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คานา
การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการบริหารงาน
ของโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
มุ่งเน้น การร่วมกันคิด ร่วมกันทา สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และพัฒนางานในความรับผิดชอบ
โดยเพื่อสนองนโยบาย การปฏิรูปการศึกษาเป็นหลักสาคัญในส่วนของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนได้ดาเนินการใน 6 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และลดความเหลื่อมล้า
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความ
ร่วมมือของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์แก่ โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
นายทศพร สมพันธ์
ผู้อานวยโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ที่ตั้งของโรงเรียน
จานวนอาคารเรียน ห้องเรียน
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สภาพความพร้อมบุคลากร
จานวนนักเรียน
ส่วนที่ 2 การศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา
ผลการประเมินภายนอกรอบสาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฯ
นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561-2580)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ผลการประเมินสถานภาพ
ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ส่วนที่ 4 กรอบแผนกลยุทธ์
ส่วนที่ 5 เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนกลยุทธ์
ภาคผนวก
คาสั่ง
คณะทางาน
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. ประวัติโรงเรียน
ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ รัฐบาลมีนโยบายขยายการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาไปสู่ชนบท
โดยมอบหมายให้กระทรวงศึ กษาธิการเป็นผู้ดาเนินการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายกรมสามัญ
ศึกษาดาเนินการดังนั้น กรมสามัญศึกษาจึงมอบภารกิจนี้ให้ ศึกษาธิการจังหวัดสุ รินทร์เป็นผู้ จัดหา
สถานที่จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาให้แก่กรมสามัญศึกษา โดยให้ศึกษาธิการอาเภอท่าตู มคื อนาย
เหรียญเพชรฤาชาเป็นผู้ประสานงานกับตาบลบะโดยมี นายสี สุขบรรเทิง กานันตาบลบะ เป็นผู้ร่วม
จัดหาสถานที่ร่วมกับพระครูสิริโพธินันท์ (เส็ง ศิริจันโท) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์หิมวันต์บ้านบะ พระครู
บุญวราภรณ์ (หลวงพ่อแป) เจ้าอาวาสวัดบ้านเฉนียง มีนายวัชรินทร์ ปิ ยวรารักษ์ (เลขานุการสภา
ตาบล) อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเปือยปราสาท นายวสันต์ สมอ่อน อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียน
บ้านเฉนียง นายชานาญ ชาญศรี อดีตครูโรงเรียนบ้านบะ เป็นผู้ติดต่อประสานงานและรวบรวม
เอกสารหลักฐาน นอกจากนี้ประชาชนและข้าราชการครูในตาบลบะ ตาบลหนองเมธี ตาบลกระโพ
และตาบลใกล้เคียงได้ร่วมใจกันเสียสละแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ช่ วยกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว
ขนาด ๖ เมตร x ๒๔ เมตร จานวน ๑ หลัง ที่บ้านโคกตาอุ่นประกอบด้วยห้องเรียน ๒ ห้อง ห้องพัก
ครู ๑ ห้อง และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาลคื อโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ เป็นโรงเรียนสหศึกษาโดยมี นายเหรียญ เพชรฤาชา
ศึกษาธิการอาเภอท่าตูมรั กษาการครู ใหญ่และได้รับความอนุเคราะห์ บุ คลากรจากกลุ่ มโรงเรี ย น
ประถมศึกษามาช่วยจัดการเรียนการสอน จานวน ๓ ท่าน คือนายบัญญัติ ตลับทอง นางศิรินภา
กรองทอง และนายปั ญญา ใจกล้ า ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่ งตั้ง นายชูชีพ งามเลิ ศ มาดารง
ตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๒๖ และบรรจุข้าราชการครูจานวน ๗ ตาแหน่ง มา
ดาเนินการเรียนการสอนครั้งแรก ในปีการศึกษา ๒๕๒๖ โรงเรียนได้เจริญก้าวหน้าเป็นลาดับ ตั้งแต่
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๔ สานักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์ แต่งตั้ง นายชูชีพ งามเลิศ เป็น
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนลานทรายพิทยาคม และปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการสานักงานสามัญศึกษา
จังหวัดสุรินทร์อีกหนึ่งตาแหน่ง และเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๔ สานักงานสามัญศึกษาจังหวัด
สุรินทร์ แต่งตั้งนายอรรถกร สุขบรรเทิง ตาแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โ รงเรียนลานทรายพิท ยาคม
รักษาการในตาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนลานทรายพิทยาคม จนถึงปีการศึกษา ๒๕๓๕ กรมสามัญ
ศึกษาได้มีคาสั่งแต่งตั้ง นายมานิตย์ คะนึงเพียร มาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่และได้เลื่อนตาแหน่ง
เป็นผู้อานวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ในปี ๒๕๓๖ ปี ๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นาย
จักรพงษ์ กลางคาร รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ปี ๒๕๔๒ กรม
สามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นางสาวนันท์นภัส ศุกรสุตมา ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนลานทราย
พิทยาคม ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๔๔ ในวันที่๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ กรมสามัญ
ศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายประเดิม แสนสิงห์ มาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
และในปี ๒๕๔๖ได้เลื่อนตาแหน่งเป็นผู้อานวยการโรงเรียนลานทรายพิท ยาคม และบริหารงานมา
จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ท่านเกษียณอายุราชการ ต่อมาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต
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๒ ได้แต่งตั้ง นายอรรถกร สุขบรรเทิง มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ และบริหารงานมาจนถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ต่อมาสานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ ได้แต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ และบริหารงานมาจนถึงวันที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๖๑ ต่อมาศึกษาธิการจังหวัดสุริ นทร์ปัจจุบันได้แต่ งตั้ง นายทศพร สมพันธ์ มาดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ตั้งแต่วั นที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑และบริหารงาน
มาจนถึงปัจจุบัน
2. ข้อมูลผู้บริหาร
2.1 ชื่อ-สกุล ผู้บริหาร นายทศพร สมพันธ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก ปร.ด. สาขา
ฟิสิกส์ ดารงตาแหน่งที่โรงเรียน ตั้งแต่ วันที่ 19 เมษายน 2561 จนถึงปัจจุบัน
2.2 ชื่อ-สกุล ผู้บริหาร นางสาววงค์เดือน ชินวงค์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท กศ.ม.
สาขา การบริหารการศึกษา ดารงตาแหน่งที่โรงเรียน ตั้งแต่ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน
3. ข้อมูลทั่วไป
3.1 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ต้นไม้
หมายถึง ความสดชื่น
กระต่าย
หมายถึง สัตว์ที่ชอบแสงจันทร์
พระจันทร์
หมายถึง ความสว่างที่อ่อนโยนต่อสรรพสิ่ง
3.2 อักษรย่อโรงเรียน:
ล.พ.
3.3 ปรัชญาโรงเรียน:
นตฺถิ ฌาน อปญฺญสฺส หมายถึง ความเพ่งพินิจ ย่อมไม่มีแก่คนไร้ปัญญา
3.4 สีประจาโรงเรียน:
“ฟ้า – ขาว”
สีฟ้า
หมายถึง ความกว้างไกลไพศาล ความเป็นคนใจกว้าง และความสดชื่น
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
3.5 อัตลักษณ์:
โรงเรียนวิถีประชาธิปไตย
3.6 เอกลักษณ์:
มีวินัย ไฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง
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3.7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ก. วิสัยทัศน์:
โรงเรียนลานทรายพิทยาคมสร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะชีวิต เกิดงานสร้าง
อาชีพ บนความพอเพียง สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
ข. พันธกิจ:
๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ถ่ายทอดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
๔. พัฒนาการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาอย่างเสมอภาค เพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สานึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ส่ งเสริ มการเรีย นรู้ ศิล ปวัฒ นธรรม ภาษา เอกลั กษณ์ ข องชาติ ในประชาคม
อาเซียน
ค. เป้าประสงค์:
๑. มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพและหลากหลาย
๒. ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษา ถ่ า ยทอดและอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
๔. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สานึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ
๖. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภาษา เอกลักษณ์ของชาติในประชาคม
อาเซียนได้อย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ
ง. กลยุทธ์:
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๔

