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คานา
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางเพื่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจของโรงเรียนลาน
ทรายพิทยาคม โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจาปีกับยุทธศาสตร์ ชาติ
20 ปี พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 25602579 นโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน นโยบาย กลยุทธ์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยกาหนดกลยุทธ์ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสร้างโอกาสทางการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ นโยบายของรั ฐ บาล นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งการพัฒนา
ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ พัฒนาครูแ ละบุคลากรทางการ
ศึ ก ษา และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ดการ เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยืน ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ระดมแนวคิดและ
ตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการให้มีความเหมาะสม ซึ่งโครงการเหล่านี้ จะช่วยผลัก ดันให้การจัด
การศึกษาในโรงเรียน บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ
ฉบับนี้ จักเอื้อประโยชน์ต่ อการดาเนินงานการกากับติดตาม ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีระบบ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนต่อไป
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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. ประวัติโรงเรียน
ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ รัฐบาลมีนโยบายขยายการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาไปสู่ชนบท
โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดาเนินการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายกรมสามัญ
ศึกษาดาเนิ น การดังนั้ นกรมสามัญศึกษาจึงมอบภารกิจนี้ให้ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้จัดหา
สถานที่จัดตั้งโรงเรีย นมัธ ยมศึกษาให้ แก่กรมสามัญศึกษา โดยให้ศึก ษาธิการอาเภอท่าตูมคื อนาย
เหรียญเพชรฤาชาเป็นผู้ประสานงานกับตาบลบะโดยมี นายสี สุขบรรเทิง กานันตาบลบะ เป็นผู้ร่วม
จัดหาสถานที่ร่วมกับพระครูสิริโพธินันท์ (เส็ง ศิริจันโท) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์หิมวันต์บ้านบะ พระครู
บุญวราภรณ์ (หลวงพ่อแป) เจ้าอาวาสวัดบ้านเฉนียง มีนายวัชรินทร์ ปิยวรารักษ์ (เลขานุการสภา
ตาบล) อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเปือยปราสาท นายวสันต์ สมอ่อน อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียน
บ้านเฉนียง นายชานาญ ชาญศรี อดีตครูโรงเรียนบ้านบะ เป็นผู้ติดต่อประสานงานและรวบรวม
เอกสารหลักฐาน นอกจากนี้ประชาชนและข้าราชการครูในตาบลบะ ตาบลหนองเมธี ตาบลกระโพ
และตาบลใกล้เคียงได้ร่วมใจกันเสียสละแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ช่วยกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว
ขนาด ๖ เมตร x ๒๔ เมตร จานวน ๑ หลัง ที่บ้านโคกตาอุ่นประกอบด้วยห้องเรียน ๒ ห้อง ห้องพัก
ครู ๑ ห้อง และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ งโรงเรียนรัฐบาลคือโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ เป็นโรงเรียนสหศึกษาโดยมี นายเหรียญ เพชรฤาชา
ศึกษาธิการอาเภอท่ าตู มรั ก ษาการครู ใหญ่และได้รับ ความอนุเ คราะห์ บุคลากรจากกลุ่ มโรงเรี ย น
ประถมศึกษามาช่วยจัดการเรียนการสอน จานวน ๓ ท่าน คือนายบัญญัติ ตลับทอง นางศิรินภา
กรองทอง และนายปั ญญา ใจกล้ า ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง 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
จังหวัดสุรินทร์อีกหนึ่ งตาแหน่ง และเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๓๔ สานักงานสามัญศึกษาจังหวัด
สุ ริ น ทร์ แต่งตั้งนายอรรถกร สุ ขบรรเทิง ตาแหน่งผู้ ช่ว ยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
รักษาการในตาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนลานทรายพิทยาคม จนถึงปีการศึกษา ๒๕๓๕ กรมสามัญ
ศึกษาได้มีคาสั่งแต่งตั้ง นายมานิตย์ คะนึงเพียร มาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่และได้เลื่อนตาแหน่ง
เป็ น ผู้ อานวยการโรงเรี ย นลานทรายพิทยาคม ในปี ๒๕๓๖ ปี ๒๕๓๙ กรมสามัญศึกษาได้แ ต่ ง ตั้ ง
นายจักรพงษ์ กลางคาร รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ปี ๒๕๔๒ กรม
สามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นางสาวนันท์นภัส ศุกรสุตมา ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนลานทราย
พิทยาคม ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๔๔ ในวันที่๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ กรมสามัญ
ศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายประเดิม แสนสิงห์ มาดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
และในปี ๒๕๔๖ได้เลื่อนตาแหน่งเป็นผู้อานวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม และบริหารงานมา
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จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ท่านเกษียณอายุราชการ ต่อมาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต ๒
ได้แต่งตั้ง นายอรรถกร สุขบรรเทิง มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ตั้งแต่
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ และบริหารงานมาจนถึงวั นที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ต่อมาสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ ได้แต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงเรี ย นลานทรายพิ ทยาคม ตั้ งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ และบริห ารงานมาจนถึงวันที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๖๑ ต่อมาศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันได้แต่งตั้ง นายทศพร สมพันธ์ มาดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑และบริหารงานมา
จนถึงปัจจุบัน
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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4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
4.1. วิสัยทัศน์:
โรงเรียนลานทรายพิทยาคมสร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะชีวิต เกิดงานสร้างอาชีพ บน
ความพอเพียง สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
4.2. พันธกิจ:
๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒. ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษา ถ่ า ยทอดและอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
๔. พัฒนาการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึก ษาอย่างเสมอภาค เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ส านึ ก ในความเป็ น ไทยและวิ ถี ชีวิ ตตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๖. ส่งเสริมการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม ภาษา เอกลักษณ์ของชาติในประชาคมอาเซียน
4.3. เป้าประสงค์:
๑. มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีคุณภาพและหลากหลาย
๒. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ถ่ายทอดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
๓. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
๔. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม สานึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ
๖. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภาษา เอกลักษณ์ของชาติในประชาคมอาเซียนได้
อย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ
ง. กลยุทธ์:
กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
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5. การติดต่อ:
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑ ถนน - หมู่ที่ ๑๒ ตาบลบะ อาเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ ๓๒๑๒๐
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
โทรศัพท์ ๐๔๔ –๑๔๕๕๖๖ โทรสาร ๐๔๔–๑๔๕๕๖๖
email :lansaischool@gmail.com
website: www.lansai.ac.th
6. ข้อมูลสถานที่ แผนผังภายในบริเวณโรงเรียน

6.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ
- อาคารเรียนแบบ 108 ล
- อาคารเรียนแบบอื่นๆ(ชั่วคราว)
- โรงฝึกงาน (อุตสาหกรรม และคหกรรม)
- โรงอาหาร
- หอประชุมแบบ 100/27
- บ้านพักครูแบบ 203/27
- ห้องส้วมแบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง/27
- ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
- หอกระจายข่าว
- บ่อเลี้ยงปลา

จานวน 3 หลัง 36 ห้องเรียน
จานวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน
จานวน 1 หลัง 2 ห้องเรียน
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 4 หลัง
จานวน 3 หลัง 18 ห้อง
จานวน 3 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 2 บ่อ
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- สนามกีฬา (สนามฟุตบอล) แบบ ฝ.1 จานวน 1 สนาม
- สนามบาสเกตบอล
จานวน 1 สนาม
- สนามกีฬาแบบลานกีฬาอเนกประสงค์ จานวน 1 สนาม
- ถังเก็บน้าแบบ ฝ.33
จานวน 3 หลัง
- ถังเก็บน้าแบบหอส่งน้า (ประปา ร.ร.) จานวน 1 หลัง
- ถังเก็บน้าแบบแท้งก์น้า
จานวน 1 หลัง
- ถังเก็บน้าแบบถังน้าใต้ดิน
จานวน 1 หลัง
- อาคารโดม
จานวน 1 หลัง
- อาคารโรงจอดรถ
จานวน 2 หลัง
6.2 จานวนห้องเรียนทั้งหมด 14 ห้องเรียน แบ่งเป็น ชั้นม.1-6 = 2 : 3 : 3 : 2 : 2 : 2
6.3 ห้องสมุดมีขนาด 464 ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด 4,200 เล่ม
6.4 ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน 3 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน 1 ห้อง
ห้องปฏิบัตืการทางภาษา
จานวน 1 ห้อง
6.5 คอมพิวเตอร์
จานวน 53 เครื่อง
1) ใช้เพื่อการเรียนการสอน(ห้องคอมพิวเตอร์)
15 เครื่อง
2) ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
20 เครื่อง
3) ใช้เพื่อการบริหารจัดการ
18 เครื่อง
6.6 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
1) ห้องสมุด
9) ห้องพยาบาล
2) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
10) สวนหย่อม
3) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
11) ห้องดนตรี
4) ห้องสหกรณ์
12) แปลงเกษตรโรงเรียน
5) ห้องแนะแนว
13) ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
6) ห้องศิลปะ
14) สวนป่า
7) ห้องคหกรรม
15) ห้องอุตสาหกรรม
8) ห้องโสตทัศนศึกษา
6.7 แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
1) ส่วนป่าหนองหว้า
8) ศูนย์สมุนไพร
2) การทาปุ๋ยชีวภาพบ้านหนองไผ่ 9) ศูนย์ฝึกอาชีพอบรมการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
3) แม่น้ามูล,ลาชี-วังทะลุ
10) ศูนย์สาธิตการตลาดร้านค้าชุมชนบะ
4) วัดป่าเปือยปราสาท
11) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับตาบล
5) ศูนย์คชศึกษา
12) ศูนย์สาธิตการเกษตรผสมผสาน
6) โรงสีข้าวชุมชน
13) ห้องสมุดประชาชนอาเภอจอมพระ
7) หอสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติ อ.ท่าตูม
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7. ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
7.1 ครูประจาการ (ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖4)
ลาดับ อายุ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

๔5
๓8
๕6
๕2
๕6
๕8
50
๔7
๔9
๔6
50
๔6
๔2
๓6
๓9
50
๓1
๔6
30
35
35

ชื่อ-สกุล
นายทศพร สมพันธ์
นางสาววงศ์เดือน ชินวงค์
นางจุฬาลัย เวชสถล
นางบุญยืน สุขสาโรง
นางวันดี นิตยวัน
นายอุทัย นิตยวัน
นางสาววรณัน ลักขษร
นายธนาวัฒน์ คงนาค
นางสาวปวริศา ยั่งยืน
นางปิยาพร คงนาค
นางภรณ์ณภัส จาปาทอง
นายสมศักดิ์ บุญปก
นางปวีณา วรรัมย์
นางสาวชุติมา เสาทอง
นางสาวอุดม บุดศรี
นายปราโมช กระแสเทพ
นางสาวณัฐชยา ศรีฮุย
นางสุภาพ พลภักดี
นายพุฒิพงศ์ เจริญไทย
นายวีรสิทธิ์ เกสรนวล
นายไกรวิชญ์ สีนิล

วิชาเอกที่สาเร็จ
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ฟิสิกส์
ภาษาอังกฤษ
คหรรม
จิตวิทยาและการแนะแนว
บรรณารักษ์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
พลศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิศวกรรมเคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์

ฟิสิกส์
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา
บริหารการศึกษา

ฟิสิกส์
-

7.2 พนักงานราชการ (ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖4)
ลาดับที่
๑

อายุ
๔6

ชื่อ-สกุล
นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณ

ปริญญาตรี
ดนตรีศึกษา

วิชาเอกที่สาเร็จ
ปริญญาโท
-

ปริญญาเอก
-
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7.3 ครูอัตราจ้าง (ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖4)
ลาดับที่
๑
๒
๓

