณของว ิชาชีพ 

๑๑ 
 



 ๕๕ 

 

๒ .๒ ผู บ ร ิห า รส ถ าน ศึ ก ษ า มี ค ว าม ส า ม าร ถ ใน ก าร บ ร ิห ารงาน ทุ ก ด าน ให มี 

ประสทิธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
๒.๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีขวัญกาลังใจในการทางาน 

๒.๔ องค กร คณะบ ุคคลและผ ูม ีส วนได ส วนเส ียท่ีเก่ียวข อง วางแผนและสรรหาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน และสังคม 

 
 

สวนท่ี ๓ จ ุดเนนดานการบร ิหารจ ัดการ 

๓.๑ สถานศ ึกษา สาน ักงานเขตพ้ืนท ี่การศ ึกษา และสำน ักบร ิหารงานการศ ึกษา 
พิเศษ บริหารจ ัดการโดยมุงเนนการกระจายอำนาจ การมีส วนรวม และม ีความรับผ ิดชอบต อผล การ

ดำเนินงาน 

๓.๑.๑ โรงเร ียนท่ีไม ผ านการร ับรองค ุณภาพภายนอก และท่ีผลส ัมฤทธิ ทาง การเร ียน

ของน ักเร ียนตำกว าค าเฉล ียของประเทศ  ได ร ับการแก ไข ช วยเหล ือ น ิเทศ ต ิดตาม และประเม ินผล 

โดยสำน ักงานเขตพ้ืนท่ีการศ ึกษาทำหน าท่ีส งเสร ิมสน ับสน ุน  และเป ็น ผ ูประสานงานหล ัก ให 

โรงเรียนทาแผนพ ัฒนาเป ็นรายโรง ร วมก ับผ ูปกครองช ุมชน และองค กร อ่ืนๆ ท ี่เก่ียวของ 

๓.๑.๒ สาน ักงานเขตพ้ืนที่การศ ึกษา บร ิหารจ ัดการอย างม ีค ุณภาพ โดย ใช 
มาตรฐานสานักงานเขตพื นท ี่การศึกษา 

๓.๑.๓ สาน ักงานเขตพ้ืนท่ีการศ ึกษา พ ัฒนาระบบช วยเหล ือ กำก ับ ต ิดตาม 
ตรวจสอบ การบร ิหารจัดการงบประมาณท ี่มีประสทิธิภาพ อยางจร ิงจัง และต อเนื่อง 

๓ .๑ .๔ สํา นั ก งาน เข ต พ้ื น ท่ี ก าร ศึ ก ษ า เช ิด ช ูเกี ย ร ติ โรงเรี ย น ท ี่ นั ก เรี ย น 
ม ีผ ลส ัมฤ ท ธิ์ท างก ารเร ียน ส ูงข้ึ น อั ต ราการอ อก กล างคั น ล ด ล ง มี พ ฤติ กรรมเส ียงลด ล ง อยางจร ิงจัง 

และตอเนื่อง 

๓.๒ หน วยงานในส ังก ัดสาน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั นพื นฐานทกระด ับ สงเสร ิม

การมีสวนร วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓.๒.๑ หน วยงานในส ังก ัดสาน ักงานคณะกรรม การการศ ึกษาขั นพื นฐาน ทกระด ับ

ท ั้งส วนกลาง สาน ักงานเขตพ้ืนท่ีการศ ึกษา และสถานศ ึกษา ส งเสร ิมให ทกภาคส วน เขามามีส วนร วมใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓.๒.๒ หน วยงานในส ังก ัดสำน ักงานคณ ะกรรมการการศ ึกษาขั นพ้ืนฐาน 
ทกระด ับท้ังส วนกลาง สาน ักงานเขตพ้ืนท่ีการศ ึกษา และสถานศ ึกษา ส งเสร ิมการระดม ทรัพยากร

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

๑๒ 
 



 ๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด 

 
 
 

เพ่ือให การดำเน ินการเป ็นไปตามจ ุดเน นท่ีกำหนดไว  สาน ักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกำหนดต ัวชี้ว ัดด ังนี้ 
 
 

จ ุดเนนท่ี ๑ ดานผูเร ียน 

๑. นักเรียนม ีสมรรถนะสำคัญส ูมาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัด 

-  คาเฉลี่ยรอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ีท ี่ ๓ ของการสอบ NT เพ ิ่มข้ึนไมนอยกว า รอยละ ๓ 
- ค าเฉล ียร อยละของน ักเร ียนชั้นประถมศ ึกษาป ี ท่ี ๖ ของผลการทดสอบระด ับชาติ O-NET 

ภาษาไทย คณ ิตศาสตร ว ิทยาศาสตร ส ังคมฯ โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม น อยกว า รอยละ ๓ 

-  ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุมสาระการเร ียนร ูภาษาอังกฤษ สำหรับ 

o โรงเร ียนท ี่มีความพรอมส ูง เพ ิ่มข้ึนไมนอยกว า รอยละ ๓ 
o โรงเร ียนท ี่มีความพร อมปานกลางเพ่ิมข้ึน ร อยละ ๓-๕ 
o โรงเร ียนท ี่มีความพร อมนอย เพ ิ่มข้ึนรอยละ ๒-๕ 

-  นักเร ียนมีความสามารถด านท ักษะการสื่อสารภาษาอ ังกฤษตามมาตรฐานท ี่กำหนด 

o โรงเร ียนท ี่มีความพร อมสูง ร อยละ ๘๐ 
o โรงเร ียนท ี่มีความพร อมปานกลางรอยละ ๕๐ 
o โรงเร ียนท ี่มีความพร อมนอย รอยละ ๓๐ 

-  นักเร ียนท ุกคนท ี่ได รบัการพัฒนาใหมีคุณลักษณะผูนานักเรียนอาเซ ียน 

-  รอยละ ๑๐๐ ของจํานวนโรงเร ียนท ี่ได รบัการพัฒนาตามมาตรฐานสากล 

-  จำนวนศูนย อาเซียนและโรงเร ียนศูนย เคร ือขายเพ ิ่มข้ึนครบท ุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
-  มีแนวปฏิบัติในการบร ิหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาท ี่มีประส ิทธิภาพ 

-  มีขอสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-  มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนใหเชื่อมโยงตั้งแตระดับหองเรียน ระด ับชาติ 

และระด ับนานาชาติ 

๑๒ 
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-  สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลฯ  ท ุกคน มีความเขมแข ็งดานการประเมิน 

๒. น ักเร ียนม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม ร ักสาม ัคค ี ปรองดอง สมานฉ ันท ร ักชาติ ศาสน กษ ัตร ิย 
ภ ูมิใจในความเปนไทย ห างไกล ยาเสพติด ม ีค ุณลักษณะและทักษะทางสังคมท ี่เหมาะสม 

-  ระด ับความสำเร ็จการดาเน ินก ิจกรรม ให ผ ูเร ียนม ีค าน ิยมหล ักคนไทย ๑๒  ประการ ครบท ุกตัว 

สอดคลองตามชวงวัย 

๑๓  



 ๕๘ 

 

๓. น ักเร ียนที ม ีความต องการพ ิเศษได ร ับการส งเสร ิมและพ ัฒนา เต ็มตามศ ักยภาพเป ็น รายบ ุคคล 
-  รอยละ ๘๐ ของนักเร ียนพ ิการท ี่ได รบัโอกาสใหสามารถพัฒนาได เต็มตามศักยภาพ 

-  รอยละ ๘๐ ของนักเร ียนพ ิการผานการพัฒนาตามศักยภาพเป ็นรายบุคคล 
 
 

จ ุดเนนท่ี ๒ ดานครู 

๑. ครูไดรับการพ ัฒนาความรูและสมรรถนะ 

-  คร ูกล ุมเป าหมายจํานวน ๑๒๓,๖๘๘ คน  ม ีองค ความรู ตามเนื้อท่ีกำหนดในระด ับดี ข้ึนไป 
- ศึกษาน ิเทศก ท ี่ร ับผ ิดชอบ ๔ กล ุมสาระ จำนวน ๒๒๕ เขต สามารถน ิเทศและช วยเหล ือ ครูให 

สามารถจดักิจกรรมการเร ียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ ทางการเร ียนได 

-  ครูและบุคลากรทางการศ ึกษาท ี่มี ID Plan ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา ตนเองอย าง 

นอยป ีละ ๒ ครั้ง 
๒. ผูบริหารสถานศึกษา ไดรับการพัฒนา 

-  ผ ูบร ิหารสถานศ ึกษาท่ีผลส ัมฤทธิ์ทางการเร ียนต ำกล ุม ๑๐%  ล างจานวน ๓,๐๐๐ โรงเร ียน  

ได รบัการพัฒนา 
-  ผ ูบร ิหารสถานศ ึกษาทุกโรง (โรงเร ียนมาตรฐานสากล โรงเร ียนในฝ ัน และโรงเร ียนดี ประจำ 

ตำบล) มีความรู ความสามารถในการบร ิหารว ิชาการ ในศตวรรษท่ี ๒๑ ในระด ับ ดีข ึ้นไป 

๓. ครูและบคุลากรทางการศ ึกษาท่ีเปนม ืออาชพีมีผลงานเช ิงประจักษ ไดร ับการยกย องเชิดชู เกียรติอยาง

เหมาะสม 

-  คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาท่ีม ีผลการปฏ ิบ ัต ิงานเช ิงประจ ักษ ตามเกณฑ ได ร ับการยก ยองเชิดชู 

เกียรติทุกคน 
๔. องคกรและคณะบ ุคคลที เกี ยวข องก ับการจดเตร ียมและการจดสรรครู ตระหน ักและ ดาเน ินการ