4. โครงสร้างการบริหารโรงเรียน

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ผู้อานวยการโรงเรียน

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน

รองผู้อานวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารวิชาการ

- งานสานักงานการบริหารงานบุคคล
- งานวางแผนและจัดสรรอัตรากาลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งงาน
เปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น และงานการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานและงาน
เลื่อนขัน้ เงินเดือน
- งานการลาและลงเวลาปฏิบัติราชการ
- งานวินัย การรักษาวินัย และงาน
เวรยาม
- งานจัดทาทะเบียนประวัติ
- งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- งานพิเศษสนองนโยบาย ข้อมูล BIG
DATA

- งานสานักงานบริหารวิชาการ
- งานวางแผนงานวิชาการ
กลุ่มงานจัดการเรียนรู้
- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/
ท้องถิ่น
- งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
- งานจัดการเรียนการสอน
- งานนิเทศการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ
- งานคัดเลือกหนังสือเรียน
- งานส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
- งานแนะแนวการศึกษา
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มงานวิจยั สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
- งานพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพือ่
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มงานทะเบียนวัดผลและ
ประเมินผล
- งานทะเบียน
- งานวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
กลุ่มงานเครือข่ายวิชาการ
- งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- งานประสานความร่วมมือเพือ่ พัฒนา
งานวิชาการร่วมกับชุมชนสถานศึกษา
และองค์การอืน่
- งานพิเศษสนองนโยบายวิชาการ
- งานลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
- โครงการทวิศกึ ษา
- โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
- การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
เรียนร่วม
กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มบริหารงบประมาณ
- งานสานักงานบริหารงบประมาณ
- งานจัดทาแผนงานงบประมาณ
- งานบริหารการเงินและบัญชี
- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
- งานพัฒนาระบบควบคุมภายใน
- งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
- งานอานวยการและงานธุรการ

กลุม่ บริหารทั่วไป
- งานสานักงานบริหารทั่วไป
- งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
โรงเรียน
- งานโสตทัศนศึกษา
- งานสัมพันธ์ชุมชน
- งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
โรงเรียน
- งานประกันอุบตั ิเหตุ
- งานโภชนาการและปฏิคม
- งานอาคารสถานที่และสภาพ
แวดล้อม
- งานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
และงานการศึกษาทางเลือก
- งานปกครอง
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
- งานเครือข่ายผู้ปกครองและงาน
ปกครองระดับชั้น
- งานสภานักเรียนและส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
- งานยานพาหนะ
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5. ที่ตั้งของโรงเรียน
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑ ถนน - หมูท่ ี่ ๑๒ ตาบลบะ อาเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ ๓๒๑๒๐
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
โทรศัพท์ ๐๔๔ –๑๔๕๕๖๖ โทรสาร ๐๔๔–๑๔๕๕๖๖
email :lansaischool@gmail.com
website: www.lansai.ac.th
6. อาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ
- อาคารเรียนแบบ 108ล
- อาคารเรียนแบบอื่นๆ (ชั่วคราว)
- โรงฝึกงาน(อุตสาหกรรมและคหกรรม)
- โรงอาหาร 500 ที่นั่ง
- หอประชุมแบบ100/27
- บ้านพักครูแบบ203/27
- ห้องส้วมแบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง/27
- ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
- สนามฟุตบอลแบบ ฟ.1
- สนามกีฬาแบบลานอเนกประสงค์
- สนามบาสเกตบอล
- ถังเก็บน้าแบบ ฝ.33
- ถังเก็บน้าแบบหอส่งน้า(ประปา ร.ร.)
- ถังเก็บน้าแบบแท้งค์น้า
- ถังเก็บน้าแบบถังใต้ดิน
- โดมอเนกประสงค์
7. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1) ห้องปฏิบัติการ
1.1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
1.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1.3 ห้องปฏิบัติการทางภาษา
2) ห้องสมุด
2.1 คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
2.2 หนังสือ
3) แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน
3.1 ห้องสมุด
3.2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
3.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

จานวน 3 หลัง 24 ห้องเรียน
จานวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน
จานวน 1 หลัง 2 ห้องเรียน
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 5 หลัง
จานวน 3 หลัง 18 ห้อง
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 สนาม
จานวน 1 สนาม
จานวน 1 สนาม
จานวน 3 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 หลัง

จานวน 3 ห้อง
จานวน 1 ห้อง
จานวน 1 ห้อง
จานวน 20 เครือง
จานวน 4,200 เล่ม
3.9 ห้องพยาบาล
3.10 สวนหย่อม
3.11 ห้องดนตรี
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3.4 ห้องสหกรณ์
3.12 แปลงเกษตรโรงเรียน
3.5 ห้องแนะแนว
3.13 ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.6 ห้องศิลปะ
3.14 สวนป่า
3.7 ห้องคหกรรม
3.15 ห้องอุตสาหกรรม
3.8 ห้องโสตทัศนศึกษา
4) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
4.1 สวนป่าหนองหว้า
4.8 ศูนย์สมุนไพร
4.2 การทาปุ๋ยชีวภาพบ้านหนองไผ่4.9 ศูนย์ฝึกอาชีพการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
4.3 วัดป่าบ้านเปือย
4.10 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติอ.ท่าตูม
4.4 แม่น้ามูล,ลาชี-วังทะลุ
4.11 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโลโลยีระดับตาบล
4.5 ศูนย์คชศึกษา
4.12 ศูนย์สาธิตการเกษตรผสมผสาน
4.6 ห้องสมุดประชาชนอาเภอจอมพระ 4.13 โรงสีข้าวชุมชน
4.7 ศูนย์สาธิตการตลาดร้านค้าชุมชนบ้านบะ
8. สภาพความพร้อมของบุคลากร
1. จานวนครูและบุคลากรทางการ
ก. จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาแนกตามตาแหน่งและเพศ
เพศ (คน)
ตาแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา
1
1
2
ข้าราชการครู
7
13
20
พนักงานราชการ
1
0
1
ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ
-ครูขั้นวิกฤตฯ (1 คน)
0
3
3
-ครูธุรการโรงเรียน (1 คน)
-ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ (1 คน)
ลูกจ้างนอกงบประมาณ
0
1
1
-ครูอัตราจ้าง
นักการภารโรง
1
0
1
รวม
10
18
28
- มีครูที่สอนตรงตามวิชาเอก 24 คน (100%)
- มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด - คน (0%)
- ชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยของครู คนละ 21 ชั่วโมง/สัปดาห์

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๗

ข. จานวนข้าราชการครู จาแนกตามตาแหน่งและวิทยฐานะ
ตาแหน่ง/ วิทยฐานะ
ไม่มี
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการสถานศึกษา
1
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
1
ครู
6
14
ครูผู้ช่วย
รวม
5
5
12

รวม
1
1
20
22

ค. จานวนครูผู้สอน จาแนกตามสาขาวิชาเอกที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี และเพศ
เพศ (คน)
สาขาวิชา
ชาย
หญิง
รวม
ภาษาไทย
3
3
คณิตศาสตร์
1
2
3
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
2
2
ฟิสิกส์
1
0
1
ชีววิทยา
1
0
1
ภาษาอังกฤษ
0
3
3
สังคมศึกษา
2
1
3
คอมพิวเตอร์
0
1
1
พลศึกษา
1
0
4
เกษตรศาสตร์
0
2
2
ดนตรีศึกษา
1
0
1
รวม
7
13
25
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9. จานวนนักเรียน
สภาพของผู้เรียนในเชิงปริมาณและคุณภาพแสดงดังตาราง
1) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 371 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
เพศ
เฉลี่ย
ระดับชั้น
จานวน
รวม
เรียน
ห้อง
ชาย
หญิง
ต่อห้อง
ม.1
2
27
25
52
26.00
ม.2
3
30
36
66
22.00
ม.3
3
45
38
83
27.67
รวม
8
102
99
201
25.13
ม.4
2
20
52
72
36.00
ม.5
2
10
38
48
24.00
ม.6
2
14
36
50
25.00
รวม
6
44
126
170
28.33
รวมทั้งหมด
14
146
225
371
2) จานวนนักเรียนพิการ - คน
3) มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 13 คน
4) มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 359 คน
5) จานวนนักเรียนต่อห้อง(เฉลี่ย) 28.33 คน
6) สัดส่วนครู : นักเรียน 1 : 14.84
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ส่วนที่ 2
การศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา
1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑ ถนน - หมู่ที่ ๑๒ ตาบลบะ อาเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์ สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้รับการ ประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. รอบสาม ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา แสดงในตารางรางสรุปผลได้ดังนี้ ด้านผู้เรียน ซึ่งสรุปผลการ ประเมินโดย
ภาพรวมตามมาตรฐาน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนินและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ
ปรับ พอใช้ ดี ดีมาก
ปรุง
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มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ระดับคุณภาพ
ปรับ พอใช้ ดี ดีมาก
ปรุง



ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไม่รับรอง
กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก ......................................-................................................
จุดเด่น
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีความ
ใฝ่ รู้ และเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งคิ ด เป็ น ท าเป็ น สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาให้ บ รรลุ ต ามปรั ช ญา ปณิ ธ าน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษามีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษา คือผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีผลการด าเนินงานโครงการเล่น
กีฬาต้านยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการปลูกป่าแก้ปัญหาโลกร้อนโครงการสมุนไพรชุมชนเพื่อ ส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีผลการส่งเสริม
พัฒนา สถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูป การศึกษา
3. สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. สถานศึกษามีพัฒนาการที่ดีของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
จุดที่ควรพัฒนา
1. การส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคม ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามา
มีบทบาทและ มีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์และร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมให้
ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมกาหนดจุดเน้น จุดเด่นเพื่อพัฒนาให้เป็น
เอกลักษณ์เพิ่มมากขึ้น
2. การส่ งเสริ มสนับ สนุ นให้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามามีบทบาทตามกรอบ
อานาจหน้าที่ กรอบระยะเวลา และวาระการประชุมที่เป็นสาระสาคัญที่คณะกรรมการต้องพิจารณาตาม
กรอบภารกิจงาน
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3. การนาผลการประเมินแบบวัดแบบทดสอบแผนการจัดการเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้
ของครูไปใช้ พัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ
4. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้ตามมาตรฐานที่กาหนดและสอดคล้องกับกรอบภารกิจงาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
1.ด้านผลการจัดการศึกษา
1) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งภายใน
และ ภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ต่อไป
2) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิ ลปะ โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ มา
จัดกิจกรรม การเรียนการสอน และศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
สร้างแรงจูงใจและ ก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาหรับผู้เรียนแต่ละคนในแต่ละภาคเรียนให้
สูงขึ้น
3) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการก าหนดวิสั ยทัศน์
และร่วม ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
4) สถานศึ กษาควรส่ งเสริม ให้ ผู้ ป กครอง ชุมชนเข้ามามีส่ ว นร่ว มในการแสดงความ
คิดเห็นร่วม ก าหนดจุดเน้ นจุดเด่นเพื่อพัฒนาเอกลักษณ์คือผู้ใดมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นเพื่อความ
ร่วมมือในการพัฒนา ผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย
2.ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1) สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ามามี
บทบาท ตามกรอบอ านาจหน้ าที่เพิ่มมากขึ้ น ก าหนดกรอบระยะเวลาและวาระการประชุ ม ที่ เ ป็ น
สาระสาคัญที่ คณะกรรมการต้องพิจารณาตามกรอบภารกิจงาน ควรเชิญคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐานตรวจเยี่ยมชั้น เรียนและกิจกรรมต่างๆภายหลังเลิกประชุมทุกครั้ง
2) สถานศึกษาควรดาเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพของ สถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ในด้านการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยยุคใหม่พัฒนา คุณภาพครูยุคใหม่การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่และการบริหาร
จัดการยุคใหม่
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึกษาควรน าผลการประเมินแบบวัดแบบทดสอบ แผนการจัดการเรียนรู้
กระบวนการ จัดการเรียนรู้ของครูไปใช้พัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควรจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด และสอดคล้องกับ
กรอบภารกิจงานบริหาร จัดทาสารบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ สะดวกและทันต่อการใช้งาน
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2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 และ
แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้กาหนดกรอบและแนวทางในการดาเนินการจัดการศึกษาทุก
ด้านดังต่อไปนี้
1. ด้านสิ ทธิและหน้ า ที่ท างการศึ ก ษา กาหนดให้ บุค คลมีสิ ทธิแ ละโอกาสเสมอกั น ในการรั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้ จ่าย
และให้ความสาคัญกับการศึกษา สาหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
2. ด้านระบบการศึกษา กาหนดให้จัดการศึกษา 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยบูรณาการให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
3. ด้านแนวทางการจัดการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้โดยให้ความสาคัญกับหลักสูตรผู้เรียน เนื้อหา
สาระวิธีการเรียน การสอน แหล่งเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน สื่อการเรียนการสอน
4. ด้านการบริหารและจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นการกระจายอานาจ การจัดโครงสร้างของกระทรวงทั้งส่วนกลาง เขต
พื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษา
5. ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึก ษา กาหนดให้ มีระบบการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา เพื่อพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกัน คุณภาพภายนอก
6. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้มีระบบ และกระบวนการผลิตการพัฒนาครูและ
บุ คลากรให้ มี คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม จัดให้ มีองค์กรวิช าชีพครู ผู้ บริห ารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษา กาหนดให้มีกฎหมายว่ าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เกื้อกูล เพื่อให้มีรายได้เพียงพอ และเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ รวมถึงการนาทรัพยากร
บุคคล ผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความชานาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาถ่ายทอดเพื่อประโยชน์ในการจัด
การศึกษา
7. ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ให้มีการระดมทรัพยากรจากแหล่ งต่าง ๆ เพื่อใช้
ในการจัดการศึกษา และจัดสรรให้ผู้เรียนอย่างเสมอภาค มีระบบการบริหารทรัพยากรที่คล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ
8. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา
รวมทั้งพัฒนา บุคลากรทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ทักษะ มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
3. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นโยบายของคณะรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โ อชา นายกรัฐ มนตรีแ ถลงต่ อ รัฐ สภาวั น
พฤหั ส บดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 ประเทศไทยมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งผ่ า นวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
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ขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้นาประเทศในอดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุด
นี้ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็น ประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” โดยรัฐบาลได้กาหนด นโยบาย
ในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้
นโยบายหลัก 12 ด้าน
1. การป้องกันและเชิดชูส ถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์มีความส าคัญยิ่งต่ อ
ประเทศและประชาชน ชาวไทย รัฐบาลถือเป็นหน้าที่สาคัญที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้อง
รักษาพระบรมเดชานุภาพ ด้วย ความจงรักภักดี ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายดาเนินการดังนี้
1.1 สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสาคัญในการบาบัดทุกข์ และบารุงสุขให้ประชาชน และ
พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้ง ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน การนามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการและการพัฒนา ประเทศเพื่อ ประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งเผยแพร่ศาสตร์พระราชาและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เวทีโลกเพื่อ ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.2 ต่อยอดการดาเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชน จิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดาริ ให้ เป็นแบบอย่างการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้แก่ ประชาชน และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก
ความสามัคคี ทั้งของหน่วยงานใน พระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน
1.3 สร้ างความตระหนักรู้ เผยแพร่และปลู กฝั งให้ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับ สถาบัน พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ตลอดจนพระ
มหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขในบริบทของไทย
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
2.1 รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ ทั้งทางบก ทางทะเล
ทางอากาศ รวมทั้งป้องกัน และปราบปรามภัยคุกคามต่างๆ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างอานาจกาลังรบที่มีตัวตนและไม่ มีตัวตนให้เข้มแข็ง การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ
ระบบงานข่าวกรอง การจัดการข้อมูลที่เป็นเท็จ ทางสื่อออนไลน์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้าน
ความมั่นคง รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการความ มั่นคงแบบองค์รวมให้มีความพร้อมในการรักษา
อธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ และร่วมพัฒนาประเทศในด้าน ต่างๆ
2.2 ปลูกจิตสานึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการ
มี ส่ ว นร่ ว มท าประโยชน์ ใ ห้ ป ระเทศ รั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ ความสามั ค คี ป รองดองและความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ
หลักคิดที่ถูกต้อง สร้างค่านิยม “ประเทศไทยสาคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อ การมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
2.3 พัฒนาการเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มี ธรรมาภิบาล ความรักชาติ และความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้ง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
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ส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพเป็นคนดีมี คุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติมากกว่าส่วนตน เพื่อให้การบริหารราชการ แผ่นดินเอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศให้มี
ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
2.4 สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน โดยกาหนดให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ดูแล และ รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุข
ของประชาชน และปัญหายาเสพติด ในระดับชุมชนและหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ประชาชน
มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้างความ ปลอดภัยในพื้นที่
2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ปราบปรามแหล่งผลิต และเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
อย่างเด็ดขาดป้องกันเส้นทาง การนาเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลดจานวนผู้ค้าและผู้
เสพรายใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึง ภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟื้นฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่าน
กระบวนการทางสาธารณสุข
3. การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมรัฐบาลให้ความสาคัญกับการส่งเสริมให้สถาบันทาง
สั ง คมร่ ว มปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม และวั ฒ นธรรมที่ ดี รวมทั้ ง การท านุ บ ารุ ง ศาสนา การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับ ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้างสังคมให้มี
คุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมี ความสุข ดังนี้
3.1 ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมและเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ โดยอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และเผยแพร่
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญา ภาษาไทย และภาษาถิ่นที่มีอัต
ลักษณ์ และความหลากหลายผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เกิดความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมทั้ง
สนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อกระตุ้นกระแสนิยมวัฒนธรรมไทยพัฒนา
ต่อยอดและสร้าง มูลค่าเพิ่มในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม
3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีมีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์
การมีวินัย เคารพ กฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทาประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่
ดี โดยส่ งเสริมให้ สถาบั น การศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะส่งเสริมให้
ภาคเอกชนดาเนินธุรกิจอย่างมี ธรรมาภิบาล ให้สื่อมีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี
รวมถึงผลิตสื่อที่มีคุณภาพและมีความ รับผิดชอบและเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์
3.3 ทานุบารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาให้มีบทบาท
ในการเผยแพร่หลักคาสอน ที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต จิตใจ และพัฒนาสังคม ให้มคี วามสามัคคี ปรองดอง และยั่งยืน ให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่น
แท้ค าสอนของพระพุทธเจ้าและสามารถ น ามาปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้
3.4 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ของประเทศเพื่อน
บ้านยอมรับและเคารพใน ประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลายใน
ลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดย สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศควบคู่กับการส่งเสริม สร้างสรรค์
งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากลเพื่อเป็นส่วน หนึ่งของประชาคมโลก
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
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4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
4.1 สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก
4.2 เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน
4.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
4.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง
4.5 ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง
5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว
5.5 พัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการ และการลงทุนใน
ภูมิภาค
5.6 พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
5.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ
5.8 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่
6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
7.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน
7.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
7.3 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียนให้มี
โอกาสพัฒนาตามหลักศักยภาพ เพื่อสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นใน
ทุกรูปแบบ ครอบครัว เพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนรากฐานการ
ให้ความช่วยเหลือที่ คานึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้
เรื่ องโภชนาการและสุขภาพ การอบรมเลี้ ยงดู การส่ งเสริมพั ฒ นาการเด็กปฐมวัย ผ่านการให้ บริการ
สาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการยกระดับ คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน
และพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรทางการศึกษาและ ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ
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8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคานึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของ
เด็กแต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและ พั ฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบ การจัดการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบ และมีทิศทางที่ชัดเจน
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ และอาชีพของคน
ทุกช่วงวัยสาหรับศตวรรษที่ 21 โดย ปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนาเทคโนโลยีและ
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วน ในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การ
คัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู ที่นาไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและ
จัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิด โลกทัศน์มุมมองของเด็กและครู
ด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ
8.2.2 จั ดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อพั ฒ นาสมรรถนะของ
ผู้เรียนทั้งในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของ
ประเทศในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกากับการเรียนรู้ของตนเองได้
รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้ง
ทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะ ชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0
โดยการจัดระบบและกลไก การร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการ
พัฒนากาลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้ สามารถนาความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้า ง
และพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการ พัฒนากาลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว กาลังคนที่กาลังจะ
เข้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการสาหรับผลิต กาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้ งเร่งรัด และขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทางานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถ
สูงสนับสนุนให้ธุรกิจชั้นนา ในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย
เพื่อกลับมาเป็นผู้นาการ เปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรใน
องค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศ โดยใน
ระยะแรกให้ ความส าคั ญ กั บ การดึ ง ดู ด นั ก วิ จั ย ผู้ เ ชี่ ย วชาญจากต่ า งประเทศมาร่ ว มวิ จัย และพั ฒ นา
เทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งมีพื้นที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มี
ศักยภาพสูงได้ทางานร่วมกัน หรือ ร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับ
ประเทศ
8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัด ความเหลื่อมล้าและความ
ยากจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิง
พื้นที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าสร้างโอกาสสาหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้
สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมสาหรับโลกยุดดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความ
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เหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยระยะแรกจะให้ความสาคัญ กับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้าน
สุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
8.5.2 ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และ
สร้างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้น การวิจัยและพัฒนานวั ตกรรมเพื่อนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ กาหนดวาระการวิจัยแห่งชาติส่งเสริมความ ร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่าย
ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชนและภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและ บริการ สร้างสภาพแวดล้ อม
และองค์ประกอบของระบบวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณา การการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมกับการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
8.5.3 สร้างเครือข่ายการทาวิจัยระหว่างภาคส่วนต่างๆ ปฏิรูปและบูรณาการ
ระบบการเรียนการสอนกับระบบงาน วิจัยและพัฒนา ให้เอื้อ ต่อการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของ
ประเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ ธุ ร กิ จ ไทยทุ ก ระดั บ ในเวที ก ารค้ า โลก ส่ ง เสริ ม
กระบวนการการทางานของภาครัฐ และภาคเอกชนในการวิจัยและ พัฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการทางานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบ
การศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างนั กวิจัย มืออาชีพและนวัตกรที่
สามารถสร้างมูล ค่าเพิ่มและยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและ นวัตกรรมของ
ประเทศ
8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
8.6.1 มุ่งเน้นการพั ฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิ ทธิภ าพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุก ระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คานึงถึงความจาเป็นและศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาแต่งละแห่ง พร้อมทั้งจัด ให้มีมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัด
ผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อ ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงาน
ที่ไม่จาเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อ
ข้ อ มู ล ครอบครั ว และผู้ เ รี ย นระหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า งๆ ตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด จนถึ ง การพั ฒ นาตลอดช่ ว งชีวิ ต
ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิ ดที่
หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้สาหรับเยาวชนที่ เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียน
การสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
8.6.3 ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา โดยบูรณาการการดาเนินงานระหว่าง
หน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพื่อ ความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้ อยโอกาสและกลุ่ ม
เด็กนอกระบบการศึกษาปรับ เปลี่ ยนจัดสรรงบประมาณให้ส อดคล้ องกับความจาเป็นของผู้เรีย นและ
ลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่ เลี้ยง จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุ ณภาพ
การศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
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พื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์
เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้าง หนี้กองทุนเงินให้กู้เพื่อ
การศึกษาและทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม
8.6.4 พัฒ นาทักษะอาชีพทุกช่ว งวัย โดยกาหนดระบบที่เอื้อต่อ การพั ฒ นา
ทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้ เชื่อมโยงกับ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการ
เรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬา ให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬ าอาชีพ การกาหนด
มาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรั บความ ต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของ
ทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของ ตลาดแรงงานที่อาจเปลี่ยนไปตาม
แนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต
8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์
ทีถ่ ูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจติ สาธารณะ การเคารพกฎหมาย
และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชา และในทุกกิจกรรม ควบคู่ไ ปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุ กมิติอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิ ภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก สถานศึกษาให้เอื้อต่อการมี คุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิด
บรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ
8.7 จั ด ท าระบบปริ ญ ญาชุ ม ชนและการจั ด อบรมหลั ก สู ต รระยะสั้ น เน้ น ออกแบบ
หลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการดารงชีวิตประจาวันและทักษะอาชีพของ
คนทุกช่วงวัยในพื้นที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต
ซึ่ ง เป็ น การเรี ย นเก็ บ หน่ ว ยกิ ต ของวิ ช าเรี ย นเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถเรี ย นข้ า มสาขาวิ ช าและข้ า ม
สถาบันการศึกษาหรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะ หลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคน
ไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการดารงชีวิต
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
1. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7. การเตรี ย มคนไทยสู่ ศ ตวรรษที่ 21 โดยสร้ า งแพลตฟอร์ ม การเรี ย นรู้ ใ หม่ ใ นระบบดิจิทัล
ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการ เรี ย นรู้ มุ่ ง สู่ ร ะบบการเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้ า นวิ ศ วกรรม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
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คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่
ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียน คุณภาพในทุกตาบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของ
สถาบั น การศึ ก ษาต่ า งๆ เพื่ อ แบ่ ง ปั น องค์ ค วามรู้ ข อง สถาบั น การศึ ก ษาสู่ ส าธารณะ เชื่ อ มโยงระบบ
การศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อ ออนไลน์ และโครงข่าย
สังคมออนไลน์ของคนไทย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซ
เบอร์ แ ละสามารถใช้เทคโนโลยี เป็ นเครื่องมื อในการกระจายข้อ มูล ข่าวสารที่ถูก ต้อง การสร้างความ
สมานฉันท์ และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการ
ประจา
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดาเนินการเพื่อ
แก้ไข เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
4. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
1.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
1.2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
1.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความ
พร้อมในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาความมั่นคง
1.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย
ประชาคมระหว่างประเทศ
1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
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3.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
4.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสหน้าทุกภาคส่วน
เข้ามาเป็น กาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
4.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้
ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
5.2 ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทาง
ลบจากการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศ
5.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมดุลภายในขีดความสามารถ ของระบบนิเวศ
5.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บน หลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานทีม่ ุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
6.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
6.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
วิสัยทัศน์
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้อง กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 แนว
ทางการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย
ดังนี้
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่พิเศษ
ได้รับการศึกษา และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้
2.1 ก าลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ และ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี
เป้าหมาย ดังนี้
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะคุณลักษณะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถ เข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มี
เป้าหมาย ดังนี้
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วง
วัย
4.3 ระบบข้อมู ล รายบุ ค คลและสารสนเทศทางการศึ กษาที่ ครอบคลุ ม ถูกต้อ งเป็ น
ปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการ บริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
เป้าหมาย ดังนี้
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.2 หลั กสู ตร แหล่ งเรี ยนรู้ และสื่ อการเรีย นรู้ ที่ส่ ง เสริ ม คุ ณภาพชี วิ ตที่ เ ป็น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
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5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
6. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 มี
จานวน 4 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
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2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.1 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการ อย่างเป็นรูปธรรม
2.2 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิน่
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
7. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน พิจารณาจากปัจจัยด้านสังคมและ
วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย สรุปได้ดังนี้
ปัจจัยที่เป็นโอกาสในการดเนินงานของโรงเรียน
- ชุมชน ผู้ปกครอง เห็นความสาคัญของการศึกษา
- มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นาทางการพัฒนา
- ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลความรู้และแหล่ง
เรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดาเนินงานของโรงเรียน
- การกระจายของอบายมุขในชุมชนส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมนักเรียน
- การใช้สื่อและเทคโนโลยีในทางที่ไม่เหมาะสมของเยาวชน
- ความแตกต่างด้านเศรษฐกิจผู้ปกครองมีผลต่อความเสมอภาคด้านการเรียนและการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
- ครอบครัวที่ไม่ดูแลเอาใจใส่นักเรียน
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- การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน พิจารณาจากปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย
โรงเรียน การบริการและผลผลิต ปริมาณและคุณภาพบุคคล ประสิทธิภาพทางการเงินกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และการ บริหารจัดการ สรุปได้ดังนี้
ปัจจัยที่เป็นจุดแข็งในการดาเนินงานของโรงเรียน
- มีโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนชัดเจนอย่างเป็นระบบ
- จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักเรียน
- บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงกับคุณวุฒิและความสามารถและมีจานวนเพียงพอ
- มีระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นระบบและโปร่งใส
- มีแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
- มีระบบประกันคุณภาพในการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา
- มีการใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC อย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนในการดาเนินงานของโรงเรียน
- หน่วยงานต้นสังกัดมีกิจกรรมให้ครูต้องออกจากโรงเรียนมากเกินไปส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงาน
- ขาดการบริหารการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- การบริหารงานที่ยังขาดการจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ
8. ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนสามารถ
ประเมิ น สภาพสถานภาพของโรงเรี ย นได้ ว่ า สภาพแวดล้ อ มภายนอกมี ลั ก ษณะเอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นา
สภาพแวดล้อมภายในยัง เป็นจุดแข็งในการปฏิบัติงานเพื่อความสาเร็จสู่จุดมุ่งหมาย โรงเรียนมีโอกาสที่จะ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
โดยอาศัยความร่วมมือของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน ในด้านการบริหารโรงเรียนมี ปัจจัย
ทางด้านโครงสร้างและนโยบายที่ดี การให้บริการและผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีบรรยากาศ และสภาพแวดล้ อมที่ร่มรื่นแต่ยังมีจุดอ่อนที่เป็นปัญหาต้อง
แก้ไขคือสภาพงบประมาณมีจากัด การจัดหาสื่อ และอุปกรณ์การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้มากขึ้น
ตลอดจนการบริหารจัดการจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น เช่นกัน
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
1. วิสัยทัศน์
“โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต เกิดงาน สร้างอาชีพ บน
ความพอเพียง สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
2. พันธกิจ
1) พัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
2) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาทักษะทางอาชีพให้
ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความต้องการของตน มีเป้าหมายและเจตคติที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพในอนาคต
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เน้นคุณธรรม นาความรู้ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลก
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)
4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
และงานที่รับผิดชอบ มีนวัตกรรมในการพัฒนางาน
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ให้หลักการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบด้วยกระบวนการ PDCA มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีความรั กในสถาบันหลั กของชาติและยึ ดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม โดยน้อมนาพระบรมราโชบาย รั ชกาลที่ ๑๐ สู่การ
ปฏิบัติ
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่น
ๆได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ ดี (Global Citizen)
พร้อมก้าวสู่สากล นาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ และนานาชาติ
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4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี และน้อมนาศาสตร์พระราชามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้
6. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาทางวิชาการ นาเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้บริหารงาน ยึด
หลักธรรมาภิบาลและน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
7. สถานศึกษาจัดการศึกษา เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้
งานวิจัย เทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
4. กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
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ส่วนที่ 4
กรอบแผนกลยุทธ์
กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร
กลยุทธ์ที่ 1
จัดการศึกษา
เพื่อความ
มั่นคง