อายุ
๕3
๔3
๒6

ชื่อ-สกุล
นางสาวรุจิรา ผลโพธิ์
นางราตรี จันทอง
นางสาวรตนพร ชุ่มมาก

วิชาเอกที่สาเร็จ
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

สัตวศาสตร์
เกษตรศึกษา-พืชสวน
ภาษาอังกฤษ

-

-

7.4 ครูธุรการ (ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓)
ลาดับที่
๑

อายุ
๓8

ชื่อ-สกุล
นางฐิติภรณ์ แก้วปัน

7.5 หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
๑. นายทศพร สมพันธ์
๒. นางสาววงค์เดือน ชินวงค์
๓. นางจุฬาลัย เวชสถล
๔. นางบุญยืน สุขสาโรง
๕. นางปวีณา วรรัมย์
๖. นายธนาวัฒน์ คงนาค
7.6 หัวหน้างาน
1. นางจุฬาลัย เวชสถล
2. นางบุญยืน สุขสาโรง
3. นางสาวปวริศา ยั่งยืน
4. นายสมศักดิ์ บุญปก
5. นางปวีณา วรรัมย์
6. นางวันดี นิตยวัน
7. นางสาวชุติมา เสาทอง
8.นายธนาวัฒน์ คงนาค

วิชาเอกที่สาเร็จ
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

คณิตศาสตร์

-

-

ตาแหน่ง ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

หัวหน้างานธุรการ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานวิชาการ
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
หัวหน้างานแผนงานและงานประกัน
หัวหน้างานบุคคล
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8. 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
- งานประกันอุบัติเหตุ
- งานโภชนาการและปฏิคม
- งานอาคารสถานที่และสภาพ
แวดล้อม
- งานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
และงานการศึกษาทางเลือก
- งานปกครอง
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
- งานเครือข่ายผู้ปกครองและงาน
ปกครองระดับชั้น
- งานสภานักเรียนและส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
- งานยานพาหนะ
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9. จานวนนักเรียน
1) จานวนนักเรียนในเขตพื้นทีบ่ ริการทั้งสิ้น 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
10. 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
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- มีครูที่สอนตรงตามวิชาเอก 24 คน (100%)
- มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด - คน (0%)
- ชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยของครู คนละ 21 ชั่วโมง/สัปดาห์
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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11. โครงสร้างหลักสูตร
11.1 หลักสูตรโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
ม.1
 กลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม
 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ
การดาเนินชีวิตในสังคม
 เศรษฐศาสตร์
 ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
160 (4 นก.)
40 (1 นก.)

120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
160 (4 นก.)
40 (1 นก.)

120 (3 นก.)

120 (3 นก.)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
880 (22 นก)

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
880 (22 นก)

 รายวิชาเพิ่มเติม
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือยุวกาชาด
- ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.2

ม.3
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
120 (3 นก.)
160 (4 นก.)
40 (1 นก.)
120 (3
นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
120 (3 นก.)
880 (22 นก)

ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

120

120

120

120

120
120
ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๑๒

11.2 หลักสูตรโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(สายวิทย์-คณิตฯ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
ม.4

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.5

 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
80 (2 นก.)
คณิตศาสตร์
80 (2 นก.)
วิทยาศาสตร์
200 (5 นก.)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
80 (2 นก.)
ประวัติศาสตร์
ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม
 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ
การดาเนินชีวิตในสังคม
 เศรษฐศาสตร์
 ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
60 (1.5 นก.)
ศิลปะ
40 (1 นก.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
40 (1 นก.)
ภาษาต่างประเทศ
80 (2 นก.)
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
660 (16.5 นก)
 รายวิชาเพิ่มเติม

500

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)

ม.6
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
40 (1 นก.)
160 (4 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)

40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
80 (2 นก.)
440 (11 นก)
700

20 (0.5 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
80 (2 นก.)
540 (13.5
นก)
600

ปีละไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือยุวกาชาด
- ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๑๒๐
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11.3 หลักสูตรโรงเรียนลานทรายพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(สายศิลป์-ภาษา)
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
ม.4

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม.5

 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
80 (2 นก.)
คณิตศาสตร์
80 (2 นก.)
วิทยาศาสตร์
120 (3 นก.)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
80 (2 นก.)
ประวัติศาสตร์
ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม
 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ
การดาเนินชีวิตในสังคม
 เศรษฐศาสตร์
 ภูมิศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
60 (1.5 นก.)
ศิลปะ
40 (1 นก.)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
40 (1 นก.)
ภาษาต่างประเทศ
80 (2 นก.)
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
580 (14.5 นก)
 รายวิชาเพิ่มเติม

580

80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)

ม.6
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)
40 (1 นก.)
160 (4 นก.)
80 (2 นก.)
80 (2 นก.)

40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
80 (2 นก.)
520 (13 นก)
620

20 (0.5 นก.)
40 (1 นก.)
40 (1 นก.)
80 (2 นก.)
540 (13.5
นก)
600

ปีละไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือยุวกาชาด
- ชุมนุม
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทั้งหมด

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐
๑๒๐
ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง
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12. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรมมีประชากรประมาณ
6,833 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ บ้านหนองไผ่ อาชีพหลักของชุมชนคือ
เกษตรกรรมส่วนใหญ่นับถิศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ
ประเพณีลอยโคม
2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป.6 อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 31,676 บาท จานวนคนเฉลี่ย
ต่อครอบครัว 4 คน
3) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โอกาส โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้ชุมชน ที่มีวัด สถานประกอบการ ป่าชุมชนหนองหว้า และโรงเรียน
ประถมศึกษา ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นได้ ชุมชนให้การสนับสนุนโรงเรียนอย่างดียิ่ง ด้าน
การร่วมกิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนสนับสนุนการบริจาค การระดมทรัพยากร สนับสนุน
การศึกษาต่อ รวมทั้งมีหน่วยงานราชการ เอกชนที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนอย่างดี ได้แก่ สถานี
ตารวจภูธรกระโพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบะ องค์การบริหารส่วนตาบลบะ เป็นต้น
ข้อจากัด
1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้จากการใช้แรงงานไปทางานต่างจังหวัดทาให้เด็กขาดความ
อบอุ่นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
2. โรงเรียนอยู่ในชนบทส่วนใหญ่ประชาชนมีรายได้น้อย
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการส่งเสริมการศึกษาต่อหรือสนับสนุนการเรียนของบุตร
4. การติดต่อสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครองมีปัญหาอยู่บ้าง
13. ผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
13.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี
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13.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ภาพรวมทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
ระดับ
แปลผล
คุณภาพ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสาร และการคิดคานวณ
5
ดี
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
5
ดี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
5
ดี
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5
ดีเลิศ
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ
5
ดี
5.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
4
ยอดเยี่ยม
6) ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
5
ดีเลิศ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
5
ยอดเยี่ยม
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
5
ยอดเยี่ยม
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
5
ยอดเยี่ยม
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
5
ยอดเยี่ยม
สรุปผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานที่ 1
5
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
5
ยอดเยี่ยม
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
5
ยอดเยี่ยม
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
5
ยอดเยี่ยม
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5
ยอดเยี่ยม
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
5
ยอดเยี่ยม
มีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
5
ยอดเยี่ยม
จัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานที่ 2
5
ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานที่ 3
สรุปผลการประเมินภาพรวมทุกมาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ

แปลผล

5

ยอดเยีย่ ม

5
5
5

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5
5

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

13.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับคุณภาพ
ปรับ พอใช้ ดี ดีมาก
ปรุง

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
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
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ระดับคุณภาพ
ปรับ พอใช้ ดี ดีมาก
ปรุง


มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไม่รับรอง
กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก ......................................-................................................
13.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
วิชา

ระดับสพฐ.

สูงกว่า/ คิดเป็น

สูงกว่า/

คิดเป็น

2563 2564 ต่ากว่า ร้อยละ 2563 2564 ต่ากว่า

ร้อยละ

ภาษาไทย

41.20 44.93 3.73

9.17 41.20 49.36 8.16

19.88

คณิตศาสตร์

18.59 19.12 0.53

2.85 18.59 18.28 -0.31

1.67

วิทยาศาสตร์

28.00 27.68 -0.32 1.14 28.00 28.70 0.70

2.50

ภาษาอังกฤษ

23.64 22.89 -0.75 3.17 23.64 20.58 -3.06

12.94

สังคมศึกษาศาสนาฯ 35.00 35.93 0.93

ระดับโรงเรียน

2.66 35.00 36.88 1.88

14. งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสาเร็จ
ที่
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ตาม
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ มาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่ม
การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ตามที่หลักสูตร
กาหนด
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใน 8 กลุ่มสาระให้สูงขึ้นอย่าง
น้อย ร้อยละ 4
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

5.10

หลักฐานยืนยันความสาเร็จ
1. สื่อประกอบการเรียนรู้มีครบทุก
กลุ่มสาระ
2. ข้อสอบได้มาตรฐานตาม
มาตรฐานตัวชี้วัด
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวม
ของโรงเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4
4. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบ
ทุกรายวิชา
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมติว
ความรู้ เตรียมสอบ O-NET ร้อย
ละ 90 ขึ้นไป
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ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

2

โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

3

โครงการเปิดโลกกว้าง
ทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
4. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนกลุ่มเก่งและสอนซ่อมเสริม
นักเรียนกลุ่มอ่อน
5. เพื่อส่งเสริมการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
6. เพื่อส่งเสริมพัฒนากระบวนการ
วัดผลและประเมินผลให้เป็นกลไกใน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
7. เพือ่ ให้มสี ื่อ นวัตกรรมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
8. เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ทดสอบประเมินผลระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ
1. นักเรียนได้เรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนครบตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา

หลักฐานยืนยันความสาเร็จ
6. ผลการสอบ O-NET เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4 ทุกกลุ่มสาระ
7. ความสามารถในการคิด สื่อสาร
แก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และ
การใช้เทคโนโลยี

1. นักเรียนได้ลงทะเบียนเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาครบ ร้อยละ
100
2. นักเรียนผ่านการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 90
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน
มีความพึงพอใจกับกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่โรงเรียน อยู่ในระดับดีมาก
ที่สุด
1. เพื่อบริการข่าวสารด้านการศึกษา 1. โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ต่อกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ได้รับข่าวสารข้อมูลของโรงเรียนใน
2. เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อแก่
ทุกโรงเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ 2. นักเรียนที่จบ ม.6 ศึกษาต่อใน
ทราบถึงแนวทางและวิธีการใน
ระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ
การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ใน
50
สาขา คณะฯ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
3. เพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางเลือก
ในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา
4. เป็นการสร้างแรงบันดาลใจสร้าง
ความมุ่งมั่น และเป้าหมายในชีวิตตาม
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๑๙

ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

4

โครงการสภา THE STAR
ประชาธิปไตย

5

โครงการบริการรถรับ-ส่ง
นักเรียน

6

โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนและมอบ
ประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ความใฝ่ฝันให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษา
ม.3 และ ม.6
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการทากิจกรรมตามบทบาท
คณะกรรมการสภานักเรียนมีบทบาท
และเป็นกาลังสาคัญในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะ
ความเป็นผู้นา กล้าคิด กล้าแสดงออก
ในสิ่งที่ถูกต้อง
3. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย สามารถนามาใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
4. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
5. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถี
ประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง

หลักฐานยืนยันความสาเร็จ
1. นักเรียนโรงเรียนลานทราย
พิทยาคมทุกคนได้ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตยทุกกิจกรรม
2. นักเรียนโรงเรียนลานทราย
พิทยาคมได้เรียนรู้ประชาธิปไตย
โดยการปฏิบัติจริง
3. มีคณะกรรมการสภานักเรียนที่
เข้มแข็งสามารถเป็นแบบอย่างและ
เป็นผู้นาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ได้
4. นักเรียนโรงเรียนลานทราย
พิทยาคมเป็นผู้มีวิถีประชาธิปไตย
มีคารวะธรรม สามัคคีธรรมและ
ปัญญาธรรม
5. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุก
ด้าน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ ด้าน
คุณลักษณะของนักเรียน
1. นักเรียนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง
2. นักเรียนมีความสุขในการ
พัฒนาการเรียนรู้
3. นักเรียนได้รับการดูแลและ
ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