ในส วนที  เกี ยวข อง ให คร ูและผ ูบร ิหารสถานศึกษาบรรจุใหม /ย ายไปบรรจุ มีความสามารถสอดคลอง

ก ับความต องการของโรงเร ียน ชุมชน และสังคม 

-  คณะอนุกรรมการขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนท ี่การศึกษา จำนวน ๒๕๕ เขต มี

การบริหารงานบ ุคคลเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

๑๔ 
 



 ๕๙ 

 
จ ุดเนนท่ี ๓ ดานการบริหารจ ัดการ 

๑. สถานศ ึกษาและสำน ักงานเขตพ้ืนที การศ ึกษาบร ิหารจัดการโดยมุ งผลส ัมฤทธิ์ เน นการ 
กระจายอํานาจ การมีส วนรวมและการรับผิดชอบตอการดําเนินงาน 

- เม่ือสิ้นป ีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙ สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา เบ ิกจายงบประมาณในภาพรวมไดไม นอยกว า 
รอยละ ๙๖ และงบลงท ุนไมนอยกวารอยละ ๘๗ 

-  สถ าน ศ ึกษ าทุ กแห ง (๑๑๔ โรง)  ใน โครงการพั ฒ น าร ูป แบ บ การบ ร ิห ารโรงเร ียน นิติบุคคล 

มีความสามารถพัฒนาร ูปแบบการบริหารโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
-  สำนักงานเขตพ้ืนท ี่การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอำนาจท ี่รอยละ ๕๐ 

๒. สถานศึกษาและสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศ ึกษาจัดการศึกษาอยางมีค ุณภาพตามมาตรฐาน 

-  สาน ักงาน เขต พ้ื นท การศ ึกษ าผ าน การประเม ินม าต รฐาน เขต ระดั บ ดี ม ากขึ นไป รอยละ ๘๐ 

-  สถานศ ึกษาทกแห งม ีระบบประก ันค ุณภาพภายในท่ีเข มแข ็งตามกฏกระทรวงว าด วย หลักเณฑ 

และวิธ ีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

- ร อยละ ๘๐ ของสถานศ ึกษาท ี่เข าร ับการประเม ินค ุณภาพภายนอกรอบท ๓ ผ าน การ 

ร ับรองค ุณ ภาพภายนอกจาก สาน ักงานร ับรองมาตรฐานและประเม ินค ุณภาพ การศึกษา  

(องคการมหาชน) (สมศ.) 

-  หนวยงานในสงักัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท ุกแหงมีผลงานท ี่เปนเลิศ 
  

๑๔  



 ๖๐ 

 

คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช. 

 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

๒. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม  

๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  

๔. ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรง และทางออม  

๕. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน  

๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง  

๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ  

๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมี

ความพรอม เม่ือมีภูมิคุมกันท่ีด ี 

๑๑. มีความเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออ านาจฝายต า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวตอ

บาปตามหลักของศาสนา  

๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

 

 

 

  

๑๔  



 ๖๑ 

 

นโยบายการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต ๓๒ 

วิสัยทัศน 

          องคกรยุคใหม สรางเด็กไทยสูสากล 

แนวคิด  

 องคกรยุคใหม : ๑ เปนองคกรสุจริต ๒ ใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ๓ มีหลักธรรมาภิบาล          

   ๔ การบริการท่ีเปนเลิศ    

 สราง : บทบาทภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตาม พ.ร.บ. 

 เด็กไทย : นักเรียนในพ้ืนท่ีบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 สูสากล : ๑ เปนเลิศวิชาการ ๒ สื่อสารสองภาษา ๓ ล้ําหนาความคิด ๔ ผลิตงานอยางสรางสรรค  

   ๕ รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก 

พันธกิจ 

          พัฒนาและสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษา อยางมีคุณภาพโดยพัฒนาผูเรียนใหเปน

บุคคลท่ีมีความรูคูคุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูมาตรฐานสากล 

คานิยมองคกร 

 ยิ้มรับ ฉับไว ใสใจบริการ (๓S) -smile -smart  -service 

เปาประสงค 

 ๑. ประชากรวัยเรยีนทุกคนไดรับการพัฒนา ใหมีคุณภาพตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๒. ผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมหลัก ๑๒ ประการ 

 ๓. ประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับโอกาศในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดวยรูปแบบการ

จัดการศึกษาท่ีหลากหลาย 

๑๔  



 ๖๒ 

 ๔. ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะท่ีเหมาะสมและมีวัฒนธรรม การทํางานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ ์

 ๕. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 ๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 ๒. การเพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหครอบคลุมท่ัวถึง 

 ๓. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีคุณภาพ 

กลยุทธ 

          ๑ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

    กลยุทธ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม เทคโนโลยี เพ่ือเปน

เครื่องมือในการเรียนรู 

             กลยุทธ ๒ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม บนพ้ืนฐานของความเปนไทย และคานิยมหลักของคนไทย 

๑๒ ประการสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม 

             กลยุทธ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหเปนผูท่ีมีสมรรถนะในการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการบริหารจัดการท่ีเขมแข็ง และเปนผูนําทางวิชาการ ยึดม่ันในจรรยาบรรณ

และมาตรฐานวิชาชีพ 

         ๒ การเพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหครอบคลุมท่ัวถึง 

    กลยุทธ ๓ เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และเสริมสรางความเขมแข็งระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีคุณภาพ 

          กลยุทธ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารการจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจ เนน

การสรางเครือขาย และการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

๑๔  



 ๖๓ 

จุดเนน 

๑.   พัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๒.   พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

๓.  พัฒนาการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน และสูสากล 

 

 

โรงเรียนกระสังพิทยาคม 

วิสัยทัศนของโรงเรียนกระสังพิทยาคม (VISION) 

 โรงเรียน สื่อสารสองภาษา กาวทันเทคโนโลยี มุงสูมาตรฐานสากล เรียนรูตลอดชีวิต มีวิถีชีวิต

พอเพียงภายในป ๒๕๖๒ 

พันธกิจ ( MISSION) 

     ๑.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเทียบเคียงมาตรฐานสามกล 

๒. จัดระบบการบริหารจัดการใหมุงสูความเปนเลิศ ไดมาตรฐาน 

๓. พัฒนากระบวนการจัดการเรียน ภาษาตางประเทศท่ีสอง ใหมีประสิทธิภาพ 

๔. สงเสริมใหผูเรียนเขาถึงเทคโนโลยีอยางท่ัวถึง และสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

๕. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 

เปาประสงค (Corporate Objectives Goals) 

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

๒. นักเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

๓. มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

๔. บุคลากรและผูเรียนสามารถสื่อสารไดมากกวาหนึ่งภาษาอยางมีคุณภาพ 

๕. บุคลากรและผูเรียนสามารถใชสื่อเทคโนโลยี เพ่ือการสืบคนและเรียนรูได 

๖. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 

๑๔  



 ๖๔ 

๗. บุคลากรและผูเรียนมีความตระหนักและใชคุณธรรมนําความรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

การดํารงชีวิต 

คานิยม  (Values  Core) 

๑. มุงผลสัมฤทธิ์ 

๒. นอมจิตบริการ 

๓. สรางงานเปนทีม 

๔. รีบเรงพัฒนา 

๕. สานสัมพันธชุมชน 

 

 

 

 

 

กลยุทธโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

๑.  เรงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหไดมาตรฐานสากลโดยการมีสวนรวมจากทุกฝาย 

๑.๑  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ   

๑.๒  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

๑.๓  สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรโดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาและ

ผูปกครอง  ชุมชน 

  ๑.๔  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

อยางรอบดานอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

๒.  สงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพตามจุดเนนของการจัดการศึกษา 

๒.๑  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๒.๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนนแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

๓.  เรงรัดพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน                             

เกิดความพึงพอใจจากผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 

๓.๑  ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

๑๔  



 ๖๕ 

๓.๒  คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยาง     

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

๓.๓  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม และการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ  เอ้ือตอการเรียนรู 

   ๓.๔  สถานศึกษามีประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  ๓.๕  สถานศึกษามีการบริหารจัดการใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนน   

ท่ีกําหนด 

๔.  สงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถสื่อสาร   

ดวยภาษาตางประเทศท่ีสองอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๑  ครูและผูเรียนมีทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง       

อยางตอเนื่อง 

๔.๒  ครู และผูเรียนมีความสามารถในการคนควาหาความรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

๕.  สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน การสืบคนในทุกโอกาส 

๕.๑  ผูเรียนมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแสวงหาความรู และพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง 

๕.๒  ผูเรียนมีความสามารถใชขอมูลจากการสืบคนประกอบในการคิดสรางสรรค ตัดสินใจ   

แกปญหาอยางมีเหตุผล 

 

 

๖.  สงเสริมสนับสนุนการใชระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดการเรียน 

การสอน 

๖.๑  สถานศึกษามีการนําระบบเทคโนโลยีมาใชในเพ่ือการบริหารจัดการในทุกดาน 

  ๖.๒  สถานศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา  

เปนสังคมแหงการเรียนรู 

๗.  สงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชคุณธรรม         

นําความรู 

๗.๑  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงคและใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการดํารงชีวิต 

๑๔  



 ๖๖ 

  ๗.๒  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีเจตคติ      

ท่ีดีตออาชีพสุจริต 

 

 

 

 

 

  

๑๔  



 ๖๗ 

 

 

สวนที่ ๓ 

รายละเอียดงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔  



 ๖๘ 

 

 

  

๑๔  



 ๖๙ 

 

ตารางแสดงการประมาณรายรับของโรงเรียนกระสังพิทยาคม ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

รายการเงินรายรับ วงเงิน (บาท) 

๑.  เงินงบประมาณ (รวม) 