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน

วัตถุประสงค์เชิง
จุดมุ่งหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
2564 2565 2566

1.1 ผู้เรียนมีความรัก 1. เสริมสร้างความมั่นคง
ใน สถาบันหลักของ ของสถาบันหลักและการ
ชาติ และยึดมั่นการ ปกครองในระบอบ
ปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
ประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ทรง ประมุข
เป็นประมุข
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้าน
1.2 ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
จริยธรรม และค่านิยมที่ ค่านิยมที่พึงประสงค์
พึงประสงค์

1.ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมี
การบูรณาการ หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้
ในการดาเนินชีวิต
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
มีความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการ เรียนรู้
ประวัติศาสตร์และ ความเป็น
พลเมือง
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มี
คุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงระสงค์ตาม
หลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
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100

100

100
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100

100

100
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กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน

วัตถุประสงค์เชิง
จุดมุ่งหมาย

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนสู่
ความเป็น
เลิศ

2.1 ผู้เรียนเป็นคนดี
คนเก่ง มีคุณภาพ มี
สมรรถนะ ทักษะ
และคุณลักษณะที่
สาคัญจาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
2.2 ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและ
ศักยภาพที่จาเป็น
ต่อการสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันมีทักษะ
อาชีพตามความ
ต้องการของตลาด
งาน และการพัฒนา
ประเทศ

1. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริม สนับสนุน
ผู้เรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ(ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส) ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเต็ม ตามศักยภาพ
ด้วยรูปแบบ ที่เหมาะสม
3. ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ สร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน
4. ส่งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้เรียน มีทักษะด้าน
อาชีพตามความถนัด
และความสนใจของ
ตนเอง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
2564

2565

2566

1. ร้อยละ 100 ของครู
100
จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
หลักสูตร ตามความจาเป็น
และความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น
และสังคม
2. จานวนร้อยละของ
55
ผู้เรียน ที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบ ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้น พื้นฐาน
(O-NET) มากกว่า ร้อยละ
55 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษาที่ผา่ นมา
3. ร้อยละ 100 ของ
100
ผู้เรียนมี ทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิด แก้ปัญหา
และคิดสร้างสรรค์ จาก
การเรียนรู้ผา่ นกิจกรรม
การปฏิบัตจิ ริง (Active
Learning)
4. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน 85
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ
5. ร้อยละ 100 ของ
100
ผู้เรียนที่ มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส) ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ด้วย รูปแบบที่เหมาะสม
6. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน 85
มีทักษะในศตวรรษที่ 21
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โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
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กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน

วัตถุประสงค์เชิง
จุดมุ่งหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริม
สนับสนุน
การพัฒนาครู
และ บุคลากร
ทางการ
ศึกษา

3.1 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นผู้ที่
มี คุณธรรมมีจิต
วิญญาณความเป็นครู
มีสมรรถนะสูง
สอดคล้อง กับการ
จัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
3.2 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
บทบาท เป็นนักวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา

1. พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้ สามารถจัดการ
เรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
ในรูปแบบที่
หลากหลาย
2. ส่งเสริม สนับสนุน
การ วิจัยการพัฒนา
นวัตกรรมและนาผลไป
ใช้ประโยชน์

1. ร้อยละ 100 ของครู
และ บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบั การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย
2. ร้อยละ 100 ของครู
และ บุคลากรทางการ
ศึกษามี คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

100

100

100

100

100

100

กลยุทธ์ที่ 4
ขยายโอกาส
การเข้าถึง
บริการทาง
การศึกษาการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและ
ลดความ
เหลื่อมล้า

4.1 ประชากรวัย
เรียน ทุกคนได้รับ
โอกาสเข้าถึง
การศึกษาที่มคี ณ
ุ ภาพ
เสมอภาค

1. เพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ
2. ลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา

1. ร้อยละ 100 ของ
ประชากรวัยเรียนภาค
บังคับได้รับโอกาสในการ
เข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่าง ทั่วถึง เสมอภาคและ
มีคุณภาพ
2. อัตราการออกกลางคัน
ของนักเรียนลดลงน้อย
กว่า 0.02

100

100

100

กลยุทธ์ที่ 5
จัดการศึกษา
เพื่อสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

5.1 ผู้เรียนมี
จิตสานึกในการ
ดาเนินชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
และ สามารถนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไป ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

1. ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. ร้อยละ100 ของ
นักเรียนมี จิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมน้อมนาแนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบตั ิ
2. ร้อยละ 90 ของผูเ้ รียน
มีจิตสานึกความตระหนัก
และมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

100

100

100

90

95

100

2564 2565 2566

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
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กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน

กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
และส่งเสริม
การมีส่วนร่วม

6.1 มีระบบบริหาร
จัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นไป
ตามหลักธรรมมา
ภิบาล
6.2 สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและ
ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนของสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษา

วัตถุประสงค์เชิง
จุดมุ่งหมาย

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

เป้าหมาย
2564 2565 2566

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. เสริมสร้างปลูกฝัง
ค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต
3. ส่งเสริมหลักสูตร
สุจริตศึกษา
4. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนของสังคม
เข้ามา มีส่วนร่วมบริหาร
จัดการศึกษา
5. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งคณะกรรมการ
สถานศึกษา
6. สร้างความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1. สถานศึกษาที่มผี ลการ
ประเมินภายนอกในระดับ
ดีขึ้นไป
2. สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม

90

95

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
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ส่วนที่ 5
เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสาเร็จ ตามแผนกลยุทธ์
โครงการ/
กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

ข้อมูล
ปีฐาน

เป้าหมายราย
ปีงบประมาณ (ร้อยละ)

2563 2564 2565 2566
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
โครงการวัน
สถาปนาลูกเสือ

100

100

100

100

85
100

90
100

95
100

100
100

โครงการวันสาคัญ 1.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ร่วมกิจกรรม
100
ทางศาสนา
วัน สาคัญต่างๆและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมไทย
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ
100
และค่านิยมที่พึงประสงค์
3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความจงรักภักดี 100
ต่อ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
ดารงไว้ ซึ่งประเพณีที่ดีงาม รักความ
เป็นไทย

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
100

100
100

100
100

100
100

โครงการวันไหว้
ครู

1.ร้อยละ 100 นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ
2.ครูร้อยละ 90 เข้าร่วมโครงการ
3.นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ร้อยละ 100

1.ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ
2.ร้อยละของครูที่เข้าร่วมโครงการ
3.คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อการจัด
กิจกรรม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
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โครงการ/
กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

ข้อมูล
ปีฐาน

เป้าหมายราย
ปีงบประมาณ (ร้อยละ)

2563 2564 2565 2566
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
โครงการวัน
ภาษาไทย

ด้านนักเรียน
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90
2.นักเรียนน้อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงแสดง
ความห่วงใยและพระราชทานแนวคิด
ต่าง ๆ เกี่ยวกับใช้ภาษาไทย
3.นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง มากขึ้นแสดงออกในทาง
สร้างสรรค์

85
85

90
90

95
95

100
100

85

90

95

100

85

90

95

100

85

90

95

100

โครงการจัดซื้อ
1.ร้อยละ 70 นักเรียนที่เข้าร่วม
จัดหาวัสดุ
โครงการ
สานักงานวิชาการ 2.ครู ร้อยละ 90 เข้าร่วมโครงการ
3.นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ร้อยละ 70

65

70

75

80

85
65

90
70

95
75

100
80

โครงการพัฒนา
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

85

90

95

100

85

90

95

100

85

90

95

100

85

90

95

100

โครงการสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์

1.ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้แสดงออก
ตาม ความสามารถและความถนัด
2.ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัย มีความ
ชื่นชมและเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรม

1.ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงาน
ที่ รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง
2.มีจานวนครูและบุคลากรสนับสนุน
เพียงพอ
3.ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หรือเป็น
วิทยากร
4.ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการ เรียนการสอน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
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โครงการ/
กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

ข้อมูล
ปีฐาน

เป้าหมายราย
ปีงบประมาณ (ร้อยละ)

2563 2564 2565 2566
โครงการพัฒนา 1.ร้อยละ 70 นักเรียนที่เข้าร่วม
การเรียนสอนวิชา โครงการ
คณิตศาสตร์
2.ครู ร้อยละ 90 เข้าร่วมโครงการ
3.นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การ เรียนรู้ร้อยละ 70