1. นักเรียนได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียน
2. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ปกครองและบริหารแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครอง
3. เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับ
นักเรียนในโรงเรียน
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและ
ชุมชน
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ร้อยละ 90
และรักในสถาบันที่ตัวเองศึกษาอยู่
3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรัก
ภูมิใจในสถาบันของตนเองและแนะ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๒๐

ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

7

โครงการการจัดทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้

8

โครงการวันคริสต์มาส

9

โครงพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
แนวการศึกษาแก่นักเรียนชั้น ม.3
และ ม.6
1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนลานทราย
พิทยาคมทุกคนได้รับการสอนที่
หลากหลาย
2. เพื่อให้ครูผู้สอนมีทักษะในการ
จัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน
3. เพื่อเพิ่มคุณภาพการสอนให้กับ
ครูผู้สอน
4. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
โดยใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ

หลักฐานยืนยันความสาเร็จ

1. ครูผู้สอนทุกคนจัดทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ภาคเรียนละ 1
เรื่อง
2. นักเรียนทุกคนได้พัฒนาการ
เรียนรู้จากสื่อนวัตกรรมใหม่ๆทุก
คน
3. นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ
จากสื่อนวัตกรรมที่ดี
4. ครูมีความรู้ และผลการจัดทา
วิจัยจากการปฏิบัติจริง
5. ครูนาผลการจัดทาวิจัยไป
รายงานเพื่อเพิ่มวิทยฐานะของตน
ให้สูงขึ้น
1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1. นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม
วิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี
ประเพณีของเจ้าของภาษา
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
2. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ภาษาอังกฤษ
ทางภาษาตามความสนใจ และมีเจต
คติที่ดี เห็นคุณค่าความสาคัญของ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3. เพื่อเป็นการประกันคุณภาพ
การศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน
1. เพื่อให้สถานศึกษาจัดวางระบบ
1. โรงเรียนได้รับผลการประเมิน
การประกันคุณภาพภายในของ
คุณภาพภายในสูงขึ้น
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 2. โรงเรียนได้รับผลการประเมิน
อย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่าง
คุณภาพภายใน จากหน่วยงานต้น
ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการ สังกัดสูงขึ้น
ปฏิบัติ
3. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
2. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความ เรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ร่วมมือในการวางระบบและ
เพิม่ ขึ้น
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี
ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๒๑

ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

10 โครงการประชาสัมพันธ์
11 โครงการปฏิคม

12 โครงการพัฒนางานสาร
บรรณ

13 โครงการพัฒนาเครือข่าย
คณะกรรมการสถานศึกษา

14 โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
3. เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/
ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมของโรงเรียนสู่ชุมชน
2. เพื่อจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
1. เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
บุคลากรในโรงเรียน
2. เพื่อให้บริการแก่บุคคลภายนอก
ที่มาติดต่อราชการที่โรงเรียน
3. เพื่อให้มีวัสดุงานปฏิคมอย่าง
เพียงพอ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบงานสารบรรณโรงเรียน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของงานสารบรรณโรงเรียน
1. คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนลานทรายพิทยาคมมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโรงเรียน
2. คณะกรรมการสถานศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
โรงเรียน ระดับมากที่สุด ร้อยละ 80
1. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น
เป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนได้
2. อาคารเรียนและอาคารประกอบ
ได้รับการพัฒนาให้ใช้งานได้ดี
3. ระบบไฟฟ้า ประปาประจาอาคาร
และบริเวณมีครบใช้ง่ายมีคุณภาพ
4. สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนได้รับ
การจัดตกแต่งให้สะอาดสวยงามและ

หลักฐานยืนยันความสาเร็จ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสูงขึ้น

1. จัดทาสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียนทุกเดือน
2. จัดรายการเสียงตามสายทุกวัน
1. โรงเรียนมีแก้วน้าใช้อย่าง
เพียงพอ
2. โรงเรียนมีชา กาแฟ ไว้รับแขก
และบริการบุคลากรอย่างเพียงพอ
1. โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจในการรับบริการ
1. โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
2. ชุมชนให้ความร่วมมือและ
ไว้วางใจในการสนับสนุนการศึกษา
เพิ่มขึ้น
1. อาคารเรียนอาคารประกอบอยู่
ในสภาพดีและสะอาดอยู่เสมอ
2. ระบบน้าประปา ไฟฟ้า มี
เพียงพอและอานวยความ
สะดวกสบายได้ดี
3. มีสวนหย่อมและบริเวณสะอาด
สวยงงามได้รับการจัดตกแต่งและ
ดูแลความสะอาดอยู่เสมอ

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๒๒

ที่

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

15 โครงการประกวดมารยาท
ไทย

16 โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ร่มรื่น เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ครูและนักเรียน
1. เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของ
นักเรียนให้ดีขึ้น
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนา
มารยาทไทยไปเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนได้
3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมไทยและสามารถนา
วัฒนธรรมไทยไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
4. เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ไทย
1. เพื่อรับทราบข้อมูลของนักเรียนแต่
ละคนในสภาพที่เป็นจริง
2. เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง
3. เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. เพื่อให้ครูรับทราบปัญหาและ
เข้าใจนักเรียน

หลักฐานยืนยันความสาเร็จ
4. บรรยากาศบริเวณโรงเรียน
สวยงามร่มรื่นน่าอยู่
5. จานวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการ
พัฒนา
1. นักเรียนร้อยละ 90 มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
2. นักเรียนมีมารยาทงดงามอย่าง
ไทย