    ๑.๑  งบบุคคล 

         ๑.๑.๑  เงินเดือน 

         ๑.๑.๒  เงินจางลูกจางประจํา 

         ๑.๑.๓  เงินประจําตําแหนง 

    ๑.๒  งบดําเนินการ 

         ๑.๒.๑  คาตอบแทน 

         ๑.๒.๒  คาใชสอย 

         ๑.๒.๓  คาวัสด ุ

         ๑.๒.๔  คาสาธารณูปโภค 

    ๑.๓  งบลงทุน 

         ๑.๓.๑  คาครุภัณฑ 

         ๑.๓.๒  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

    ๑.๔  งบอุดหนุน 

         ๑.๔.๑  เพ่ือผูเรียนรายบุคคล 

                 ๑.๔.๑.๑  เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 

         ๑.๔.๒  เพ่ือสิทธิและโอกาสสําหรับผูเรียนกลุมพิเศษ 

                 ๑.๔.๒.๑  เงินปจจัยพ้ืนฐาน 

                 ๑.๔.๒.๒  ใหบริการสุขภาพนักเรียน 

                 ๑.๔.๒.๓  ทุน / ทุนสงเสริมการเรียน 

                 ๑.๔.๒.๔  ทุนวิทย คณิตฯ ม.ปลาย 

                 ๑.๔.๒.๕  อาหารนักเรียน 

๒.  เงินนอกงบประมาณ (รวม) 

    ๒.๑  เงินบํารุงการศึกษาตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

    ๒.๒  เงินบริจาคตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 

 

๔๑,๐๖๒,๓๒๐.๐๐  บาท 

๕๔๒,๕๒๐.๐๐  บาท 

๔,๓๐๐,๘๐๐.๐๐  บาท 

 

๐.๐๐  บาท 

๐.๐๐  บาท 

๐.๐๐  บาท 

๐.๐๐  บาท 

 

๐.๐๐  บาท 

๐.๐๐  บาท 

 

 

๙,๗๖๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

๐.๐๐  บาท 

๐.๐๐  บาท 

๐.๐๐  บาท 

๐.๐๐  บาท 

 

๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

๐.๐๐  บาท 

๑๔  



 ๗๐ 

รวม ๖๔,๑๗๐,๖๔๐.๐๐  บาท 

 

 

 

งบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) ท่ีไดรับการจัดสรร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙   

ของโรงเรียนกระสังพิทยาคม (ขอมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

ตารางแสดงจํานวนเงินงบประมาณ (อุดหนุนรายหัว) ในงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ภาคเรียนท่ี ๒ / ๒๕๕๘ และภาคเรียน ๑ / ๒๕๕๙ 

 

ท่ี รายการเงินอุดหนุนรายหัว จํานวนเงิน 

๑ 

๒ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน นักเรียน ๑,๔๒๒ คน คนละ ๓,๕๐๐ บาท 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียน ๑,๒๖๐ คน คนละ ๓,๘๐๐ บาท 

๔,๙๗๗,๐๐๐ 

๔,๗๘๘,๐๐๐ 

รวมงบประมาณท้ังหมดของโรงเรียน ๙,๗๖๕,๐๐๐ 

 

ตารางแสดงจํานวนเงินงบประมาณ (อุดหนุนรายหัว) แยกตามระดับชั้น  ในงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ภาคเรียนท่ี ๒ / ๒๕๕๘ และภาคเรียน ๑ / ๒๕๕๙ 

 

ท่ี รายการเงินอุดหนุนรายหัว จํานวนเงิน 

๑ 

๒ 

๓ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ นักเรียน ๔๙๖ คน คนละ ๓,๕๐๐ บาท 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ นักเรียน ๔๖๑ คน คนละ ๓,๕๐๐ บาท 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ นักเรียน ๔๖๕ คน คนละ ๓,๕๐๐ บาท 

๑,๗๓๖,๐๐๐ 

๑,๖๑๓,๕๐๐ 

๑,๖๒๗,๕๐๐ 

รวมงบประมาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ๔,๙๗๗,๐๐๐ 

๔ 

๕ 

๖ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๔  นักเรียน  ๔๗๖  คน  คนละ  ๓,๘๐๐  บาท 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๕  นักเรียน  ๓๖๔  คน  คนละ  ๓,๘๐๐  บาท 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๖  นักเรียน  ๔๒๐  คน  คนละ  ๓,๘๐๐  บาท 

๑,๘๐๘,๘๐๐ 

๑,๓๘๓,๒๐๐ 

๑,๕๙๖,๐๐๐ 

๑๔  



 ๗๑ 

รวมงบประมาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔,๗๘๘,๐๐๐ 

รวมงบประมาณท้ังหมดของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ๙,๗๖๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

  

๑๔  



 ๗๒ 

 

รายละเอียดงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ตารางแสดงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามการจัดสรรงบประมาณป ๒๕๕๙ 

 

รายการจัดสรร งบประมาณท่ีจัดสรร 

งบประจํา 

คาสาธารณูปโภค 

งบประมาณท่ีนําไปจัดสรร 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

๑,๘๐๐,๐๐๐   

๖,๔๖๕,๐๐๐   

รวมท้ังสิ้น ๙,๗๖๕,๐๐๐ 

 

ตารางแสดงงบประมาณจําแนกตามประเภทการใชจาย 

งบประมาณของโรงเรียนกระสังพิทยาคม ประจาํปงบประมาณ  ๒๕๕๙ 

 

ท่ี ประเภทการใชจาย งบประมาณ (รอยละจัดสรร) 

๑ 

๒ 

๓ 

งบวิชาการ   (๖๐ – ๗๐ %) 

งบบรหิารท่ัวไป   (๒๐ – ๓๐ %) 

งบสํารองจาย   (๑๐ %) 

๓,๘๕๓,๗๔๐ 

๑,๙๖๔,๗๖๐ 

๖๔๖,๕๐๐ 

๖๐ 

๓๐ 

๑๐ 

รวมท้ังสิ้น ๖,๔๖๕,๐๐๐   ๑๐๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔  



 ๗๓ 

 

 

 

 

ตารางแสดงจํานวนเงินคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ แยกตามระดับชั้น 

ภาคเรียนท่ี ๒ / ๒๕๕๘ และภาคเรียน ๑ / ๒๕๕๙ 

ระดับชั้น จํานวนนักเรียน (คน) งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

ม. ๑ ๔๙๖ ๔๙๖ ×  ๘๘๐  =  ๔๓๖,๔๘๐ 

ม. ๒ ๔๖๑ ๔๖๑ ×  ๘๘๐  =  ๔๐๕,๖๘๐ 

ม. ๓ ๔๖๕ ๔๖๕ ×  ๘๘๐  =  ๔๐๙,๒๐๐ 

ม. ๔ ๔๗๖ ๔๗๖ ×  ๙๕๐  =  ๔๕๒,๒๐๐ 

ม. ๕ ๓๖๔ ๓๖๔ ×  ๙๕๐  =  ๓๔๕,๘๐๐ 

ม. ๖ ๔๒๐ ๔๒๐ ×  ๙๕๐  =  ๓๙๙,๐๐๐ 

รวม ๒,๖๘๒ ๒,๔๔๘,๓๖๐ 

 

เงินคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  จํานวน  ๒,๔๔๘,๓๖๐  บาท  แบงสัดสวนดังนี้ 

 

 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 

งบประมาณ 

ท่ีเสนอโครงการ 

คงเหลือ 

งบประมาณ 

กิจกรรมวิชาการ ๖๑๒,๐๙๐   ๖๑๒,๐๙๐   ๐ 

กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๖๑๒,๐๙๐   ๑๒๒,๐๐๐ ๔๙๐,๐๙๐ 

ทัศนศึกษา ๖๑๒,๐๙๐   ๖๑๒,๐๙๐   ๐ 

การบริการสารสนเทศ/ICT ๖๑๒,๐๙๐   ๖๑๒,๐๙๐   ๐ 

 

 

 

๑๔  



 ๗๔ 

 

 

          

    

 

 

 

 

 

 

สวนที่ ๔ 

รายละเอียดโครงการ 
 

 

  

๑๔  



 ๗๕ 

 

ตารางแสดงงบประมาณจําแนกตามแผนกลยุทธของโรงเรียน 

๑. เรงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหไดมาตรฐานสากลโดยการมีสวนรวมจากทุกฝาย 

 

ท่ี ชือ่โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

๑. 
พัฒนาระบบการเรียนรูและสงเสริมความ

เปนเลิศทางวิชาการ 
๒๗๕,๒๙๐ ครสูุริยันต  แกวชนะ 

๒. พัฒนาระบบงานวิชาการ ๖๔๐,๐๐๐ ครสูุริยันต  แกวชนะ 

๓. สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ๑๗๗,๐๐๐ ครูสุภิญญา  ถาพรผาด 

๔. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ๒๐๖,๖๐๐   รองฯวัฒนา  สราญบุรุษ 

๕. สงเสริมความเปนเลิศผูเรียนสูสากล ๖๑๒,๐๙๐ ครสูุริยันต  แกวชนะ 

๖. สงเสริมความเปนเลิศนักเรียนสูสากล ๖๑๒,๐๙๐ ครูสุริยันต  แกวชนะ 

๗. ICT ๖๑๒,๐๙๐ ครูสุริยันต  แกวชนะ 

๘. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๑๒๒,๐๐๐ ครูทองดี  เพชรเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

  

๑๔  



 ๗๖ 

 

ตารางแสดงงบประมาณจําแนกตามแผนกลยุทธของโรงเรียน 

๒. สงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพตามจุดเนนของการจัดการศึกษา 

 