65

70

75

80

85
65

90
70

95
75

100
80

โครงการวันสุนทร 1. ร้อยล ะ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมใน
ภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่
2. ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้จาก
การเข้าชมนิทรรศการสุนทรภู่
3. ร้อยละ 70 นักเรียนส่งผลงานเข้า
ร่วมการประกวดทักษะทางภาษาไทย

75

80

85

90

75

80

85

90

65

70

75

80

100

100

100

100

100
55
100

100
60
100

100
65
100

100
70
100

100

100

100

100

75

80

85

90

85

90

95

100

โครงการกีฬาสี
ภายใน

1.ร้อยละ 100 นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ
2.ครูร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
3.ชุมชนร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ
4.นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ร้อยละ 100

โครงการยกระดับ 1. ร้อยละ 100 นักเรียนที่เข้าร่วม
ผลสัมฤทธิ์
โครงการ
ทางการเรียน
2. ครู 5 กลุ่มสาระหลักร้อยละ 80
ครู อาจารย์ มีกระบวนการวัดผลและ
ประเมินผลให้เป็นกลไกในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับโรงเรียน 5
กลุ่ม สาระหลัก และผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติในปี การศึกษา 2563
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
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โครงการ/
กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

ข้อมูล
ปีฐาน

เป้าหมายราย
ปีงบประมาณ (ร้อยละ)

2563 2564 2565 2566
โครงการพัฒนา
การเรียนการ
สอนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ทุกรายวิชา
2. พัฒนาและปรับปรุง นวัตกรรมและ
สื่อการเรียนการสอน

85

90

95

100

85

90

95

100

โครงการพัฒนา
การเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่าง
ประเทศ

1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
ที่ตั้งไว้

85

90

95

100

85

90

95

100

โครงการพัฒนา
การเรียนสอน
วิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ร่วม
กิจกรรม อาเซียน
2.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะ และค่านิยมที่พึงประสงค์
3.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความรู้
ความ เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

75

80

85

90

75

80

85

90

75

80

85

90

โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ

1.ร้อยละ 70 นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ
2.ครู ร้อยละ 90 เข้าร่วมโครงการ
3.นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ร้อยละ 70

65

70

75

80

85
65

90
70

95
75

100
80

โครงการเข้าค่าย
พักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี

1.นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ได้เข้าค่ายพัก
แรมทุกคน
2.แบบประเมินการเข้าค่ายฯ

85

90

95

100

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
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โครงการ/
กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

ข้อมูล
ปีฐาน

เป้าหมายราย
ปีงบประมาณ (ร้อยละ)

2563 2564 2565 2566
โครงการนิเทศ
ภายใน

เชิงปริมาณ
1)โรงเรียนมีการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ ของครูผู้สอนทุกคนทุกชั้นเรียน
เดือนละ 1 ครั้ง
2)โรงเรียนมีการนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ ของครูผู้สอน
เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
ดีมากตามรายมาตรฐานการศึกษาที่
กาหนด
2) ครูสามารถออกแบบหน่วยบูรณา
การ รูปแบบ AL (Active Learning)
ด้วยกิจกรรมหลัก PBL
(Problem Base Learning)
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบยั่งยืน
3.) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น

85

90

95

100

85

90

95

100

85

90

95

100

85

90

95

100

85

90

95

100

โครงการเปิดบ้าน 1) นักเรียนและครูได้มีโอกาสได้แสดง
วิชาการ
ความรู้ความสามารถ
Open House
2) นักเรียนและครูเกิดความภาคภูมิใจ
3) ชุมชนให้การยอมรับโรงเรียนและให้
การสนับสนุน

85

90

95

100

85
85

90
90

95
95

100
100

โครงการป้องกัน
ยาเสพติด

85

90

95

100

85
85

90
90

95
95

100
100

1.ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ
2.ร้อยละของครูที่เข้าร่วมโครงการ
3.คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อการจัด
กิจกรรม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
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โครงการ/
กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

ข้อมูล
ปีฐาน

เป้าหมายราย
ปีงบประมาณ (ร้อยละ)

2563 2564 2565 2566
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการพัฒนา
บุคลากร

โครงการจัดหา
ลูกจ้างชั่วคราว

1.ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงาน
ที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง
2.มีจานวนครูและบุคลากรสนับสนุน
เพียงพอ
3.ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หรือเป็น
วิทยากร
4.ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการ เรียนการสอน

85

90

95

100

85

90

95

100

85

90

95

100

85

90

95

100

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น
2. นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง มากขึ้นแสดงออกในทาง
สร้างสรรค์
3. การใช้จ่ายเงินของโรงเรียนเป็นไป
ตามแผนงบประมาณประจาปี
4. กลุ่มงานวิชาการมีการจัดการที่ดี มี
คุณภาพสอดคล้องตามกลยุทธ์ของ รร.
กลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ มาตรฐาน สพฐ.

85

90

95

100

85

90

95

100

85

90

95

100

85

90

95

100

กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และลดความ
เหลื่อมล้า
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาขัน้
พื้นฐานตั้งแต่
ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษา

ผลผลิต (Outputs)
1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน
ผลลัพธ์ (Outcomes)

85

90

95

100

85

90

95

100

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

37

ขัน้ พื้นฐาน
โครงการ/
กิจกรรม

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีหนังสือ
อุปกรณ์ การเรียน ชุดนักเรียน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

ข้อมูล
ปีฐาน

เป้าหมายราย
ปีงบประมาณ (ร้อยละ)

2563 2564 2565 2566
โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่

1. ร้อยละ 70 นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ
2. ครูร้อยละ 90 เข้าร่วมโครงการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ร้อยละ 70

65

70

75

80

85

90

95

100

65

70

75

80

โครงการสนับสนุน 1. นักเรียนที่ยากจนได้รับเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
ปัจจัยพื้นฐาน
พื้นฐาน (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
สาหรับนักเรียนยากจน)
2. นักเรียนที่ยากจนสามารถจัดหา
ปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
ได้
3. นักเรียนยากจนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

85

90

95

100

85

90

95

100

85

90

95

100

โครงการประชุม
ผู้ปกครอง
ปฐมนิเทศ

85

90

95

100

85

90

95

100

85
85

90
90

95
95

100
100

1. ผู้ปกครอง-นักเรียน มีความพึงพอใจ
ใน การดาเนินงานของโรงเรียนในด้าน
ต่างๆ

โครงการเยี่ยมบ้าน 1.ร้อยละ 90 นักเรียนที่เข้าร่วม
นักเรียน
โครงการ
2.ครู ร้อยละ 90 เข้าร่วมโครงการ
3.นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ร้อยละ 90

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

38

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

ข้อมูล
ปีฐาน

เป้าหมายราย
ปีงบประมาณ (ร้อยละ)

2563 2564
โครงการพัฒนา
งานแนะแนว

โครงการจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ยา
สามัญประจา
ห้องพยาบาล

2565 2566

เป้าหมายด้านปริมาณ
1. แนะแนวการศึกษาต่อมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 นักเรียนโรงเรียนลานทรายพิทยา
คม เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนเดิม
2. แนะแนวศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบ้านตระมูง โรงเรียนบ้านโนน
สาย โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์ มี
นักเรียนศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่
4 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
3. แนะแนวศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านบะ โรงเรียนบุผาง
โรงเรียนหนองอีดา โรงเรียนบ้านกระโพ
มีนักเรียนศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

70

75

80

85

25

30

35

40

85

90

95

100

1. ครู นักเรียน และบุคลากรใน
โรงเรียนมี เวชภัณฑ์ยาสามัญประจา
บ้าน บริการ สุขภาพเบื้องต้น อย่าง
รวดเร็วและปลอดภัย

85

90

95

100

95

100

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงการปรับปรุง ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ภูมิทัศน์ โรงเรียน

85

90

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
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โครงการ/
กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

ข้อมูล
ปีฐาน

เป้าหมายราย
ปีงบประมาณ (ร้อยละ)

2563 2564

2565 2566

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
โครงการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
เครือข่าย
ผู้ปกครอง