1. นักเรียนได้รับการออกเยี่ยม
บ้าน ร้อยละ 100
2. นักเรียนได้รับความช่วยเหลือ
ตามสภาพปัญหาที่แท้จริง เช่น
ทุนการศึกษา
3. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน
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ส่วนที่ 2
กรอบแนวคิด ทิศทางการบริหารสถานศึกษาและการพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้นา
แนวทางการวิเคราะห์ ความสอดคล้องของทิศทางพัฒ นาการศึกษาและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ตาม
แนวทางที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานกาหนดไว้ ได้แก่ ความสอดคล้องของแผนใน
ระดับต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในการแบ่งแผนออกเป็น 3 ระดับ
ได้แก่
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้ าหมายการพัฒนาประเทศอย่า งยั่งยืน ตามหลักธรร
มาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว
แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ เพื่อบรรลุ
ตามเป้ าหมายของยุ ทธศาสตร์ ชาติ และถ่ายทอดไปสู่ แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ซึ่ง
ประกอบไปด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศและนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดทาขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็น
การพัฒนาของแผนระดับ ที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ หรือจัดทาขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสั ญญา
ระหว่างประเทศซึ่งรวมถึง แผนการศึกษาแห่ งชาติ แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฏิบัติราชการ...
แผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้ดังนี้
1. แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก)
2.1.1 เป้าหมาย
(1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
2.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21
(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
2.1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุน
มนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากร
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มนุษย์นอกจากนี้ยังพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อย
โอกาสผู้ เรี ย นที่มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่ อนการพัฒ นาการศึ กษา การพัฒ นาหลั กสู ตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง)
2.2.1 เป้าหมาย
สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
2.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์
การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
2.2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ก ารสร้ า งความเสมอภาคทาง
การศึกษาด้วยการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน ในรายการพื้นฐาน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่า
อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น 4) ค่ า เครื่ อ งแบบนั ก เรียน และ 5) ค่ า กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รีย น ซึ่ ง การ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา สาหรับผู้มี
รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่ อมล้าทางการ
ศึกษาในระดับพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง และโรงเรียน
ในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดาริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและการพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยการส่งเสริม
การจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพ
2.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (รอง)
2.3.1 เป้าหมาย
บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
2.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
2.3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษา และแผนการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพื้นที่
ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มี
ความเข้าใจซึ่งกัน และกัน อยู่ ร่ ว มกันอย่างสั นติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
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สถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนา
กระบวนการระบบติดตามดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนา
ระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในระยะยาวต่อไป
2.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)
2.4.1 เป้าหมาย
(1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(2) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์
(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนในการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานมี
การพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสาหรับนักเรียน
พัฒนาผู้นาเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล
ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
2. แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
2.1.1 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก)
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้นมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
เป้ า หมายที่ 2 คนไทยได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพตามความถนั ด และ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น การบรรลุเป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีแผนการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้ อง
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กับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับ
ทักษะที่จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพื่อพัฒ นาระบบการศึกษาในด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้ห ลั กสู ตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบ
ประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers) และ
นวั ต กรรมคุ ณ ภาพ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประเทศ การยกระดั บ คุ ณ ภาพโรงเรี ย น
โดยเฉพาะในระดับตาบล
(2) แผนย่ อ ยการปฏิรูป กระบวนการเรี ยนรู้ที่ ต อบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
แนวทางการพัฒนา
1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21
2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”์ให้เป็นครูยุคใหม่
3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อ
เป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
เป้าหมายของแผนย่อย
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และมีทักษะที่
จ าเป็ น ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรี ยนรู้ อย่ างต่ อ เนื่ องตลอดชีวิตดี ขึ้น การบรรลุ
เป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและ
ทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งมี
ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศการขับเคลื่ อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่ งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้น ที่ที่
หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูให้มีความพร้อ มในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรีย นเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุ ณ ภาพ ให้ โ รงเรี ย นมี ค วามพร้ อ มในการบริ ห ารจั ด การ และการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ มี คุ ณ ภาพ มี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่ งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งอาคาร
สถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษา ทั้งบุคลากรหลักสูตรและกิจกรรม และด้าน
การมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียน เพื่อผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน
(3) แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา
2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุนที่
เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
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เป้าหมายของแผนย่อย
ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมาย
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี แ ผนการด าเนิ น การให้ บ รรลุ
เป้ า หมาย รวมถึ ง การมี แ ผนการพั ฒ นา /แนวทาง/ รู ป แบบ / เครื่ อ งมื อ /ฐานข้ อ มู ล ระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบการส ารวจแววนั ก เรี ย นผู้ มี ค วามสามาร ถพิ เ ศษตามหลั ก พหุ ปั ญ ญา
แบบสอบถามความคิ ดเห็นผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ นักเรียนและพ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ การวิจัย และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุ
ปัญญา ติดตามเชิงลึก พร้อมทั้งให้คาปรึกษา แนะนา และเป็นพี่เลี้ยง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ มทั้ง ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับศักยภาพ พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม การส่งเสริม
ให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา การพัฒนาศูนย์
โอลิมปิกวิชาการ การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตร
สถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ
2.1.2 ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง)
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้ น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการบรรลุเป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
(2) แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่
มีคุณภาพ
เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้นการบรรลุเป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
แผนการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อน
ประถมศึกษาในพื้นที่การดาเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
(3) แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษา
ภาคบังคับและมัธยมศึกษาตอนปลาย
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เป้ า หมายของแผนย่ อ ย วั ย เรี ย น/วั ย รุ่ น มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในศตวรรษที่ 21
ครบถ้ ว น รู้ จั ก คิ ด วิ เ คราะห์ รั ก การเรี ย นรู้ มี ส านึ ก พลเมื อ ง มี ค วามกล้ า หาญทางจริ ย ธรรม มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น การบรรลุเป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดาเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อ
ต่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต การพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นรู้ ใ นการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การจ้ า งครู
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลาง และเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนา ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
การขับเคลื่อนงานแนะแนวใน สถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทา การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจาเขตพื้นที่การศึกษา การ
ขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก นักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา
2.1.3 ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง)
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้นการ
บรรลุเป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระบบให้ความช่วยเหลือ ผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
(2) แผนย่ อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่ มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ มแนว
ทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลื อเป็น
พิเศษเป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นการบรรลุเป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัด
การศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิ เศษ จัด
การศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนานักเรียนในพื้นที่พิ เศษ ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง และ
โรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดาริให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2.1.4 ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง (รอง)
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการจัด
การศึกษา ให้เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และ
แก้ไขปัญหาช่วยเหลือเด็กที่ติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม
(2) แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
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แนวทางการพัฒนา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มี
ความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็ก
และเยาวชนที่ มี ปั ญ หายาเสพติ ด สร้ า งและพั ฒ นาระบบรองรั บ สนั บ สนุ น การคื น เด็ ก ดี สู่ สั ง คม
เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมายของแผนย่อย
1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น
2) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ การบรรลุเป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
แผนการพัฒนาการศึ กษา และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเ ศษจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้การจัดการศึกษาพื้นที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้
เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้ นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน และ
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่ ม
เด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้าง
มาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่ นคง
ต่อไป
2.1.5 ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง)
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจใน
ความเป็นคนไทย นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต สังคมไทยมี ความสุข
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
การบรรลุ เ ป้ าหมาย ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน ส่ ง เสริ มให้
นักเรียน ครูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่า งมี
เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการ
ทาความดี สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม
(2) แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้มีการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่
ผู้เรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมใน
ทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้ งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการ
ปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น
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การบรรลุ เ ป้ า หมาย ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี แ ผนการ
ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
ภูมิใจในการทาความดีอีกทั้งสร้ างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ งคุ ณธรรม โดยขอความร่ว มมือจาก
หน่วยงาน และองค์กรที่ทางานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
2.1.6 ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง)
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท
เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การบรรลุ เป้ าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่ งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
(2) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางการพัฒนา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้มีการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
การบรรลุเป้าหมาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒ นา
นวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสาหรับนักเรียน พัฒนาผู้นา
เยาวชนต่อต้านการทุจริต พั ฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริต และพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์
สุจริตและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
2.1.7 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด19 พ.ศ. 2564 – 2565
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายสาคัญ คือ “คนสามารถยัง
ชีพอยู่ได้มีงานทา กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ใหม่”์โดยได้ระบุประเด็นการพัฒนา 4 ประการ ที่ควรให้ความสาคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้างหน้า
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในการฟื้ น ฟู แ ละขั บ เคลื่ อ นประเทศให้ ส ามารถ “ล้ ม แล้ ว ลุ ก ไว หรื อ
Resilience”์โดย 4 ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย
(1) การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จฐานรากภายในประเทศ (Local
Economy)เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาส
ทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะในระดับพื้นที่และชุมชน
ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้
สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากเป็น
กาลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
(2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว (Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลัก ที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้ภูมิทัศน์ของ
เศรษฐกิจโลกแบบใหม่ได้แก่ อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิง
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สร้ างสรรค์และเน้ นคุ ณภาพการเกษตรมูล ค่าสู ง อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่
(3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อน
การพั ฒ นาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดั บ และปรั บ ทั ก ษะแรงงานให้ ส นั บ สนุ น
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตลอดจนสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และโครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจาเป็นในการ
ดารงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้และสุขภาพ
(4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ
(Enabling Factors) ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของประเทศ
อาทิ การเร่งรัดพัฒนาและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ การปรับปรุงกฎหมาย และการ
ดาเนินงานของภาครัฐให้ทันสมัย การพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและศักยภาพในการบริหารจัดการความเสี่ ยง รวมถึงการส่งเสริมการมีร่วม จากภาคี
เครือข่ายการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อลดอุปสรรค ข้อจากัด และส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ ด้วย
ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว นโดยมี แ นวทางการพั ฒ นาที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติฯ ตามที่กาหนด ในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นใน
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากสถานการณ์โควิด -19
จะต้องให้ความสาคัญกับการเร่งดาเนินการในมิติต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้ บนหลั กการพื้น ฐานของแนวคิดในการพัฒ นาศักยภาพของประเทศด้านการพร้อมรั บ
ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Cope, Adapt,Transform: CAT) โดยมีแนว
ทางการพัฒนาที่สาคัญ และเกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสรุป ดังนี้
การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) ด้วยการยกระดับ
ทักษะ (Upskill) ปรับทักษะ (Reskill) และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการที่จะ
เป็ น เครื่ อ งยนต์ ท างเศรษฐกิ จ หลั ก ทั้ ง 5 สาขาตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นประเด็ น การพั ฒ นาที่ 2) Future
Growth ข้างต้น ร่ ว มกับ การขยายและพัฒ นาระบบประกั นสั ง คม เพื่อยกระดับ คุ ณภาพชีวิ ต ของ
ประชากรทุกสาขาอาชีพและทุกช่วงวัย ตลอดจนการส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพ เพื่อให้คนให้เป็น
กาลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ดังนี้
(1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมแรงงานที่อ ยู่ใน
ภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ ให้ได้รั บการฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพ
แรงงานให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ และโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัล ที่จาเป็นสาหรับการเรียนการสอน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะอาชีพ
พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิต ของแรงงานเพื่ อ ให้ แ รงงานมี ค วามยื ด หยุ่ น พร้อ มปรับตัว
ตลอดจนมุ่งเน้นการผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพในระยะยาว เป็นต้น
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(2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม ด้วยการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย
คนยากจน กลุ่ มเปราะบาง ที่ได้รั บผลกระทบ โดยคานึงถึงระดับของปัญหาและความต้องการที่
แตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งผลักดันให้แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น พัฒนา
ระบบและกลไกการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด และพัฒนาระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมให้เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมี
การบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระบบข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามประเมินผล เป็นต้น
2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ
2.2.1 แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา
(1) เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
(1.1) ประเด็นการพัฒ นาระบบดูแล พัฒ นา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ เด็ก
ปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
(1.2) กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพื้นที่ การดาเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
เพื่อจัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา
(2) เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
(2.1) ประเด็น
(2.1.1) การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถ
พิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
(2.1.2) การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
(2.1.3) การยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาในพื้ น ที่ ห่ า งไกล หรื อ
สถานศึกษาที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน
(2.2) กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม
(2.2.1) การจัดการศึกษาและพัฒ นาสมรรถภาพเด็กพิ การ ในโรงเรียน
เฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและ
พัฒนาสมรรถภาพ
(2.2.2) การจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก ด้ อ ยโอกาส ในโรงเรี ย นศึ ก ษา
สงเคราะห์ เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา
(2.2.3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2.2.4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียน
พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง
อันเนื่องมาจากพระราชดาริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
(2.2.5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV)และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
(2.3) เป้าหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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(3) เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูและอาจารย์
(3.1) ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู
(3.2) กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพั ฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
(4) เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
(4.1) ประเด็น
(4.1.1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
(4.1.2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา
(4.1.3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน
(4.1.4) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
(4.2) กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม
(4.2.1) การพั ฒ นาหลั ก สู ต รกระบวนการเรี ย นการสอน การวั ด และ
ประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนและประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่ างทั่ว ถึงพร้ อมทั้งมี ทัก ษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพ ที่ส อดคล้ องกั บ ความ
ต้องการของประเทศ
(4.2.2) การขับเคลื่ อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุ ณภาพ
สถานศึกษา ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาค
ตะวัน ออก การจ้ างครู คณิตศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่
หลากหลายรวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ
(4.2.3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันป้องกัน ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบ
ติ ด ตาม ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ กลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนที่ มี ปั ญหายาเสพติ ด สร้ า งและพั ฒ นาระบบรองรับ
สนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคมเสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปั ญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
จะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
(4.2.4) การเสริ ม สร้ า งระเบี ย บวิ นั ย คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม เพื่ อ ให้
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจใน
การทาความดี อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
และองค์กรที่ทางานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
(5) เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
(5.1) ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลแห่งชาติ
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(5.2) กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา เพื่อส่ งเสริ มการจั ดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่ านดาวเทียม (DLTV) และ
เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
(1) เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง
(1.1) ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสานึกของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
(1.2) กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการ
สอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสาหรับนักเรียน พัฒนาผู้นาเยาวชนต่อต้านการทุจริตพัฒนา
นวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2.3 กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big
Rock)
2.3.1 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่
ระดับปฐมวัย
(1) เป้าหมาย
(1.1) เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้ง
ในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจน
สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด
(1.2) เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเอง
ในการดารงชีวิตได้
(1.3) ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy &
Numeracy Competency) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จาเป็นต่อการทางานและการใช้ชีวิตใน
โลกยุคปัจจุบัน
(1.4) เกิดระบบหลั กประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่
ระดับปฐมวัยด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งภาคเอกชน
(2) ตัวชี้วัด
(2.1) อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัยเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ระดับอุดมศึกษา
หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ในปี 2565
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(2.2) สัดส่วนประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษา
ภาคบังคับระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 6 – 14 ปี) ไม่เกินร้อยละ 5 ในปี
2565
(2.3) มีระบบการบูรณาการ การจัดการข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data)
ของเด็กเยาวชนด้วยเลขบั ตรประชาชน 13 หลั ก งบประมาณ ตัว ชี้วัด และนโยบายตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งภาคเอกชนเพื่อ
ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส
(2.4) มีการพัฒนาเครื่องมือสารวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษ
ระดับ ประถมศึกษา และ เครื่ องมือการประเมินศักยภาพด้านการอ่านและคณิต ศาสตร์ ในระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยแรงงาน รวมทั้งมีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก
3 ปี
2.3.2 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
(1) เป้าหมาย
(1.1) ผู้ เ รี ย นทุ ก ระดั บ เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และใฝ่ เ รี ย นรู้ มี ทั ก ษะในการ
ดารงชีวิตในโลกยุ คใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสั งคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความ
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ
(1.2) ครู / อาจารย์ มี ส มรรถนะด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ ประกอบด้ ว ย การ
ออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาและการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพ
และความเป็นครู
(1.3) ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงาน
วิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการ
เรียนรู้ มีภาวะผู้นาทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญกาลังใจในการจัดการเรียนรู้
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการร่ วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบ
นิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสาหรับผู้เรียน
(2) ตัวชี้วัด
(2.1) มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในทุก
ระดับการศึกษา
(2.2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
เรียนรู้ แบบ Active Learning ผ่านการพัฒนาการคิดขั้นสูงเชิงระบบ
(2.3) ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้
ทักษะและเจตคติค่านิยมและคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับ
การศึกษา
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(2.4) ระบบการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนให้มีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized learning) และสามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้ เ รียนได้ ตาม
บริบทของสถานศึกษาลดสัดส่วนของการนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับ ชาติ มาใช้ในการพิจารณา
ประเมินผลของครูและผู้บริหารสถาบันการศึกษา
(2.5) มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เป็น
รายบุคคล (personalized learning) สาหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย
2.3.3 กิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ 3 การปฏิ รู ป กลไกและระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
(1) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป
(1.1) กลไกและระบบการผลิ ต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
อาจารย์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
(1.1.1) มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ที่มีประสิทธิภาพ
เที่ยงตรงและลดความเหลื่อมล้า
(1.1.2) มีห ลั กสู ตรการผลิ ต ครู ที่เ ป็น เลิ ศ และมีรู ปแบบกระบวนการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความต้องการและความจาเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพื้นที่
(1.1.3) มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิ ต ครู
และครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู เพื่อนาไปสู่การประเมิน
มาตรฐานการ ปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพั ฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิต
ครูและครูพี่เลี้ยงตามความต้องการจาเป็น
(1.2) กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
(1.2.1) มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้งสายสามัญศึกษาและสาย
อาชีวศึกษา ที่เน้นให้ครูมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็ น ครู เพื่อน าไปสู่ การประเมิน มาตรฐานการปฏิ บัติง านและสมรรถนะ และการ
วิเคราะห์และพัฒนา สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจาเป็น
(1.2.2) มีระบบกลไกให้ ครูและผู้ บริห ารมีการพัฒ นาตนเองทางวิชาชีพ
อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง อ า ทิ PLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous
Professional Development) และให้ความสาคัญกับการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ครูที่ ไม่
มีวุฒิทางการศึกษา
(1.3) มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยนาผลการ
ประเมิน สมรรถนะไปเป็นส่วนสาคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม
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2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565)
2.4.1 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่
ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
(3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
(4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
(5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา
2.4.2 เป้าหมายรวม
(1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์
มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม ทางจิต
วิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
(2) ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิ จฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโ อกาสในการเข้า ถึงทรั พยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสั งคม ที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ
15
(3) ทุน ทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติ บโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะ
มูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศใน
พื้นที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
(4) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่ม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้า
มนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศ
ไทยมีส่วนร่วมในการกาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ห่วง
โซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของ
มูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
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(5) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้
ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการ
จัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการดาเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและ
ระบบงบประมาณ มีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมี
บุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
2.4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯ เฉพาะที่
เกี่ยวข้อง)
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(1.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
(1.1.1) คนไทยส่ ว นใหญ่มีทั ศนคติและพฤติกรรมตามบรรทั ดฐานที่ดี ของสั ง คม
เพิ่มขึ้น
(1.1.2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
(1.1.3) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสู งตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
(1.2) แนวทางการพัฒนา
(1.2.1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
(1.2.2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ ในการดารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า
(1.2.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(2.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
(2.1.1) ลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคม ที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน
(2.1.2) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
(2.2) แนวทางการพัฒนา
(2.2.1) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดให้
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 2. ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจากัดศักยภาพจากสภาพ
ครอบครัว พื้นที่และสภาพร่างกาย
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
คั่งและยั่งยืน
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
(3.1.1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๓๙