ท่ี ชือ่โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

๑. 
พัฒนาระบบการเรียนรูและสงเสริมความ

เปนเลิศทางวิชาการ 
๒๗๕,๒๙๐ ครสูุริยันต  แกวชนะ 

๒. พัฒนาระบบงานวิชาการ ๖๔๐,๐๐๐ ครสูุริยันต  แกวชนะ 

๓. สงเสริมศักยภาพผูเรียน ๒,๖๗๖,๓๕๐ ครสูุริยันต  แกวชนะ 

๔. 
พัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพแบบ

ยั่งยืน 
๕๙๖,๑๖๐ ครูสุดาพร  ชะเอม 

๕. สงเสริมความเปนเลิศนักเรียนสูสากล ๖๑๒,๐๙๐ ครูสุริยันต  แกวชนะ 

๖. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๑๒๒,๐๐๐ ครูทองดี  เพชรเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

๑๔  



 ๗๗ 

 

ตารางแสดงงบประมาณจําแนกตามแผนกลยุทธของโรงเรียน 

๓. เรงรัดพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนเกิดความ

พึงพอใจจากผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 

 

ท่ี ชือ่โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

๑. พัฒนาระบบงานวิชาการ ๖๔๐,๐๐๐ ครสูุริยันต  แกวชนะ 

๒. พัฒนางานงบประมาณ ๒,๐๐๐ ครูพิมลพรรณ  เพชรเลิศ 

๓. 
พัฒนาบุคลากรสูความเปนมืออาชีพแบบ

ยั่งยืน 
๕๙๖,๑๖๐ ครูสุดาพร  ชะเอม 

๔. 
พัฒนางานแผนงานและประกันคุณภาพ

สถานศึกษา 
๑๘๘,๐๐๐ ครูเดือนเพ็ญ  บุตรรัตน 

๕. 
พัฒนางานอาคารสถานท่ีและสภาพ

สิ่งแวดลอม 
๘๗๒,๐๐๐    ครูวัฒนา  นารีรัมย 

๖. บริการชมุชนและประชาสัมพันธ ๔๗,๐๐๐ ครูพัทธธีรา เชาวชัยพัฒน 

  

๑๔  



 ๗๘ 

 

ตารางแสดงงบประมาณจําแนกตามแผนกลยุทธของโรงเรียน 

๔.  สงเสริมใหบุคลากร และนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถสื่อสารดวย 

ภาษาตางประเทศท่ีสองอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ท่ี ชือ่โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

๑. 
พัฒนาระบบการเรียนรูและสงเสริมความ

เปนเลิศทางวิชาการ 
๒๗๕,๒๙๐ ครสูุริยันต  แกวชนะ 

๒. พัฒนาระบบงานวิชาการ ๖๔๐,๐๐๐ ครสูุริยันต  แกวชนะ 

๓. สงเสริมศักยภาพผูเรียน ๒,๖๗๖,๓๕๐ ครสูุริยันต  แกวชนะ 

๔. สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ๑๗๗,๐๐๐ ครูสุภิญญา  ถาพรผาด 

๕. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ๘๕,๑๐๐ ครูเนาวรัตน  กะการดี 

๖. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ๒๐๖,๖๐๐   รองฯวัฒนา  สราญบุรุษ 

๗. สงเสริมความเปนเลิศนักเรียนสูสากล ๖๑๒,๐๙๐ ครูสุริยันต  แกวชนะ 

๘. ICT ๖๑๒,๐๙๐ ครูสุริยันต  แกวชนะ 

๙. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๑๒๒,๐๐๐ ครูทองดี  เพชรเลิศ 

๑๐. ทัศนศึกษา ๖๑๒,๐๙๐ ครูพิทักษฉัตร  เทพราชา 

 

  

๑๔  



 ๗๙ 

 

ตารางแสดงงบประมาณจําแนกตามแผนกลยุทธของโรงเรียน 

๕.  สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสารเทศเพ่ือการเรียนการสอน การสืบคนในทุกโอกาส 

 

ท่ี ชือ่โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

๑. 
พัฒนาระบบการเรียนรูและสงเสริมความ

เปนเลิศทางวิชาการ 
๒๗๕,๒๙๐ ครสูุริยันต  แกวชนะ 

๒. สงเสริมความเปนเลิศนักเรียนสูสากล ๖๑๒,๐๙๐ ครูสุริยันต  แกวชนะ 

๓. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๑๒๒,๐๐๐ ครูทองดี  เพชรเลิศ 

 

  

๑๔  



 ๘๐ 

 

ตารางแสดงงบประมาณจําแนกตามแผนกลยุทธของโรงเรียน 

๖.  สงเสริมสนับสนุนการใชระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 

 

ท่ี ชือ่โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

๑. 
พัฒนาระบบการเรียนรูและสงเสริมความ

เปนเลิศทางวิชาการ 
๒๗๕,๒๙๐ ครสูุริยันต  แกวชนะ 

๒. พัฒนาระบบงานวิชาการ ๖๔๐,๐๐๐ ครสูุริยันต  แกวชนะ 

๓. สงเสริมความเปนเลิศนักเรียนสูสากล ๖๑๒,๐๙๐ ครูสุริยันต  แกวชนะ 

๔. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๑๒๒,๐๐๐ ครูทองดี  เพชรเลิศ 

 

  

๑๔  



 ๘๑ 

 

ตารางแสดงงบประมาณจําแนกตามแผนกลยุทธของโรงเรียน 

๗.  สงเสริมใหบุคลากรและนักเรียนดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชคุณธรรมนําความรู 

 

ท่ี ชือ่โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

๑. สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ๑๗๗,๐๐๐ ครูสุภิญญา  ถาพรผาด 

๒. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ๒๐๖,๖๐๐   รองฯวัฒนา  สราญบุรุษ 

๓. ศาสน ราษฎร รัฐพิธี สงเสริม  ๕๓,๐๐๐ รองฯวัฒนา  สราญบุรุษ 

๔ สงเสริมความเปนเลิศนักเรียนสูสากล ๖๑๒,๐๙๐ ครูสุริยันต  แกวชนะ 

๕. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๑๒๒,๐๐๐ ครูทองดี  เพชรเลิศ 

 

  

๑๔  



 ๘๒ 

 

 

 

สวนที่ ๕ 

การบริหารแผนโครงการ 

และงบประมาณ 

 
 

 

๑๔  



 ๘๓ 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมของโรงเรียนกระสังพิทยาคม ฝายวิชาการ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

๑. แนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ 

 ๑. เพ่ือใหนักเรียนไดบริการแนะแนวอยางท่ัวถึง 

 ๒. เพ่ือใหนักเรียนรูจักและเขาใจตนเอง  

 ๓. เพ่ือใหนักเรียนสามารถวางแผนการศึกษาตอเพ่ือการ

ประกอบ อาชีพไดตรงตามความถนัดและความสนใจของ

ตน  

 

ดานคุณภาพ 

   ๑.   นักเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

รูจักและเขาใจตนเอง  

   ๒.   นักเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

สามารถวางแผนการศึกษาตอและ

ประกอบอาชีพไดตรงตามความถนัด

และความสนใจของตน    

ดานปริมาณ 

   ๑. นักเรียนทุกคนไดบริการแนะแนว 

๑  

ตุลาคม  

๕๘ 

๓๐  

กันยายน  

๕๙ 

๘๕,๑๐๐ ขอท่ี ๔ 

๒. สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

    ๑  เพ่ือสรางจิตสํานึกใหนักเรียนและบุคลากรมีความ

รัก และเห็นคุณคาของพืชพรรณไม 

    ๒ เพ่ือใหโรงเรียนเปนแหลงรวบรวมตัวอยางพรรณไม 

ขอมูลพรรณไม และการเก็บรักษาเพ่ือประโยชนทาง

การศึกษา และเผยแพรสูภายนอก 

ดานคุณภาพ 

   ๑. ผูเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมี

จิตสํานึกในการดําเนินการงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 

๑  

ตุลาคม  

๕๘ 

๓๐  

กันยายน  

๕๙ 

๑๗๗,๐๐๐ ขอท่ี ๑, ๔, 

๗ 

 



 ๘๔ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

    ๓  เพ่ือใชเปนสื่อการเรียนการสอนสงเสริมกิจกรรม

การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

    ๔  เพ่ือใหเกิดภูมิทัศนท่ีสวยงาม สภาพแวดลอมทาง

กายภาพท่ัวไปของโรงเรียน สะอาด รมรื่น นาอยู 

    ๕  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง

จากแหลงเรียนรูภายในไดอยางถูกตอง 

    ๖  เพ่ือใหผูเยี่ยมชมไดรับความรูเก่ียวกับสวน

พฤกษศาสตรของโรงเรียนจากเว็บไซต และนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

    ๗ เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวมในการดูแลรักษาสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 

    ๘ เพ่ือเปนแหลงความรูท่ีเปรียบเสมือนเปนครูท่ีพูด

ไมได 

 ดานปริมาณ 

   ๑. ผูเรียนและบุคลากรรอยละ ๘๐ 

ในโรงเรียนมีจิตสํานึกในการดําเนินการ

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและ

สามารถใชสวนพฤกษศาสตรเปนแหลง

เรียนรูได 

 

๓.  โครงการพัฒนาระบบงาน

วิชาการ 

   ๑. เพ่ือใหไดหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหมท่ีเหมาะสม

และสอดคลองกับทองถ่ิน 

ดานคุณภาพ 

   ๑.  หลักสูตรพัฒนาผูเรียนใหมี

๑ 

ตุลาคม 

๓๐  

กันยายน  

๖๔๐,๐๐๐ 

 

ขอท่ี  ๑, ๒, 

๓, ๔, ๖ 

 