คณะกรรมการสถานศึกษาและ
เครือข่ายผู้ปกครองร้อยละ 90 ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าประชุมตาม
โครงการ

โครงการจัดซื้อ
ผลผลิต(Outputs)
จัดหาวัสดุ
1.ร้อยละของบุคคลากรทุกคนใช้
อุปกรณ์สานักงาน วัสดุ อุปกรณ์สานักงาน เพื่ออานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานได้
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
2.บุคคลากรทุกคนใช้ วัสดุ อุปกรณ์
สานักงานเพื่ออานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

1. ร้อยละนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
ร่วมกัน กาหนดมาตรฐานสถานศึกษา
2. ร้อยละนัก เรียน ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาจัดทาและดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
3. สถานศึกษามีการจัดทาสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
4 สถานศึกษามีการตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในและนาผลการ

85

90

95

100

85

90

95

100

85

90

95

100

85

90

95

100

85

90

95

100

85

90

95

100

85

90

95

100
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โครงการ/
กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

ข้อมูล
ปีฐาน

เป้าหมายราย
ปีงบประมาณ (ร้อยละ)

2563 2564

โครงการกีฬา
ต้านยาเสพติด

โครงการพัฒนา
งานธุรการ และ
สารสนเทศ

โครงการสัมพันธ์
ชุมชน

2565 2566

5. สถานศึกษามีการจัดทารายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ
6.สถานศึกษาดาเนินการตาม
แผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาพัฒนา
คุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา กาหนด

85

90

95

100

85

90

95

100

1.ร้อยละ 80 นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ
2.ครู ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ
3.นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การ เรียนรู้ร้อยละ 80

75

80

85

90

95
75

100
80

100
85

100
90

1.ระบบงานสารบรรณเป็นระบบ
รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน
อย่างน้อย ร้อยละ 70
2. ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจ
อย่างน้อยร้อยละ 70

65

70

75

80

65

70

75

80

1. จานวนคณะครูและนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมกับชุมชนร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของบุคคล ครอบครัว
ชุมชน ในการจัดกิจกรรมลอยกระทง
ร่วมกันชุมชน

75

80

85

90

85

90

95

100
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ภาคผนวก

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
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คาสั่งโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
ที่ / 256๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2566
----------------------------------อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 121/259 สั่งณวันที่ 20
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เรื่องมอบอานาจการบังคับบัญชา ผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในสั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้มีการบริหารงานและปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เกิดประสิทธิภาพเกิด และเกิดประสิทธิผลแก่นักเรียนสูงสุดจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 256๔ – 256๖ ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
๑. นายทศพร สมพันธ์
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววงค์เดือน ชินวงค์ รองผู้อานวยการสถานศึกษา
รองประธานกรรมการ
๓. นางจุฬาลัย เวชสถล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ
๔. นางบุญยืน สุขสาโรง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๕. นางปวีณา วรรัมย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
๖. นายธนาวัฒน์ คงนาค หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
๗. นางสาวชุติมา เสาทอง หัวหน้างานแผนงาน
กรรมการและเลขานุการ
มี ห น้ า ที่ ก าหนดนโยบาย แนวคิ ด รู ป แบบในการด าเนิ น งาน ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า แก่
คณะกรรมการฝ่ า ยต่ า งๆ และอ านวยการ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๒.๑ กลุ่มบริหารทั่วไป
๒.๑.๑ นางบุญยืน สุขสาโรง
๒.๑.๒ นางจุฬาลัย เวชสถล
๒.๑.๓ นางภรณ์ณภัส จาปาทอง
๒.๑.๔ นายอุทัย นิตยวัน
๒.๑.๕ นายสมศักดิ์ บุญปก

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ประธานคณะทางาน
ครูชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
ครูชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
ครูชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
ครูชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
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๒.๑.๖ นายปราโมช กระแสเทพ ครูชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
๒.๑.๗ นายวีรสิทธิ์ เกษรนวล
ครู
คณะทางาน
๒.๑.๘ นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณ พนักงานราชการ
คณะทางาน
๒.๑.๙ นางสาวรุจิรา ผลโพธิ์
ครูอัตราจ้าง
คณะทางาน
๒.๑.๑๐ นางราตรี จันทอง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
คณะทางาน
๒.๑.๑๑ นางฐิติภรณ์ แก้วปัน
ครูธุรการ
คณะทางาน
๒.๑.๑๒ นายคาชัย ฉิมงาม
นักการภารโรง
คณะทางาน
๒.๑.๑๓ นางสายเพชร ซ่อนกลิ่น แม่บ้าน
คณะทางาน
๒.๑.๑๔ นางสุภาพ พลภักดี
ครูชานาญการพิเศษ
คณะทางานและเลขานุการ
๒.๒ กลุ่มบริหารงบประมาณ
๒.๒.๑ นางจุฬาลัย เวชสถล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ ประธานคณะทางาน
๒.๒.๒ นางสาวปวริศา ยั่งยืน
ครูชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
๒.๒.๓ นายพุฒิพงศ์ เจริญไทย ครู
คณะทางาน
๒.๒.๔ นางสาวชุติมา เสาทอง ครูชานาญการพิเศษ
คณะทางานและเลขานุการ
๒.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล
๒.๓.๑ นายธนาวัฒน์ คงนาค
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล ประธานคณะทางาน
๒.๓.๒ นางสาวณัฐชยา ศรีฮุย
ครู
คณะทางานและเลขานุการ
๒.๔ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
๒.๔.๑ นางปวีณา วรรัมย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ประธานคณะทางาน
๒.๔.๒ นางจุฬาลัย เวชสถล
ครูชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
๒.๔.๓ นางบุญยืน สุขสาโรง
ครูชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
๒.๔.๔ นางภรณ์ณภัส จาปาทอง ครูชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
๒.๔.๕ นายอุทัย นิตยวัน
ครูชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
๒.๔.๖ นางวันดี นิตยวัน
ครูชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
๒.๔.๗ นางสาววรณัน ลักขษร ครูชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
๒.๔.๘ นายธนาวัฒน์ คงนาค
ครูชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
๒.๔.๙ นายสมศักดิ์ บุญปก
ครูชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
๒.๔.๑๐ นางปิยาพร คงนาค
ครูชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
๒.๔.๑๑ นายปราโมช กระแสเทพ ครูชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
๒.๔.๑๒ นางสุภาพ พลภักดี
ครูชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
๒.๔.๑๓ นายไกรวิชญ์ สีนลิ
ครู
คณะทางาน
๒.๔.๑๔ นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณ พนักงานราชการ
คณะทางาน
๒.๔.๑๕ นางสาวรตนพร ชุ่มมาก ครูอัตราจ้าง
คณะทางาน
๒.๔.๑๖ นางสาวอุดม บุดศรี
ครู
คณะทางานและเลขานุการ
๒.๔.๑๗ นางสาวจิตติยา ปะรัยนุ ครู
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
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มีหน้าที่ จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564 – 2566 กาหนดรายละเอียดและ
องค์ ป ระกอบของแผนให้ ค รอบคลุ ม ครบถ้ ว น แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง ในสาระที่ เ ป็ น ข้ อ เสนอแนะจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษา จัดทาร่างแผน และเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็น แก้ไขปรับปรุงจัดทาแผนพัฒนาฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปประกาศใช้ต่อไป
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
สั่ง ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ลงชื่อ
(นายทศพร สมพันธ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
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คณะผู้จัดทา
คณะที่ปรึกษา
นายสว่าง ชาญศรี
นายทศพร สมพันธ์

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม

ผู้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสาวปวริศา ยั่งยืน
นางบุญยืน สุขสาโรง
นางปวีณา วรรัมย์
นายธนาวัฒน์ คงนาค
นางวันดี นิตยวัน
นายสมศักดิ์ บุญปก
นางสาวชุติมา เสาทอง

ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ชานาญการพิเศษ

หัวหน้างานงบประมาณ
หัวหน้างานทั่วไป
หัวหน้างานวิชาการ
หัวหน้างานบุคคล
หัวหน้างานชุมชน
หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานแผนงาน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566
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