(3.1.2) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
(3.2) แนวทางการพัฒนา
(3.2.1) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่ง
สถาบั น หลั ก ของชาติ โดยน าแนวทางพระราชดาริ ไ ปเผยแพร่ แ ละพั ฒ นาและด าเนิ น กิ จ กรรมที่
เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดาริ รวมถึงป้องกั นและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
(4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
(4.1.1) เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
(4.2) แนวทางการพัฒนา
(4.2.1) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังให้คนไทยไม่
โกง
2.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
2.5.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
(3) ตัวชี้วัด จานวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่
ศึกษาต่อสถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น
(4) กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพื้นที่และ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อ การศึกษาของเยาวชนใน
พื้นที่รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย)
2.5.2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความ
มั่นคงภายใน
(1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง
(3) ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(4) กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้
ถึงโทษของยาเสพติดเพื่อป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
2.5.3 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
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(1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
(2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต
และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
(3) ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรับรูก้ ารทุจริตของประเทศไทย
(4) กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้าน
และปฏิเสธการทุจริต
3. แผนระดับที่ 3
3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ มี
ประสิทธิภาพ พัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒ นาประเทศ เพื่อให้ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นาไปเป็นกรอบและ
แนวทาง การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต
ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิ ด
สร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้
กาหนดสาระสาคัญสาหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality)
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า
และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ
(1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ
(2) การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
(4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
(5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
3.2 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิ การ
กระทรวงศึกษาธิก าร ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่
สอดคล้ องเชื่อมโยงกับ ยุ ทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้
เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระสาคัญ 5 เรื่อง ได้แก่
(1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
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(2) การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
(5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กาหนดไว้ใ นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่ าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.
2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกั บยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงและแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนอื่น ๆ ในปี
พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระสาคัญ 6 เรื่อง ได้แก่
(1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
(2) การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
(3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
(5) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสาคัญในแผนปฏิบัติราชการ
แต่ ล ะเรื่ อ งดั ง กล่ า วเนื่ อ งด้ ว ยในปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นนโ ยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดิมในแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนด
สาระส าคัญ ไว้ 6 เรื่ องตามนโยบายและจุ ด เน้น เดิม ของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร และนโยบายของ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แต่ เ นื่ อ งด้ ว ยสถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี 25642565 และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับเปลี่ยน จึงมีการปรับ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) มาสู่ แ ผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ.
2564-2565 ซึ่งกาหนดสาระสาคัญไว้ 4 เรื่อง ที่สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน โดยมีการบูรณาการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒ นา และแผนงาน/
โครงการสาคัญ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ
ต่อไป
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3.4 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทาแผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(พ.ศ. 2564 - 2565) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการ
ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2565 และนโยบายส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 2565 รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทางในการกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน ซึ่งมีสาระสาคัญ 4
เรื่อง ได้แก่
(1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
(2) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โดยมีเป้าหมาย จานวน 14 เป้าหมาย ตัวชี้วัด จานวน 18 ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา
จ านวน 49 แนวทาง เพื่อใช้ในการขับเคลื่ อนการพัฒ นาคุ ณภาพทางการศึ กษาขั้น พื้นฐาน ของ
ประเทศต่อไป
4. นโยบายที่เกี่ยวข้อง
2.4.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่ นดิน
จาแนก เป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง
นโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย
(1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
(2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของ
ประเทศ
(3) การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
(5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
(6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
(7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
(8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
(9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
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(10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน
(11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
(12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่
(1) การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
(2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
(4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
(5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
(6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
(7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
(8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ราชการประจา
(9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
(10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
(11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
(12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการ
ดาเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
5. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ
ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย
ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ทั้งด้านการจั ดการเรี ย นรู้ ด้ว ยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีก ารเรียนการสอนและการใช้สื่อ
ทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ(NDLP)
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจาวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนาไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนาฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดย
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๔๔

ใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกาหนดให้
มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ความรู้ และทักษะที่จาเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้
ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุง
ให้ทันสมัยตอบสนองผลสัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามี
ความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่นๆ
กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
ข้อ 7 การนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การ
ปฏิบั ติ เป็ น การผลิ ตและการพัฒ นากาลังคนเพื่อการพัฒ นาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิ แห่งชาติ
เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต
และการจัดทามาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเชียนได้
ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒ นาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ
การพัฒ นาเด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒ นาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่ การปฏิบัติเป็น
รูปธรรมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปเป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ
ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบ
การศึกษระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดารงชีพและคุณภาพชีวิต
ที่ดีมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแช่งขันในเวทีโลกได้
ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
ช้ อ 11 การเพิ่ ม โอกาสและการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพของกลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาสทาง
การศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ เพื่ อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึก ษาที่มี
คุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยืดหลักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ
(1) ความปลอดภัย ของผู้ เรียน โดยจัดให้ มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรี ยนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้ อง
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คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม
(2) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
(3) ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้าช้อน เพื่อให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
(4). ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ดาเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึ กษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่
ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
(5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
(6) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม
และเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
(7) การจัดการศึกษาสาหรับผู้ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
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บทที่ 3
สาระสาคัญแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนลานทรายพิทยาคม มี
สาระสาคัญในภาพรวม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
1. วิสัยทัศน์
“โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต เกิดงาน สร้างอาชีพ บน
ความพอเพียง สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
2. พันธกิจ
1) พัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
2) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาทักษะทางอาชีพ
ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความต้องการของตน มีเป้าหมายและเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคต
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เน้นคุณธรรม นาความรู้ ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)
4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้และงานที่รับผิดชอบ มีนวัตกรรมในการพัฒนางาน
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ ให้หลักการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบด้วยกระบวนการ PDCA มีรูปแบบการ
บริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมือ งดี
ของชาติ มีคุณธรรมจริ ย ธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิ ดชอบต่อสั งคมและผู้อื่น
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม โดยน้อมนาพระบรมราโชบาย
รัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและ
อื่น ๆได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่ งการเรียนรู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลั กษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๔๗

ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ และ
นานาชาติ
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี และน้อมนาศาสตร์พระราชามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้
6. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาทางวิชาการ นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารงาน
ยึดหลักธรรมาภิบาลและน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
7. สถานศึกษาจัดการศึกษา เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 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
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดหลัก

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้ า ประสงค์ ที่ 1) ผู้ เ รี ย นมี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยอัน มีพระมหากกษัตริ ย์ทรงเป็น ประมุข มีทัศ นคติที่ถูกต้ องต่อบ้า นเมือง มีหลักคิดที่
ถู ก ต้ อ งและเป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมมี ค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ มี จิ ต สาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม โดย
น้อมนาพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ
1) ร้อยละของผู้เรียน มีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่น
ร้อยละ 100
กลุ่มบริหาร
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
วิชาการและ
ประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและ
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๔๘

กลยุทธ์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดหลัก

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

ผู้รับผิดชอบ

เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม โดยน้อมนา
พระบรมราโชบาย รัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
เป้าประสงค์ที่ 2) ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา
ภาษาและอื่น ๆได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
ร้อยละ 80
กลุ่มบริหาร
คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่น ๆ
วิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 3) ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพล
โลกที่ ดี ( Global Citizen) พร้ อ มก้ า วสู่ ส ากล น าไปสู่ ก ารสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น
ระดับประเทศ และนานาชาติ
1) ร้อยละของ) ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มและ
ร้อยละ 80
กลุ่มบริหาร
สร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร
วิชาการ
และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่
เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สาก
เป้าประสงค์ที่ 4) ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและ
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ)
ร้อยละ 100
กลุ่มบริหาร
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
วิชาการ
ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภา
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 5) ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี และน้อมนาศาสตร์พระราชามาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้
1) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการ
ร้อยละ 100
กลุ่มบริหาร
เรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นผู้
บุคคล
สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี และน้อมนาศาสตร์พระราชา
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๔๙

กลยุทธ์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดหลัก

ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2565
เป้าประสงค์ที่ 6) ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาทางวิชาการ นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
บริหารงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลและน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
1) ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นาทางวิชาการ นา
ร้อยละ 100
กลุ่มบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลและ
บุคคล
น้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 7) สถานศึกษาจัดการศึกษา เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการศึกษา เพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 100
กลุ่มบริหาร
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
ทั่วไป
SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์ที่ 8) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มี
ระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ ใช้งานวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
1) ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการ
ร้อยละ 100
กลุ่มบริหาร
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
ทั่วไป
ประสิทธิภาพ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรม ในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
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ส่วนที่ 4
รายละเอียดของแผนงาน กรอบงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม
ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ได้นากลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบาย/จุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ กลยุทธ์ของโรงเรียน มากาหนด
เป็นมาตรการ เขียนโครงการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กาหนดบทบาท วิธีการและ
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้
1.1 งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว (1 ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
ระดับชั้น
จานวน (คน)
เงินอุดหนุน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
52
182,000
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
66
231,000
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
83
290,500
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
201
703,500
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
72
273,600
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
48
182,400
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
50
190,000
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
170
646,000
รวม
371
1,349,500
1.2 งบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ระดับชั้น
จานวน (คน)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
52
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
66
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
83
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
201