 ๘๕ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

   ๒. เพ่ือใหเกิดการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให

ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ

สนใจ 

    ๓. เพ่ือใหการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและ

ตอบสนองความตองการ ความสามารถความถนัด และ

ความสนใจของผูเรียน 

   ๔. ครูไดรบัการสนับสนุนใหจัดกระบวนการเรียนรูท่ีให

ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 

   ๕. ครูใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนํา

บริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการ

เรียนรู 

   ๖. สงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนตามวิชา

ท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

   ๗. ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจตอผลการ

บริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมารฐาน

ของหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

ชาต ิ

   ๒.  โรงเรียน มีและใชหลักสูตร

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคเปนพลโลก 

   ๓.  โรงเรียนใชหลักสูตรสถานศึกษา

พัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยมีการใช

แหลงเรียนรู และการสรางเครือขาย

รวมมือจากชุมชนสถานศึกษา แหลง

วิทยาการ สถานประกอบการและภูมิ

ปญญาทองถ่ินเพ่ือการจัดกระบวนการ

เรียนรู 

   ๔.  โรงเรียนมีหนังสือ/ตําราเรียนท่ีมี

คุณภาพระดับมาตรฐานสากลอยาง

เพียงพอ 

๕๘ ๕๙  

 

 



 ๘๖ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

   ๘. หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง 

สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง 

อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลง

เรียนรูสําหรับผูเรียน 

   ๙. หองสมุดสามารถใหบริการสื่อและเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือ

เรียนรูแบบมีสวนรวม 

   ๑๐. สถานศึกษานําระบบเทคโนโลยีมาใชเพ่ือการ

บริหารจัดการ 

   ๑๑. สถานศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสราง 

สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการ

เรียนรู 

   ๑๒. ครูมีนิสัยรักการอาน และแสวงหาความรูดวย

ตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู 

   ๑๓. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน และแสวงหาความรู

ดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูผานเกณฑท่ี

   ๕. งานวิชาการมีวัสดุ อุปกรณ 

โปรแกรม ในการใหบริการนกัเรียน ครู 

ผูปกครอง และหนวยงานตางๆ อยาง

เพียงพอ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

   ๖. ระบบเครือขายและสารสนเทศ

สามารถใชเพ่ือการบริหารงาน การ

จัดการเรียนการสอน และการใหบริการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพียงพอกับ

ความตองการของผูเรียน ครู และ

ชุมชน การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

   ๗. ครู จํานวน ๑๒๐  คนมีความรู

และใชระบบการดําเนินการทาง

วิชาการสําหรับการจัดนิทรรศการทาง

วิชาการและนักเรียน จํานวน ๒,๗๐๒ 

คนไดรับการบริการดานวิชาการอยาง

 



 ๘๗ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

สถานศึกษากําหนด 

   ๑๔. ครูสามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลใช

ขอมูลผูเรียนในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียน 

    ๑๕. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรูท่ี

ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการ

ทางสติปญญา 

   ๑๖. ครูใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนํา

บริบทและภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการ

เรียนรู 

   ๑๗. ครูมีวิจัยและสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูใน

วิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใชผลในการการปรับการสอน 

   ๑๘. ครูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ

การเรียนรูระหวางกัน 

    ๑๙. ครูมีการคนควาหาความรูดวยวิธีการท่ี

ท่ัวถึง 

 ดานปริมาณ 

   ๑.  ผูบริหาร และ ครูมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับสูตรเทียบเคียง

มาตรฐานสากลรอยละ ๑๐๐ 

   ๒.  นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคตามมารฐานของหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษาชาติ รอยละ ๑๐๐ 

   ๓.  โรงเรียนมีหนังสือ/ตําราเรียนท่ีมี

คุณภาพระดับมาตรฐานสากลอยาง

เพียงพอ รอยละ๘๐ 

   ๔. งานวิชาการมีวัสดุ อุปกรณ 

โปรแกรม ท่ีใชในการดําเนินงานอยาง

เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

   ๕.  มีระบบเครือขายและ WiFi ท่ี

 



 ๘๘ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

หลากหลาย ครอบคลุมอาคารเรียน บริเวณภายใน

โรงเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ

พ้ืนท่ี 

   ๖ . จั ดนิ ท รรศการทางวิ ช าการ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๔. พัฒนาระบบการเรียนรูและ

สงเสริมความเปนเลิศทาง

วิชาการ 

   ๑. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงออกถึง

ความสามารถในทางวิชาการศิลปะ  การแสดง  และ

ทักษะดานวิชาชีพ 

   ๒. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหนักเรียนแสดง

ความสามารถท่ีเปนเลิศทางวิชาการ  วิชาชีพ  

สุนทรียภาพดานดนตรี – นาฎศิลป  กีฬา  

ศิลปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ ในระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ระดับภาค  

ระดับประเทศ  และเผยแพรผลงานในตางประเทศ 

   ๓. เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําเสนอผลงาน

ดานคุณภาพ 

   ๑. เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนา

ตนเองใหมีความรู  ความสามารถ  มี

ทักษะดานวิชาการสาขาตาง ๆ และ

สามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตอยาง

มีความสุข ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยน

เรียนรูประสบการณรวมกัน  

   ๒. บุคลากรและครูในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๓๒ มีความคิดริเริ่ม

๑  

ตุลาคม  

๕๘ 

๓๐  

กันยายน  

๕๙ 

๒๗๕,๒๙๐ ขอท่ี  ๒, ๔ 

 



 ๘๙ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

ของนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ใหปรากฏแก

สาธารณชน 

สรางสรรคในการจดักิจกรรมพัฒนา

สงเสริมศักยภาพนักเรียน และมีโอกาส

แลกเปลี่ยนประสบการณรวมกับผูเขา

แขงขันจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ  

 ดานปริมาณ 

   ๑. นักเรียน  ครู  และบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคนในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

๓๒ ไดรวมกิจกรรมโครงการแขงขัน

ทักษะทางวิชาการ 

   ๒. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๓๒ จัดเวทีกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพ

ของนักเรียน และนําเสนอผลงานของ

นักเรียนในทุก ๆ ดานในระดับเขต

 



 ๙๐ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

พ้ืนท่ีการศึกษา 

   ๓. คัดสรรกิจกรรมและผลงานยอด

เยี่ยมไปแสดงแลกเปลี่ยนในเวทีระดับ

ภาค และระดับประเทศ 

๔.  สงเสริมศักยภาพการ

เรียนรูของผูเรียน 

๑. ครูสามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลใชขอมูล

ผูเรียนในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียน 

๒. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนอง

ความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง

สติปญญา 

๓. ครูใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบท

และภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

๔. ครูมีวิจัยและสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชา

ดานคุณภาพ 

๑. กลุมสาระการเรียนรู มีวัสดุ 

อุปกรณ สื่อนวัตกรรมในการจัดการ

เรียนการสอนทีทันสมัยและคุณภาพ

เพ่ิมข้ึน 

๒.  กลุมสาระการเรียนรู มีหองสมุด

สามารถใหบริการแกนักเรียน ครู และ

ผูสนใจไดอยามีประสิทธิภาพ 

ดานปริมาณ 

๑  

ตุลาคม  

๕๘ 

๓๐  

กันยายน  

๕๙ 

๒,๖๗๖,๓๕๐ ขอท่ี  ๒, ๔ 

 



 ๙๑ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

ท่ีตนรับผิดชอบ และใชผลในการการปรับการสอน 

๕. ผูเรียนมีทักษะในการอาน ฟง พูด เขียนและตั้ง

คําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพ่ิมเติมผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

๖. ครูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ

เรียนรูระหวางกัน 

๗. ครูมีการคนควาหาความรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

๘. ผูเรียนมีการคนควาหาความรูดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย 

๙. ผูเรียนใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูและนําเสนองาน

ผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

๑๐. ผูเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง ดู 

และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

๑. กลุมสาระการเรียนรู  มีวัสดุ 

อุปกรณ สื่อนวัตกรรมในการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ิมข้ึนรอยละ ๕๐ 

๒.  ผูเรียนไดใชสื่อ อุปกรณ นวัตกรรม

ในการเรียนการสอน ไมนอยกวารอย

ละ ๙๐ ของผูเรียน 

๓. หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูมี

หนังสือคูมือ และสื่อการเรียนรูให

นักเรียนและครูไดศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

 

 



 ๙๒ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

ผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

๑๑. ผูเรียนสามารถนําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวย

ภาษาหรือวิธีการของตนเองผานเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

๑๒. ผูเรียนสามารถกําหนดเปาหมายคาดการณตัดสินใจ

แกปญหา โดยมีเหตุผลประกอบผานเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

๑๓. ผูเรียนมีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวย

ความภาคภูมิใจผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

๑๔. รอยละของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละ

กลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 

          - กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 - กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 



 ๙๓ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

 - กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 - กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ 

 - กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 - กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ฯ 

 - กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา 

 - กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

๑๕. ผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนสําคัญตาม

หลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 

๑๖. ผูเรียนมีผลการประเมินอาน คิด วิเคราะหและเขียน

เปนไปตามเกณฑ 

๕. พัฒนาระบบการเรียนรู

และสงเสริมความเปนเลิศทาง

๑. เพ่ือใหไดหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหมท่ีเหมาะสมและ

สอดคลองกับทองถ่ิน 

ดานคุณภาพ 

   ๑. กลุมสาระการเรียนรู มีวัสดุ 

๑  

ตุลาคม  

๓๐  

กันยายน  

๒๗๕,๒๙๐ ขอท่ี 

๑,๒,๔,๕,

 



 ๙๔ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

วิชาการ ๒. เพ่ือใหเกิดการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให

ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ

สนใจ 

๓. เพ่ือใหการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและ

ตอบสนองความตองการ ความสามารถความถนัด และ

ความสนใจของผูเรียน 

๔. ครูไดรับการสนับสนนุใหจัดกระบวนการเรยีนรูท่ีให

ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 

๕. ครูใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบท

และภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

๖. สงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ี

ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

๗. ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจตอผลการ

อุปกรณ สื่อนวัตกรรมในการจัดการ

เรียนการสอนทีทันสมัยและคุณภาพ

เพ่ิมข้ึน 

   ๒.  กลุมสาระการเรียนรู มีหองสมุด

สามารถใหบริการแกนักเรียน ครู และ

ผูสนใจไดอยามีประสิทธิภาพ 

ดานปริมาณ 

   ๑. กลุมสาระการเรียนรู  มีวัสดุ 

อุปกรณ สื่อนวัตกรรมในการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ิมข้ึนรอยละ ๕๐ 

   ๒.  ผูเรียนไดใชสื่อ อุปกรณ 

นวัตกรรมในการเรียนการสอน ไมนอย

กวารอยละ ๙๐ ของผูเรียน 

   ๓. หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูมี

๕๘ ๕๙ ๖ 

 



 ๙๕ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

บริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

๘. หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาด

และปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยูใน

สภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลงเรียนรู

สําหรับผูเรียน 

๙. หองสมุดสามารถใหบริการสื่อและเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือ

เรียนรูแบบมีสวนรวม 

๑๐. สถานศึกษานําระบบเทคโนโลยีมาใชเพ่ือการบริหาร

จัดการ 

๑๑. สถานศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสราง 

สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมการเรียนรู 

๑๒. ครูมีนิสัยรักการอาน และแสวงหาความรูดวยตนเอง

หนังสือคูมือ และสื่อการเรียนรูให

นักเรียนและครูไดศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

 

 



 ๙๖ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

จากหองสมุด แหลงเรียนรู 

๑๓. นักเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวง 

หาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูผาน

เกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

๑๔. ครูสามารถวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลใชขอมูล

ผูเรียนในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียน 

๑๕. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนอง

ความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง

สติปญญา 

๑๖. ครูใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบท

และภูมิปญญาทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

๗. ครูมีวิจัยและสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชา

 



 ๙๗ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

ท่ีตนรับผิดชอบ และใชผลในการการปรับการสอน 

๑๘. ครูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ

การเรียนรูระหวางกัน 

๑๙. ครูมีการคนควาหาความรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

 

 



 ๙๘ 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมของโรงเรียนกระสังพิทยาคม ฝายบริหารท่ัวไป 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมา

ณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

๖. พัฒนางานอาคารสถานท่ี

และสภาพสิ่งแวดลอม 

๑. เพ่ือใหอาคารสถานท่ี อาคารประกอบและสิ่งแวดลอม  

สิ่งอํานวยความสะดวกของโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน

สะอาด  รมรื่น  ปลอดภัย  และเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 

๒. เพ่ือใหสภาพหองเรียนและอาคารสถานท่ีไดรับการ

ดูแลพรอมใชงานไดอยูเสมอ 

๓. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอ้ือตอ

การเรียนรู 

 

ดานคุณภาพ                             

๑. พัฒนางานอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดลอมได ๑๐๐ % 

ดานปริมาณ                                

๑.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

ไดรับการบริการสถานท่ีและ

สภาพแวดลอมได ๑๐๐ %  

๑  

ตุลาคม  

๕๘ 

๓๐  

กันยายน  

๕๙ 

๘๗๒,๐๐๐    ขอท่ี ๓ 

๗. บริการชุมชนและ

ประชาสัมพันธ 

 

 

๑. เพ่ือใหผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและ

ใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ัง

ดานวิชาการและการจัดการ 

๒. เพ่ือใหผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ

และเอาใจใสการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 เชิงคุณภาพ   

  ๑. นําเสนอขอมูลขาวสารท่ีดีมีสาระ

เพ่ือใชในการเผยแพร 

  ๒. เชิงคุณภาพ   ผูเรียนท่ีเขารวม

กิจกรรมไดรับการฝกซอมและเกิด

๑  

ตุลาคม  

๕๘ 

๓๐  

กันยายน  

๕๙ 

๔๗,๐๐๐ ขอท่ี ๓ 

 



 ๙๙ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมา

ณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

ประสิทธิภาพ รอยละ ๙๐ 

เชิงปริมาณ                                                                                                                                  

  ๑. จัดทําวารสาร  แผนพับเดือนละ  

๒  ครั้ง                                                                                     

   ๒. จัดรายการเสียงตามสายกับฝาย

บริการวันละ  ๑ นาที                                                                  

   ๓. จัดทําบอรดประชาสัมพันธเพ่ือ

อวยพรวันเกิด ๒  บอรด 

   ๔. แจงขอมูลขาวสารและความรู

ผานสถานีวิทยุ  สัปดาหละ ๑  ครั้ง 

   ๕. นักเรียนวงชุมนุมดนตรีไทย 

ชุมนุมดนตรีพ้ืนเมือง และชุมนุมดนตรี

สากลเกิดทักษะท่ีดีและมีประสิทธิภาพ

 



 ๑๐๐ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมา

ณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

ในการบริการสังคม 

๘. สงเสริมสุขภาพอนามัย ๑. ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลัง

กายสมํ่าเสมอผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด  

๒. ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑมาตรฐานกรมอนามัย 

๓. ผูเรียนสามารถปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ 

อุบัติเหตุและปญหาทางเพศผานเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

๔. ครูใหคําแนะนําคําปรึกษาและแกปญหาใหแกผูเรียน

ท้ังดานการเรียน และคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 

 

ดานคุณภาพ    

  ๑. โรงเรียนมีเวชภัณฑ  วัสดุครุภัณฑ  

ใชในเรือนพยาบาลเพียงพอสําหรับ

ผูใชบริการ  

ดานปริมาณ 

    ๑.  นักเรียนทุกคนไดรับการตรวจ

สุขภาพ ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ตรวจวัด

สายตา ๑๐๐ %   

    ๒.  นักเรียนทุกคนมีความรูดาน

สุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณแข็งแรง

เพ่ิมข้ึน ๑๐๐ % 

    ๓.  ครู และนักเรียนทุกคนภายใน

๑  

ตุลาคม  

๕๘ 

๓๐  

กันยายน  

๕๙ 

-  ขอท่ี ๑ 

 



 ๑๐๑ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมา

ณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

โรงเรียนไดรับความรูขาวสารในการจัด

ปายนิเทศ         

 

 

 



 ๑๐๒ 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมของโรงเรียนกระสังพิทยาคม ฝายกิจการนักเรียน 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมา

ณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

๙. ศาสน ราษฎร รัฐพิธี 

สงเสริมคานิยมท่ีดีของไทย  

 

๑. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรผาน

เกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

๒. ผูเรียนเอ้ืออาทรผูอ่ืน และกตัญูกตเวทิตาตอผูมี

พระคุณผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

๓. ผูเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีตางกันผาน

เกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

๔. ผูเรียนตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนา

สิ่งแวดลอมผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 

๕. ผูเรียนทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และ

ภูมิใจในผลงานของตนเองผานเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

 

ดานคุณภาพ                                

๑. นักเรียนนําหลักธรรมทางศาสนาไป

ใชในชีวิตประจําวัน ปฏิบัติตนได

ถูกตองเหมาะสม                           

๒. นักเรียนทุกคนสามารถนํา

หลักธรรมและแนวทางท่ีอบรมมา

บูรณาการผานโครงงานตางๆและ

สามารถชวยแกปญหาสภาพอันไมพึง

ประสงคในโรงเรียนได                  

๓. นักเรียนแกนนําวิถีพุทธสามารถนํา

หลักการ วิธีการ และหลักธรรม มา

ขยายผลและสานตอ ตลอดจนสราง

เครือขายจิตอาสา เพ่ือรวมกันพัฒนา

ผูเรียนใหเปนผูมีคุณลักษณะอันพึง

๑  

ตุลาคม  

๕๘ 

๓๐  

กันยายน  

๕๙ 

๕๓,๐๐๐ ขอท่ี ๗ 

 



 ๑๐๓ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมา

ณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

ประสงคตอไป                              

๔. นักเรียนรูคุณคาและตระหนักถึง

ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม                         

๕. นักเรียนไดแสดงออกถึง

ความสามารถและศักยภาพดานตาง ๆ 

พรอมท้ังไดเรียนรูการทํางานเปนกลุม

และใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข

และเขาใจบทบาท หนาท่ี ในการ

ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย

และสามารถเผยแพรไปสูสังคม

ภายนอกได                              

๖. ครู นักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยา

คมตระหนักถึงความจงรักภักดี ได

แสดงความรักจงรักกตัญูกตเวทีตอผู

 



 ๑๐๔ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมา

ณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

มีพระคุณ ตอตนเองและประเทศชาติ 

ดานปริมาณ                              

๑. นักเรียน ๒,๗๐๒ คนสามารถปฏิบัติ

ตนไดตามหลักและหนาท่ีของชาวพุทธ 

๒. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง 

ๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ และนักเรียน

โรงเรียนกระสังพิทยาคมไดพัฒนา

บุคลิกภาพและความสามารถพิเศษไม

นอยกวารอยละ ๖๐ 

๓. คณะครู นักเรียนและบุคลากร 

จํานวน ๒,๘๑๗ คน ไดกิจกรรมถวาย

พระพรและรวมทําบุญตักบาตร

ขาวสาร อาหารแหง และปลูกตนไม

รวมกัน 

 