เงินอุดหนุน
78,000
99,000
124,500
301,500
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1.3 งบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจาปีงบประมาณ 2565
รายการ
จานวนคน
จานวนเงิน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
52
45,760
มัธยมศึกษาปีที่ 2
66
58,080
มัธยมศึกษาปีที่ 3
83
73,040
มัธยมศึกษาปีที่ 4
72
68,400
มัธยมศึกษาปีที่ 5
48
45,600
มัธยมศึกษาปีที่ 6
50
47,500
รวมทั้งหมด
371
338,380
1.4 งบประมาณสนับสนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
รายการ
จานวนคน
จานวนเงิน
เครื่องแบบ
อุปกรณ์
นักเรียน
การเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
52
23,400
21,840
มัธยมศึกษาปีที่ 2
66
29,700
27,720
มัธยมศึกษาปีที่ 3
83
37,350
34,860
มัธยมศึกษาปีที่ 4
72
36,000
33,120
มัธยมศึกษาปีที่ 5
48
24,000
22,080
มัธยมศึกษาปีที่ 6
50
25,000
23,000
รวมทั้งหมด
371
175,450
162,620

หนังสือเรียน
39,728
57,882
78,767
94,896
60,624
55,450
387,347

1.5 สรุปงบประมาณรายรับ ประจาปีงบประมาณ 2565
ที่
1

2

งบประมาณ

จานวนเงิน

งบเงินอุดหนุน
1. งบเงินอุดหนุนรายหัว
2. งบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
รวมงบเงินอุดหนุน
งบสนับสนุนตามโครงการ “เรียนดี เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ”
1. ค่าเครื่องแบบ
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน
3. ค่าหนังสือเรียน
4. งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รวมงบโครงการ “เรียนดี เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ”
รวมทั้งหมด 1 + 2

1,349,500
301,500
1,651,000
175,450
162,620
387,450
338,380
1,063,900
2,714,900
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2. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จาแนกตามกลุ่มบริหาร
โรงเรี ย นลานทรายพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้
พิจารณาจัดกรอบวงเงินงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ ไว้จานวน 1,687,880 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เพื่อจัดทาโครงการ/ กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกาหนดเป็น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี จานวน 35 โครงการ/กิจกรรมหลัก แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน
ดังต่อไปนี้
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

2.1 โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มบริหารงานวิชาการ จานวน 17 โครางการ
กรอบ
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
โครงการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับ
10,000
นายไกรวิชญ์ สีนิล
การประเมินภายนอก
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
50,000
นางสาวจิตติยา ปะรัยนุ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
30,000
นางสาวอุดม บุดศรี
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานทะเบียน
55,000
นางสาวอุดม บุดศรี
และวัดผล
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่ม
สาระ
5.1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
15,000
นางภรณ์ณภัส จาปาทอง
5.2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
10,000
นายอุทัย นิตยวัน
5.3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
45,000
นายธนาวัฒน์ คงนาค
และเทคโนโลยี
5.4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
15,000
นายปราโมช กระแสเทพ
ศาสนาและวัฒนธรรม
5.5) กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา
15,000
นายสมศักดิ์ บุญปก
5.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
15,000
นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณ
5.7) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
30,000
นางวันดี นิตยวัน
5.8) กลุ่มสาระการเรียนรู้
15,000
นางสุภาพ พลภักดี
ภาษาต่างประเทศ
โรงการโรงเรียนคุณธรรม
5,000
นายธนาวัฒน์ คงนาค
โครางการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา
12,000
นางบุญยืน สุขสาโรง
โครงการเปิดบ้านวิชาการ(OPEN HOUSE)
30,000
นางปวีณา วรรัมย์
โครงการนิเทศภายใน
3,000
นางปวีณา วรรัมย์
โครางการพัฒนาหลักสูตร
1,657
นางวรณัน ลักขษร
โครงการกีฬาโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
40,000
นายสมศักดิ์ บุญปก
โครงการทัศนานอกสถาน เบิกบานใจ
100,000 นายพุฒิพงศ์ เจริญไทย
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
ที่
13 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
15 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานวิชาการ
16 โครงการปัจฉิมนิเทศ
17 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ลาดับ
ที่
1
2
3

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กรอบ
งบประมาณ
47,000
25,000
25,000
10,000
3,000

ผู้รับผิดชอบ
นายปราโมช กระแสเทพ
นางวันดี นิตยวัน
นางปวีณา วรรัมย์
นางปิยาพร คงนาค
นางวันดี นิตยวัน

2.2 โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มบริหารบุคคล จานวน 3 โครางการ
กรอบ
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
โครงการสานรัก สื่อใจ ห่วงใยบุคลากร
15,000
นายธนาวัฒน์ คงนาค
ขวัญกาลังใจ
โครงการศึกษาดูงานบุคลากร
18,575
นายธนาวัฒน์ คงนาค
โครงการสานักงานบุคลากร
10,000
นายธนาวัฒน์ คงนาค
2.3 โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มบริหารทั่วไป จานวน 14 โครางการ
กรอบ
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
โครงการ To BE Number One
5,000
นางภรณ์ณภัส จาปาทอง
โครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา
5,000
นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณ
โครงการป้องกันยาเสพติด เอดส์ และ
3,000
นายสมศักดิ์ บุญปก
เพศศึกษา
โครงการปฏิคม
10,000
นายวีรสิทธิ์ เกษรนวล
โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล
30,000
นางภรณ์ณภัส จาปาทอง
โครงการสภาพแวดล้อมดี สวนสวย
50,000
นายสมศักดิ์ บุญปก
โรงเรียนงาม
โครงการสภาเดอะสตาร์ (THE STAR)
20,000
นางสาวณัฐชยา ศรีฮุย
ประชาธิปไตย
โครงการคณะกรรมการสถานศึกษา
5,000
นายวีรสิทธิ์ เกษรนวล
โครางการฟ้า-ขาว สัมพันธ์
10,000
นายวีรสิทธิ์ เกษรนวล
โครงการอานวยการ
20,000
นายวีรสิทธิ์ เกษรนวล
โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
10,000
นายสมศักดิ์ บุญปก
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
25,000
นางบุญยืน สุขสาโรง
นักเรียน
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
ที่
13 โครงการชุมชนสัมพันธ์
14 โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

กรอบ
งบประมาณ
5,000
8,000

ผู้รับผิดชอบ
นางวันดี นิตยวัน
นางสุภาพ พลภักดี

2.4 โครงการ / กิจกรรม ของกลุ่มบริหารงบประมาณ จานวน 1 โครางการ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
ที่
1 โครงการพัฒนาสานักงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ

กรอบ
งบประมาณ
5,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชุติมา เสาทอง

3. รายละเอียดชื่อโครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ จาแนกตามกลุ่มบริหาร
3.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ที่ โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
1 โครงการประกัน
เชิงปริมาณ
10,000
ตลอดปี
คุณภาพภายในเพื่อ 1. โรงเรียนมีผลการประเมิน
งบประมาณ
รองรับการประเมิน ตนเองสูงขึ้นร้อยละ ๒
2565
คุณภาพภายนอก
2. โรงเรียนได้รับผลการประเมิน
คุณภาพภายใน จากหน่วยงาน
ต้นสังกัดสูงขึ้นร้อยละ ๒
3. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจใน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาร้อยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
1. ครู บุคลากรในโรงเรียน
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในประเมินคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
2 โครงการแข่งขัน
เชิงปริมาณ
๕๐,๐๐๐
ตลอดปี
ทักษะวิชาการ
1. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน ได้
งบประมาณ
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
2565
เรียนรู้การแข่งขันทักษะทาง
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๕๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

เป้าหมาย
วิชาการการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการภายนอกสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการได้แสดงออกถึงความ
สามารถ ความถนัด ความสนใจ
ของแต่ละบุคคล นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ
ในเชิงวิชาการและในการ
ดารงชีวิต ซางเกิดจากการ
แข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
เชิงปริมาณ
ด้านคุณภาพกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
1. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ครบทุกวิชาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีการ
ออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย
2. ครูไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๐ มี
แบบวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
3. มีผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนไม่ต่า
กว่า ๓.๕๑ จาก ๕ คะแนน
4. นักเรียนมีผลการประเมินการ
ทดสอบระดับชาติ (O-net) ผ่าน
เกณฑ์ขีดจากัดล่างของ สทศ.
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

งบประมาณ

ระยะเวลา

30,000

ตลอดปี
งบประมาณ
2565

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๕๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
ด้านคุณภาพกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
1. มีการจัดการเรียนการสอนที่มี
ความยืดหยุ่นและหลากหลายที่
จะสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียน
2. มีเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนการสอนที่หลากหลาก
สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่
จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการ
ของผู้เรียน
3. มีการวัดและประเมินผลการ
เรียนครอบคลุมวัตถุประสงค์
เนื้อหาวิชา
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
2. ผู้เรียนมีผลการประเมินการ
ทดสอบระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติผ่านขีดจากัดล่างของ
ประเทศ
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
อยู่ระดับดีขึ้นไปและมีพัฒนาการ
ดีขึ้น
4 พัฒนาประสิทธิภาพ เชิงปริมาณ
งานวัดผลประเมินผล 1. จัดทาเอกสารการสอบกลาง
ภาคเรียนปลายภาคเรียน จานวน
๔ ครั้ง
2. จัดทาเอกสารการสอบข้อสอบ
กลาง pre o-net จานวน ๒ ครั้ง

งบประมาณ

ระยะเวลา

55,000

ตลอดปี
งบประมาณ
2565

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๕๗

ที่

5

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
3. การสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนประจาภาคเรียน จานวน ๒
ครั้ง
4. การจัดทาแบบบันทึกการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน จานวน ๑
ครั้ง
เชิงคุณภาพ
1. มีเอกสารเกี่ยวกับการวัดผล
ประเมินผลที่ดี ทันสมัย
ตรวจสอบได้
2. มีระบบการวัดผลประเมินผล
ที่ดีคล่องตัว ให้ประโยชน์ต่อครู
และนักเรียน
โครงการพัฒนาการ เชิงปริมาณ
เรียนการสอน ๘ 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
กลุ่มสาระ
เรียนสูงขึ้น
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะ
ด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์สูงขึ้น
3. ผู้เรียนร้อยละ 100 สามารถ
อ่านออกเขียนได้
4. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีเจตคติ
ที่ดีต่อรายวิชาทุกกลุ่มสาระ
5. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
6. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีสื่อ
นวัตกรรมสาหรับการเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนได้รับการจัดการเรียน
การสอนและส่งเสริมผู้เรียนใน
ด้านต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพใน
การเรียนรู้ จากการจัด
กระบวนการเรียนการสอนของ
ครูและบุคลากร ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

งบประมาณ

ระยะเวลา

160,000

ตลอดปี
งบประมาณ
2565

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๕๘

ที่ โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
6 โครงการโรงเรียน
เชิงปริมาณ
คุณธรรม
1. นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100 มีทักษะ
กระบวนการคิดแบบคุณธรรม
ชีวิตองค์รวม
2. นักเรียนร้อยละ 100 มี
ระเบียบวินัย และเคารพ
กฎระเบียบของโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนนาคุณธรรมจริยธรรม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
7 โครงการเปิดโลก
เชิงปริมาณ
กว้างทางการศึกษา 1. โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ได้รับการแนะแนวศึกษาต่อทุก
โรงเรียน
2. นักเรียนมีสถิติศึกษาต่อใน
ระดับ ม.ปลาย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
3. นักเรียนศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๔๕ ต่อปี
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
รับทราบข่าวสารด้านการศึกษา
ต่อระดับสูงขึ้น
2. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนัก
เห็นความสาคัญในการศึกษาต่อ
ระดับสูงขึ้น
3. เพื่อให้ผู้เรียนทราบ
รายละเอียดและเห็นแนวทางใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
มากยิ่งขึ้น