 ๑๐๕ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมา

ณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

๔. นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมวัน

ไหวคร ู

๕. นักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยาคม  

รอยละ ๑๐๐ ไดรับการดูแลชวยเหลือ 

๖. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๖ 

จํานวน ๒,๗๐๒ คน ไดเขารวม

กิจกรรม 

 

๑๐. ระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

๑. ผูเรียนสามารถปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ 

และหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรงโรคภัย 

อุบัติเหตุและปญหาทางเพศผานเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด 

๒. ผูปกครองและชุมชนท่ีเขามามีสวนรวมในการจัดทํา

ดานคุณภาพ                              

๑.  ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  ทักษะ

ชีวิตและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผาน

ตามเกณฑ                                 

๒.  ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค

ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด  ๘  

๑  

ตุลาคม  

๕๘ 

๓๐  

กันยายน  

๕๙ 

๒๐๖,๖๐๐    ขอท่ี ๑, ๔, 

๗ 

 



 ๑๐๖ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมา

ณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

หลักสูตรสถานศึกษา 

๓. ระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนมีประสิทธิภาพและ

ครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 

๔. ผูเรียนท่ีเรียนรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกันผานเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด 

 

ประการ                                      

๓.  ผูเรียนมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงตาม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๔.  นักเรียนมีความรูและประสบการณ 

เกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย 

รูจักแสวงหาความรู                        

๕.  ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปก 

ครอง และนักเรียนมีจิตสํานึกรวมกันใน

การดูแล กลุมเสี่ยง กลุมเสพ กลุมติด 

และกลุมคา เฝาระวังไมใหมีการแพร

ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข                                  

๖.  ผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน ผูนํา

ศาสนา มีจิตสํานึกรวมกันในการดูแล

ลูกหลาน ไมใหของเก่ียวยาเสพติดและ

อบายมุขดานปริมาณ                             

 



 ๑๐๗ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมา

ณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

๑.  ผูเรียนมีคุณธรรมจรยิธรรมทักษะ

ชีวิตและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผาน

ตามเกณฑรอยละ ๑๐๐                  

๒.  ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค

ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด  ๘ 

ประการ รอยละ ๑๐๐                      

๓.  ผูเรียนมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงตาม

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

รอยละ ๑๐๐                             

๔. นักเรียน และผูปกครองนักเรียน 

เขารวมประชุม ๙๕%                    

๕. ครูท่ีปรึกษารูจักนักเรียนเปน

รายบุคคล                                

๖. ครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบานนักเรียนไดรับ

ทราบสภาพท่ีแทจริง                          

 



 ๑๐๘ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมา

ณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

๗. นักเรียนไดรับการชวยเหลือ, สง

เสริม,ปองกัน และแกไข                       

๘. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ - ๖ 

จํานวน ๒,๘๑๗ คน ไดเขารวมกิจกรรม                                  

๙. หองเรียนทุกหองของโรงเรียน

กระสังพิทยาคมเขารวมโครงการและ

รับการประเมินผลประจําป เพ่ือ

ประกาศเปนหองเรียนสขีาว ปลอดยา

เสพติดและอบายมุข                        

๑๐. ผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน ผูนํา

ศาสนา ในชุมชนใหการสนับสนุน

สงเสริมการดําเนินการโครงการ

โรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 

 

 



 ๑๐๙ 

 

  

 



 ๑๑๐ 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมของโรงเรียนกระสังพิทยาคม ฝายงบประมาณและบุคคลากร 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมา

ณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

๑๑. พัฒนางานงบประมาณ  ๑. เพ่ืออํานวยสะดวกในการดําเนินกิจกรรมดานการเงิน 

๒. เพ่ือใชงานการเงินมีความสะดวกคลองตัว 

 

ดานปริมาณ 

๑. บุคลากรงานการเงินจํานวน  ๘  

คน  ทํางานการเงินไดคลองตัว 

ดานคุณภาพ 

๑. งานการเงินมีความสะดวก  และ

คลองตัวข้ึน 

 

๑  

ตุลาคม  

๕๘ 

๓๐  

กันยายน  

๕๙ 

๒,๐๐๐ ขอท่ี   ๓ 

๑๒. ซอมบํารุงวัสดุสํานักงาน

และยานพาหนะ 

๑. เพ่ือซอมแซม และบํารุงรักษาครุภัณฑ รถยนต ให

สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง 

๒. เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอคณะครูนักเรียน 

นักศึกษาในการเดินทางไปราชการ 

ดานปริมาณ 

๑. ครุภัณฑและรถยนตของโรงเรียน

กระสังพิทยาคมทางดานการศึกษาและ

การสนับสนุนทางการศึกษาอยูใน

สภาพพรอมใชงานได 

๑  

ตุลาคม  

๕๘ 

๓๐  

กันยายน  

๕๙ 

- ขอท่ี ๔ 

 



 ๑๑๑ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมา

ณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

 ดานคุณภาพ 

๑. ครุภัณฑและรถยนตของโรงเรียน

กระสังพิทยาคม ทางดานการศึกษา 

และการสนับสนุนทางการศึกษา

สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑๓. พัฒนาบุคลากรสูความ

เปนมืออาชีพแบบยั่งยืน 

๑. ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและเปน

สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

๒. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิดริเริ่มท่ี

เนนการพัฒนาผูเรียน 

๓. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให

พรอมรับการกระจายอํานาจ 

 

ดานคุณภาพ 

  ๑. บุคลากรโรงเรียนกระสังพิทยาคม

เปนผูมีความรูความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน

สูความเปนเลิศ 

 ดานปริมาณ 

   ๑. บุคลากรไดรับการพัฒนาสูความ

เปนมืออาชีพครบทุกคน 

๑  

ตุลาคม  

๕๘ 

๓๐  

กันยายน  

๕๙ 

๕๙๖,๑๖๐ ขอท่ี  ๒, 

๓ 

 



 ๑๑๒ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมา

ณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

 

 

 



 ๑๑๓ 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมของโรงเรียนกระสังพิทยาคม ฝายแผนงานและงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

๑๔. พัฒนาแผนงานและ

ประกันคุณภาพสถานศึกษา   
๑.  สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  

๒๕๕๙ และมีขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน 

๒. สถานศึกษามีฐานขอมูลดานแผนงานและสารสนเทศ

เพ่ือใชในการบริหารและผูบริหารใชประกอบการบริหาร

และตัดสินใจ 

 

 

ดานคุณภาพ                             

๑. บุคลากรสามารถติดตามและ

รายงานผลการดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ                            

๒. บุคลากรของโรงเรียนกระสังพิทยา

คมมีความรู ความสามารถในการจัด

แผนงานโครงการและกิจกรรมท่ีมี

ประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนนโยบายสู

การ ปฏิบัติอยางเปนระบบ  

ดานปริมาณ                               

๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา

แผนงานโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ดําเนินงาน ผูเขารวมประชุม ๑๒๐ คน                                        

๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

๑  

ตุลาคม  

๕๘ 

๓๐  

กันยายน  

๕๙ 

๑๘๘,๐๐๐    ขอท่ี ๓ 

 



 ๑๑๔ 

ระบบการติดตามและรายงานผลการ

ดําเนินงาน มีผูเขารวมประชุม ๑๒คน 

 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมของโรงเรียนกระสังพิทยาคม (เรียนฟร ี๑๕ ป) 

โครงการ / กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

๑๕. สงเสริมความเปนเลิศ

ผูเรียนสูสากล 

 

๑. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ดานวิชาการในระดับสากล 

๒. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๓. เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาการ 

๔. เพ่ือสงเสริมการศึกษาคนควานอกหองเรียน 

๕. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดี เกง และมีความสุข 

 

ดานคุณภาพ                                

๑. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจใน

กิจกรรมทักษะท้ัง ๘ กลุมสาระการ

เรียนรู และนําทักษะท่ีเปนประโยชน

มาประยุกตใชในชีวิต เกิดจากการ

แลกเปลีย่นเรียนรูประสบการณรวมกัน

รอยละ ๘๐                               

๒. ผูเรียนท่ีเขารวมแขงขันทักษะ

ความสามารถทางดานวิชาการมี

ผลงานเพ่ิมข้ึนรอยละ ๕                   

ดานคุณภาพ                                   

๑  

ตุลาคม  

๕๘ 

๓๐  

กันยายน  

๕๙ 

๖๑๒,๐๙๐ ขอท่ี  ๑, 

๒, ๔, ๕, 

๖, ๗ 

 

 



 ๑๑๕ 

โครงการ / กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

๑. ผูเรียนมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตาง 

ท้ังกิจกรรมทางวิชาการและสรางสรรค                                 

๒ ผูเรียนมีโอกาสปฏิบัติงานรวมกันทํา

ใหเกิดทักษะการปฏิบัติงานสงเสริม

ศักยภาพของผูเรียนและประสบการณ

การเรียนรูอยางกวางขวาง 

๑๖. ICT ๑. เพ่ือใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรู

ดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตางๆ

รอบตัว                                                                       

๒. เพ่ือใหนักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู

และนําเสนอผลงาน                                                       

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใชสื่อเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมผนวกกับการบรบิทและภูมิปญญาของทองถ่ิน

มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู                                        

๔. เพ่ือใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริม

ดานคุณภาพ                             

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพ่ิมข้ึน                                     

๒. นักเรียนมีความสามารถในการ

แขงขันระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมข้ึน                                              

๓. ครูสามารถใชเทคโนโลยีในการ

พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน           

๔. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการบริหารเพ่ิมมากข้ึน

๑  

ตุลาคม  

๕๘ 

๓๐  

กันยายน  

๕๙ 

๖๑๒,๐๙๐ ขอท่ี ๑,๔ 

 



 ๑๑๖ 

โครงการ / กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

และตอบสนองความตองการความสามารถ ความถนัด

และความสนใจของผูเรียน                                          

๕. เพ่ือใหสถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ สะอาด

และปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียง อยูใน

สภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลง

เรียนรู สําหรับผูเรียน                                                 

๖. เพ่ือใหสถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศและใช

สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 

ดานปริมาณ                                   

๑. นักเรียนใชแหลงคนควาอินเตอรเน็ต

เพ่ิมมากข้ึน                                

๒. ครูมีสื่อ ICT ใชในการเรียนเพ่ิมข้ึน

อยางนอยคนละ๑ ชิ้น                                

๓. มีกิจกรรมทักษะวิชาการ

คอมพิวเตอรนักเรียนปละ ๑ ครั้ง      

๔.  รร.ใชการสื่อสารผานระบบเทคโน 

โลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารเพ่ิมข้ึน                            

๑๗. สงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

๑. เพ่ือใหลูกเสือ-เนตรนารีไดฝกความอดทนความมี

ระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง รูจักอยูและทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน                                                                        

๒. เพ่ือใหลูกเสือ-เนตรนารีเปนพลเมืองดี  รูจักชวยเหลือ

สังคมดวยความเต็มใจ                                          

๓.  เพ่ือใหลูกเสือเนตรนารีไดพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ

ดานปริมาณ                                       

๑.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตนไดเขารวมกิจกรรมนําลูกเสือ-

เนตรนารีและผูบําเพ็ญประโยชน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เขาคาย

พักแรมแบบพัก คางแรม                         

๑  

ตุลาคม  

๕๘ 

๓๐  

กันยายน  

๕๙ 

๑๒๒,๐๐๐ ขอท่ี  ๑, 

๒, ๔, ๕, 

๖, ๗ 

 



 ๑๑๗ 

โครงการ / กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

จากประสบการณตรงและเรียนรูพ่ิมเติม                                       

๔. เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง                  

๕.เพ่ือใหผูเรียนนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน         

๖. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการศึกษานอกสถานท่ี 

 

๒. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายไดเขาอบรมคุณธรรม จรยิธรรม 

ดานคุณภาพ                                      

๑. ลูกเสือ-เนตรนารีและผูบําเพ็ญ

ประโยชน ไดฝกความอดทนความมี

ระเบียบวินัย รูจักชวยตัวเอง รูจักอยู

และทํางานรวมกับผูอ่ืน                         

๒. ลูกเสือ-เนตรนารีและผูบําเพ็ญ

ประโยชน ไดบําเพ็ญประโยชน

ชวยเหลือสังคมดวยความเต็มใจ       

๓.นร.ไดศึกษาแหลงเรียนรูจากประสบ 

การณตรงและมีความสามัคคีในหมู

คณะ 

๑๘. ทัศนศึกษา ๑. เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูจากแหลงเรียนรูท่ี

อยูภายนอกชุมชน 

ดานปริมาณ                                             

๑. ผูเรียนไดเรียนรูจากสิ่งท่ีไดพบเห็น

๒. ผูเรียนมีความพึงพอใจ มีความสุข

๑  

ตุลาคม  

๕๘ 

๓๐  

กันยายน  

๕๙ 

๖๑๒,๐๙๐ ขอท่ี  ๑, 

๒, ๔, ๕, 

 



 ๑๑๘ 

โครงการ / กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สนองกลยุทธ

โรงเรียนขอท่ี 
เริ่ม สิ้นสุด 

๒. เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรูใหดียิ่งข้ึน 

๓. เพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงจากแหลง

เรียนรู 

 

ในการเรียนรู 

ดานคุณภาพ                                           

๑. ผูเรียนมีทักษะกระบวนการใน

การศึกษาหาความรูดวยตนเอง                    

๒. ผูเรียนนําเอาความรูและ

ประสบการณท่ีไดรับไปใชในการศึกษา

และการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม 

 

๖, ๗ 

 



 ๑๑๙ 

 

 

ภาคผนวก 
๑. คําสั่งโรงเรียน ท่ี  ๔๙๙/ ๒๕๕๘ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

งบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔  



 ๑๒๐ 

 

 

 

 

โรงเรียนกระสั่งพิทยาคม 

ท่ี ๔๙๙/๒๕๕๘ 

  เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙ 

.......................................................................................................... 

   ดวยโรงเรียนกระสังพิทยาคมไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   

ใหสอดคลองกับกลยุทธของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ  

กลยุทธของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๒  เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการดังตอไปนี้  

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 

    ๑.๑  นายสรวิศณ  นพพงศสิริเดช ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 ๑.๒  นายจินดา  กรองทอง รองผูอํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

 ๑.๓  นายพล  บุญโชติ                  รองผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการ 

 ๑.๔  นายวัฒนา  สราญบุรุษ รองผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการ 

 ๑.๕  นายประถม   นิธุรัมย รองผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการ 

    ๑.๖  นายเพชรไพฑูรย  กาญจนทรัพยสิน     ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 

    ๑.๗  นายสนั่น  พ่ึงพิมาย                  ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป  กรรมการ 

 ๑.๘  นายสุริยันต แกวชนะ หัวหนาฝายวิชาการ  กรรมการ 

     ๑.๙  นายโชติอนันต   ขจรเกียรติวัฒนา ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน  กรรมการ               

    ๑.๑๐ นางจิราพร  รอดเข็ม ผูชวยผูอํานวยการฝายงบประมาณและบุคคล กรรมการ   

 ๑.๑๑  นายอภินันท อินทรมณี ผูชวยผูอํานวยการฝายแผนงานและประกันฯ  กรรมการ    

 ๑.๑๒  นางอนุช  อาจสาลี หัวหนาฝายงานแผนงาน กรรมการและเลขานุการ  

    ๑.๑๓  นางสาวลฎาภา  พะนงรัมย เจาหนาท่ีแผนงาน กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

          มีหนาท่ี   อํานวยความสะดวก ใหคําปรึกษาในการจัดทํา สนับสนุนการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

๒. คณะกรรมการดําเนินการ 

๑๔  



 ๑๒๑ 

    ๒.๑  นายจินดา  กรองทอง รองผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 ๒.๒  นายพล  บุญโชติ                         รองผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการ 

 ๒.๓  นายวัฒนา  สราญบุรุษ                      รองผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการ 

 ๑.๔  นายประถม   นิธุรัมย รองผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการ 

 ๒.๕  นายเพชรไพฑูรย  กาญจนทรัพยสิน      ปฏิบัติหนาท่ีรองผูอํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 

 ๒.๖  นายสนั่น  พ่ึงพิมาย ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารท่ัวไป กรรมการ 

 ๒.๗  นายสุริยันต  แกวชนะ หัวหนาฝายวิชาการ กรรมการ 

 ๒.๘   นายโชติอนันต   ขจรเกียรติวัฒนา ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน กรรมการ 

 ๒.๙   นายอภินันท อินทรมณี ผูชวยผูอํานวยการฝายแผนงานและประกันฯ กรรมการ 

 ๒.๑๐  นางสุรีย  จันทรัตนา  หัวหนาฝายงานประกัน กรรมการ 

 ๒.๑๑  นางจิราพร รอดเข็ม ผูชวยผูอํานวยการฝายงบประมาณและบุคคล กรรมการ 

 ๒.๑๒  นางธัญพร แซเทียน เจาหนาท่ีการเงิน กรรมการ 

 ๒.๑๓  นายทองดี  เพชรเลิศ หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน กรรมการ 

 ๒.๑๔  นายสนั่น  ประเสริฐศรี หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กรรมการ 

 ๒.๑๕  นายสิทธิยัง  พรหมมา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   กรรมการ 

 ๒.๑๖  นางรื่นพิมล  จันทกุล หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  กรรมการ  

 ๒.๑๗  นายโอภาส  บุญแยม หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาฯ  กรรมการ 

 ๒.๑๘  นายลิขิต  แกนอินทร หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กรรมการ 

 ๒.๑๙  นายวรภัทร  นนทศิริ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพฯ   กรรมการ 

 ๒.๒๐  นายวลัลพ  มรกต หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศกรรมการ 

 ๒.๒๑  นางผิว อุตขันธ เจาหนาท่ีแผนงานฝายวิชาการ กรรมการ 

 ๒.๒๒  นางอนุช   อาจสาลี                      หัวหนาฝายแผนงานและ กรรมการและเลขานุการ 

    หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิศาสตร    

 ๒.๒๓  นางสาวลฎาภา  พะนงรัมย           เจาหนาท่ีแผนงาน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๒.๒๔  นางกมลวรรณ  เครือวลัย เจาหนาท่ีแผนงาน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

        มีหนาท่ี  วางแผนการดําเนินการจัดประชุมชี้แนะในการจัดทําแผนปฏิบัติการในครั้งนี้ เพ่ือเปนแนวทางในการ 

ปฏิบัติงานของโรงเรียนตอไป 

๓.  คณะกรรมการจัดทําเอกสาร 

    ๓.๑    นางอนุช  อาจสาลี หัวหนาฝายแผนงาน   ประธานกรรมการ 

๑๔  



 ๑๒๒ 

 ๓.๒   นางกมลวรรณ  เครือวัลย เจาหนาท่ีแผนงาน   กรรมการ  

    ๓.๓   นางสาวลฎาภา  พะนงรัมย           เจาหนาท่ีแผนงาน   กรรมการและเลขานุการ 

         มีหนาท่ี   รวบรวมขอมูล จัดพิมพ ตรวจสอบ เขาเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

ขอใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 

ของโรงเรียนและทางราชการตอไป 
 

สั่ง   ณ   วันท่ี  ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

    (นายสรวิศณ  นพพงศสิริเดช) 

    ผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

๑๔  
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