งบประมาณ
5,000

ระยะเวลา
ตลอดปี
งบประมาณ
2565

12,000

มกราคม มีนาคม ของทุกปี

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๕๙

ที่ โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
8 โครงการเปิดบ้าน
เชิงปริมาณ
วิชาการ (Open
1. จัดนิทรรศการ แสดงผลงาน
House)
ทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง
เชิงคุณภาพ
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระร่วมแสดงนิทรรศการทาง
วิชาการ
2. นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม
9
โครงการนิเทศ
เชิงปริมาณ
ภายใน
1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศ
สังเกตการณ์สอนและเยี่ยมชั้น
เรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
2. นิเทศการปฏิบัติงานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ภาคเรียนละ ๑
ครั้ง
เชิงคุณภาพ
1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพสูงขึ้น
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
3. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะเกี่ยวกับกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ และนาไปปรับปรุง
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียน
การสอน
10 โครงการพัฒนา เชิงปริมาณ
หลักสูตร
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
เอกสารประกอบหลักสูตรครบ
ทุกกลุ่มสาระ

งบประมาณ
๓๐,๐๐๐

ระยะเวลา
มกราคม มีนาคม ของทุกปี

3,000

มิถุนายน –
กันยายน
และ พฤศจิกายน
- ธันวาคม
ของทุกปี

1,657

มกราคม เมษายน
ของทุกปี

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๖๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
2. ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ
มีความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตร
เชิงคุณภาพ
1. มีการประเมินผลการใช้
หลักสูตรโดยครูผู้สอนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป
11
โครงการกีฬา
เชิงปริมาณ
โรงเรียนลานทราย 1. นักเรียนและบุคลากรเข้าร่วม
พิทยาคม
กิจกรรม ร้อยละ 100
2. ชุมชนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
นักเรียนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
และเข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนได้แสดงออกทางกีฬา
ที่ตนเองถนัดตามความสนใจ
นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ที่ดี มีบุคลิกภาพดี มีความเป็น
ผู้นา มีน้าใจ รักสามัคคีในหมู่
คณะสามารถปรับตัวอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข
12 โครงการทัศนานอก เชิงปริมาณ
สถานเบิกบานจิตใจ 1. นักเรียน ครูและบุคลากร เข้า
ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมในระดับมากที่สุด
เชิงคุณภาพ
1. จัดการทัศนศึกษานอกสถานที่
เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
จานวน 371 คน รวม ๖
กิจกรรม

งบประมาณ

ระยะเวลา

40,000

สิงหาคม กันยายน
ของทุกปี

100,000

พฤศจิกายน
ของทุกปี

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๖๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
2. นักเรียนได้รับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้นอก
ห้องเรียน
3. นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อม
รอบตัว การใช้ชีวิต ปฏิภาณ ไหว
พริบ
13 โครงการกิจกรรม เชิงปริมาณ
พัฒนาผู้เรียน
1. ตามหลักสูตรนักเรียนของ
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
๑๐๐% ผ่านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมบังคับ ลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด กิจกรรม
ชุมนุม และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีระเบียบวินัย และ
เคารพกฎระเบียบของโรงเรียน
ร้อยละ ๙๙
2. นักเรียนระดับชั้นม.ต้น รู้และ
เข้าใจนาความรู้องค์รวม
กระบวนการลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาดประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
14 โครงการพัฒนา เชิงปริมาณ
แหล่งเรียนรู้และภูมิ 1. มีหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ปัญญาท้องถิ่น
วารสารและหนังสือพิมพ์เพียงพอ
ต่อการให้บริการ เพิ่มขึ้น ร้อยละ
๘๐
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรัก
การอ่าน ร้อยละ ๑๐๐
3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้นอก
โรงเรียนเพิ่มขึ้น

งบประมาณ

ระยะเวลา

47,000

มีนาคม
ของทุกปี

25,000

ตลอดปี
งบประมาณ
2565

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๖๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
รู้จักค้นคว้าด้วยตนเอง เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ การเรียน
รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
2. โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวม
วิทยาการหลักของโรงเรียน ช่วย
ส่งเสริมการการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล
3. นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงจากการใช้
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและ
แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
15 โครงการพัฒนา เชิงปริมาณ
ประสิทธิภาพงาน 1. มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องอานวย
วิชาการ
ความสะดวกต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
1. การดาเนินงานของงาน
บริหารงานวิชาการเป็นไปอย่าง
เรียนร้อย และสะดวก
16 โครงการปัจฉิมนิเทศ เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้น
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
และปีที่ ๖
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ปี
การศึกษา ๒๕๖4 ร้อยละ ๙๐
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความศรัทธาและรัก
ในสถาบันการศึกษาที่สาเร็จ
2. นักเรียนและครูมี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

งบประมาณ

ระยะเวลา

25,000

ตลอดปี
งบประมาณ
2565

10,000

เดือน มีนาคม
ของทุกปี

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๖๓

ที่ โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
17 โครงการเศรษฐกิจ เชิงปริมาณ
พอเพียง
1. นักเรียนชุมนุมยุวเกษตรกร
นาเอาวิธีการปลูกพืชแบบเกษตร
อินทรีย์มาใช้ จานวน ๓๐ คน
2. บุคลากรของโรงเรียนลาน
ทรายพิทยาคมนาเอาวิธีการปลูก
พืชแบบเกษตรอินทรีย์มาใช้
จานวน ๔ คน
เชิงคุณภาพ
1. สามารถนาเอาวิธีการปลูกพืช
แบบเกษตรอินทรีย์มาใช้
2. โรงเรียนลานทรายพิทยาคมมี
ชุมนุมยุวเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ย
อินทรีย์

งบประมาณ
3,000

ระยะเวลา
ตลอดปี
งบประมาณ
2565

งบประมาณ
5,000

ระยะเวลา
ตลอดปี
งบประมาณ
2565

3.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
โครงการพัฒนากลุ่ม เชิงปริมาณ
บริหารงบประมาณ 1. นักเรียนโรงเรียนลานทราย
พิทยาคม จานวน ๓71 คน
2. บุคลากรของโรงเรียนลาน
ทรายพิทยาคม จานวน ๔๐ คน
เชิงคุณภาพ
1. สามารถมีอุปกรณ์ในใน
สานักงาน บริหารงบประมาณ
อย่างเพียงพอ
2. ลดจานวนอุปกรณ์ที่ต้องยืม
จากหน่วยงานภายนอก

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๖๔

3.3 กลุ่มบริหารบุคคล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา

1

โครงการสานรัก
สื่อใจ ห่วงใย
บุคลากร

15,000

ตลอดปี
งบประมาณ
2565

2

โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

18,575

เดือน มีนาคม เดือน เมษายน
ของทุกปี

3

โครงการพัฒนางาน
สานักงานบริหารงาน
บุคคล

เชิงปริมาณ
1. บุคลากรได้รับขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้
สะดวก สะอาด รวดเร็ว เกิด
ความประทับใจ รวมทั้งการสร้าง
ขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากร
ในโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
เชิงปริมาณ
1. ครูได้รับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. เพื่อให้ครูมีความมุ่งมุ่นและ
อุทิศตนในการสอนและพัฒนา
นักเรียน
2. เพือ่ ให้ครูแสวงหาความรู้และ
เทคนิคใหม่ๆ เป็นประจา รับฟัง
ความคิดเห็น ใจกว้างและยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง
3. เพื่อให้มีจานวนครูและ
บุคลากรสนับสนุนเพียงพอ
4. เพื่อให้ครูมีผลงานวิจัย
โครงงาน หรือเป็นวิทยากร
5. เพื่อให้ครูสามารถใช้เทคโน
โลยีในการจัดการเรียนการสอน
เชิงปริมาณ
1. ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่อง
อานวยความสะดวกร้อยละ 100
2. ครูมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของกลุ่มบริหารบุคคล
อยู่ในระดับดีมากที่สุด

10,000

ตลอดปี
งบประมาณ
2565

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๖๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1. มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน
2. การดาเนินงานของงาน
บริหารบุคคลเป็นไปอย่าง
เรียบร้อยและสะดวก

งบประมาณ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ระยะเวลา

5,000

เดือน
พฤศจิกายน
ของทุกปี

5,000

ตลอดปี
งบประมาณ
2565

3.4 กลุ่มบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการ TO BE
NUMBER ONE

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม ร้อยละ 100
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก
ที่สุด
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียน ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของ
สังคม เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยา
เสพติด
2 โครงการซ่อมแซม
เชิงปริมาณ
ปรับปรุง พัฒนางาน 1. ครู นักเรียนและบุคลากรใน
โสตทัศนศึกษา
โรงเรียนตลอดจนชุมชนได้รับ
บริการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการ
สอนแลบริการชุมชนได้ ร้อยละ
๑๐๐
เชิงคุณภาพ
ครู นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนตลอดจนชุมชนได้รับ
บริการการใช้สื่อและเทคโนโลยี
เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๖๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3

โครงการป้องกันยา เชิงปริมาณ
เสพติด เอดส์ และ 1. นักเรียนทุกคนและบุคลากร
เพศศึกษา
ชุมชนและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยว
ข้องมีส่วนร่วมในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
และโรคเอดส์ มีพฤติกรรมที่
ถูกต้องในการป้องกันโรคเอดส์
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
โครงการปฏิคม เชิงปริมาณ
1. บุคลากรภายในและภายนอก
โรงเรียนที่มาติดต่อประสานงาน
กับโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
ได้รับ การบริการจากงานปฏิคม
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนรู้สึกพึงพอใจ
และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆ
มีประสิทธิภาพ
โครงการปรับปรุง เชิงปริมาณ
พัฒนาการให้บริการ ๑. ห้องพยาบาลมีสภาพที่
ห้องพยาบาล
สวยงามเป็นระเบียบ
๒. ห้องพยาบาลมีวัสดุอุปกรณ์ไว้
บริการครบใช้
เชิงคุณภาพ
๑. ห้องพยาบาลมีสภาพที่
สวยงามเป็นระเบียบด้วย
กิจกรรม ๕ ส

4

5

เป้าหมาย
การสอน และบริการชุมชนได้ดี
ยิ่งขึ้น

งบประมาณ

ระยะเวลา

3,000

ตลอดปี
งบประมาณ
2565

10,000

ตลอดปี
งบประมาณ
2565

30,000

ตลอดปี
งบประมาณ
2565

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๖๗

ที่
6

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ
สภาพแวดล้อมดี
สวนสวย โรงเรียน
งาม

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. อาคารเรียน อาคารประกอบ
ห้องเรียน ห้องพิเศษ และห้อง
บริการต่างๆ ระบบไฟฟ้า ประปา
น้าดื่ม ได้รับการพัฒนาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
ได้รับการพัฒนาร้อยละ ๙๐
2. พื้นที่และสิ่งแวดล้อมบริเวณ
โรงเรียนได้รับการปรับจัดตกแต่ง
ให้สวยงามร่มรื่น สะอาดน่าอยู่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้รับ
การพัฒนาร้อยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
1. อาคารเรียน อาคารประกอบ
ห้องเรียน ห้องพิเศษ และห้อง
บริการต่างๆ ได้รับการพัฒนาให้
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
ระบบไฟฟ้า ประปา น้าดื่มใน
โรงเรียนพร้อมเพรียงสะดวก
สบายสภาพที่ใช้งานได้
ตลอดเวลา
2. พื้นที่และสิ่งแวดล้อมบริเวณ
โรงเรียนได้รับการปรับปรุงจัด
ตกแต่งให้สวยงามร่มรื่น น่าอยู่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
7 โครงการสภา THE เชิงปริมาณ
STAR ประชาธิปไตย 1. นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เข้าร่วมการ
เลือกตั้งสภา ร้อยละ 100
2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มี
ความพึงพอใจในระดับดีมากที่สุด
เชิงคุณภาพ
1. พัฒนาองค์กรสภานักเรียน ให้
เป็นองค์กรชั้นนาทางด้าน
ประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล มีเครือข่ายสภา

งบประมาณ
50,000

ระยะเวลา
ตลอดปี
งบประมาณ
2565

20,000

ตลอดปี
งบประมาณ
2565

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๖๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

8

โครงการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

9

โครงการฟ้า-ขาว
สัมพันธ์

เป้าหมาย
นักเรียนทั้งในระดับเขต ระดับ
ภาค และระดับประเทศ
ตลอดจนการใช้กระบวนการสภา
นักเรียนเป็นเครื่องมือในการ
สร้างและพัฒนาประชาธิปไตยให้
นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศชาติต่อไป
เชิงปริมาณ
1. คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
ตาบลบะ อาเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์ จานวน ๑๕ คนเข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
1. คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม มี
ความรู้ ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสามารถนา
ความรู้มาพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
1. จัดทาสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียน เดือนละ ๑ ฉบับ
2. จัดป้ายนาเสนอกิจกรรมของ
โรงเรียน
3. จัดเตรียมอุปกรณ์งาน
โสตทัศนูปกรณ์เพื่อให้พร้อมใน
การใช้งาน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

งบประมาณ

ระยะเวลา

5,000

ตลอดปี
งบประมาณ
2565

10,000

ตลอดปี
งบประมาณ
2565

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๖๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
2. ชุมชนกับโรงเรียนมีความ
เข้าใจตรงกันในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน
3. งานโสตทัศนูปกรณ์มี
ประสิทธิภาพ
10 โครงการลานทราย เชิงปริมาณ
อานวยการ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนได้รับความสะดวก
รวดเร็วของการติดต่อ
ประสานงานทาให้สามารถติดต่อ
งานที่สาคัญ ๆ ได้อย่างดียิ่ง
เชิงคุณภาพ
1. กลุ่มอานวยการ สามารถนา
ความรู้ความเข้าใจ เพื่อพัฒนา
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
11 โครงการพัฒนา เชิงปริมาณ
คุณลักษณะอันพึง ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีวินัย
ประสงค์
ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มี
พฤติกรรมที่เหมาะสมในสังคม
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความ
เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และเสียสละเพื่อส่วนรวม
๕. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความ
ประหยัด ใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตน
และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
๖. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็น
คุณค่าภูมิปัญญาไทย
๗. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๗๕ มี
ความพึงพอใจในการดาเนินงาน
ตามโครงการของโรงเรียน

งบประมาณ

ระยะเวลา

20,000

ตลอดปี
งบประมาณ
2565

10,000

ตลอดปี
งบประมาณ
2565

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
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๗๐

ที่ โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
12 โครงการพัฒนา เชิงปริมาณ
ระบบดูแล
1. นักเรียนออกกลางคัน ลดลง
ช่วยเหลือนักเรียน จากปีที่ผ่านมา จานวน ๔๐ คน
2. นักเรียนมีผลการเรียน ๐, ร,
มส. ลดลงจากปีที่ผ่านมา เฉลี่ย
ร้อยละ ๐.๕
3. นักเรียนได้รับทุนการศึกษา
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐
4. นักเรียนเรียนร่วมได้พัฒนา
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๕
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพ ความรู้ คสามสามารถ
ของตนเอง
3. คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน มี
ส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
13 โครงการงานชุมชน เชิงปริมาณ
สัมพันธ์
1. คณะผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม เข้า
ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนอยู่
เสมอ ร้อยละ ๑๐๐
2. คณะผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
โรงเรียนลานทรายพิทยาคมมี
ความสัมพันธ์ชุมชนที่ดีอยู่เสมอ
ร้อยละ ๑๐๐
14 โครงการส่งท้ายปีเก่า เชิงปริมาณ
ต้อนรับปีใหม่
1. นักเรียนโรงเรียนลานทราย
พิทยาคม จานวน ๓71 คน เข้า
ร่วมกิจกรรม

งบประมาณ
25,000

ระยะเวลา
ตลอดปี
งบประมาณ
2565

5,000

ตลอดปี
งบประมาณ
2565

8,000

เดือน ธันวาคม
ของทุกปี

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
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๗๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
2. บุคลากรของโรงเรียนลาน
ทรายพิทยาคม จานวน ๔5 คน
เข้าร่วม
เชิงคุณภาพ
1. สามารถมีอุปกรณ์ในใน
สานักงานบริหารงบประมาณ
อย่างเพียงพอ
2. ลดจานวนอุปกรณ์ที่ต้องยืม
จากหน่วยงานภายนอก

งบประมาณ

ระยะเวลา
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ส่วนที่ 5
การกากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2565 ของโรงเรียนลานทรายพิทยาคม เป็นเครื่องมือ
สาคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิตการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. การกากับ ควบคุมการใช้งบประมาณ
ระบบควบคุมภายในโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานมรโรงเรียนลานทรายพิทยาคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นใน
หน่วยงานซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการดาเนินงานแก่หน่วยงานในที่สุด
2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารและการปฏิบัติงานและบุคลากรภายนอก
3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลงระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
สภาพแวดล้อมการควบคุม หมายถึง สภาวการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดระบบการ
ควบคุมภายในหน่วยงาน ในการดาเนินงานจะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดมาตรการการควบคุมภายใน
ขึ้นในหน่วยงาน ซึ่งฝ่ายบริหารจะมีอิทธิพลสาคัญต่อการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการควบ
คุมายสนหน่วยงาน เช่น จริยธรรมของการทางาน ความซื่อสัตย์ ความไว้ใจได้ ความโปร่งใส และการ
มีภาวะผู้นาที่ดีซึ่งรวมทั้งการกาหนดนโยบายโครงสร้างหน่วยงาน เช่น
1) ปรัชญาและลักษณะการทางานของผู้บริหาร
ปรัชญาและลักษณะการทางานของผู้บริหารแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน และจะ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลถึงการกาหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพราะผู้บริหารมีหน้าที่ในการ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม

๗๓

กาหนดนโยบาย มาตรการและระบบการควบคุมภายใน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องรับผิดชอบใน
การเลือกปรัชญาและวิธีการทางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น
ผู้บริหารสามารถส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี
(1) กาหนดนโยบายและกลยุทธ์การดาเนินงาน มาตรฐาน และแนวทาง
การปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน และแจ้งบุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ
(๒) กาหนดโครงสร้างการจัดหน่วยงานให้เหมาะสม มีสายการบังคับบัญชา
และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในที่ชัดเจน รวมทั้งมอบหมายอานาจ ให้แก่บุคลากรในแต่ละ
ตาแหน่งอย่างเหมาะสม
(๓) กาหนดคุณลักษณะงานเฉพาะตาแหน่ง (Job Description) ของ
บุคลากรทุกตาแหน่งหน้าที่ และระดับของความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นต้องใช้ในแต่ละ
งานอย่าง ชัดเจน
(๔) กาหนดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
บุคลากร ตลอดจน การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน และเป็นธรรม รวมทั้ง
กาหนดบทลงโทษทาง วินัยให้ชัดเจน
(๕) กาหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee) และหน่วยตรวจสอบภายใน
๒) ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน
การบริหารและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม เป็นสิ่งที่มี
ความสาคัญ อย่างยิ่ง ทั้งสองประการนี้ เป็นสิ่งที่ต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดขึ้น โดยการ
ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม หรือกาหนดสิ่งจูงใจ และผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน ทั้งนี้ ผู้บริหารต้องมีการ สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานรับทราบ และตระหนักถึง
คุณค่าในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม จนเป็นบรรทัดฐานหรือข้อตกลงร่วมกันที่
ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ เพราะความ ซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นปัจจัยพื้นฐานสาคัญของสภาพแวดล้อม
การควบคุม โดยผู้บริหารควร ดาเนินการ ดังนี้
(๑) กาหนดนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และทาตัวให้เป็น
ตัวอย่างอย่าง สม่าเสมอ ทั้งโดยคาพูดและการกระทา
(๒) สื่อสารและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ ตลอดจนเข้าใจใน
หลักการของ จริยธรรมดังกล่าว
(๓) จัดทาข้อกาหนดจริยธรรมหรือแนวทางที่พึงปฏิบัติของหน่วยงานไว้ให้
ชัดเจน โดยรวม ถึงกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย
(๔) ลดวิธีการหรือโอกาสที่จะจูงใจให้เกิดการกระทาผิดความซื่อสัตย์และ
จริยธรรมเป็น ปัจจัยเบื้องต้นที่สาคัญ ซึ่งจะส่งผลถึงการจัดโครงสร้างของหน่วยงาน การจัดการและ
การติดตาม ประเมินผลองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในอื่น ๆ ด้วย
๓) โครงสร้างของหน่วยงาน
โครงสร้างของหน่วยงานที่ได้รับการจัดไว้เป็นอย่างดีจะเป็นพื้นฐานสาคัญที่ทาให้
ผู้บริหาร สามารถวางแผนงาน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้ถูกต้องทรวดเร็ว และมี
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ประสิทธิภาพ โดย การจัดโครงสร้างของหน่วยงานให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมของหน่วยงาน
นั้น ๆ เช่น
(๑) การรวมศูนย์อานาจหรือกระจายศูนย์อานาจการตัดสินใจในระดับต่าง
ๆ หากกิจการ เลือกใช้การรวมศูนย์อานาจในการตัดสินใจ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ได้รับอานาจย่อม
มีความสาคัญ กรณีวิธีกระจายศูนย์อานาจการตัดสินใจ ระบบและขั้นตอนการทางาน รวมถึง
กระบวนการในการ ติดตามผล ก็จะมีความสาคัญมากกว่าคุณสมบัติของตัวบุคคล
(๒) การจัดโครงสร้างของหน่วยงานที่มีการผลิตโดยเครื่องจักร อาจใช้
โครงสร้างและการควบคุมที่เป็นระเบียบแบบแผนแน่นอน แต่โครงสร้างที่มีรูปแบบแน่นอน อาจไม่
เหมาะสมกับกิจกรรมการบริการหรืองานที่เกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ เป็นต้น
(๓) การมอบอานาจต้องให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน และต้องชัดเจน
๔) นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร
ปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ คือบุคลากรใน
หน่วยงาน นั่นเองที่เป็นตัวจักรสาคัญดังนั้น การมีนโยบายและระบบการบริหารบุคลากรที่ชัดเจน
และเหมาะสม จะช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เช่น
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการว่าจ้าง การพัฒนา การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อื่น
(๒) กาหนดคุณสมบัติและลักษณะงาน (Job Description ) ของเจ้าหน้าที่
ในแต่ละตาแหน่งให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับการปฏิบัติงาน
(๓) กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน
(๔) มีระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการปฏิบัติงาน อย่าง
เป็นระบบและ สม่าเสมอ
(๕) กาหนดแนวปฏิบัติกรณีที่มีการขัดแย้งของผลประโยชน์ ( Conflict of
Interest) ต่อ หน่วยงาน
๕) การกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
การกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในโรงเรียน เป็นปัจจัยสาคัญ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ดังนั้น ผู้บริหารควรกาหนดอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ของบุคลากรแต่ละตาแหน่งให้ชัดเจนดังนี้
(๑) กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละตาแหน่งให้ชัดเจน โดยคานึงถึง
การกระจาย อานาจและระบบการสอบยันความถูกต้องระหว่างกัน
(๒) กาหนดคู่มือปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๓) กาหนดระบบการติดตามประเมินผล ซึ่งรวมถึงการจัดทาแผนงาน และ
ระบบการ รายงานผลงานอย่างสม่าเสมอ
6) คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในเป็นกลไกและเครื่องมือชนิดหนึ่ง
ในการช่วยตรวจสอบและสอบทานงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ฝ่ายบริหารวางไว้ คณะกรรมการ
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ตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการทางาน จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศใน
หน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่จะไปเสริมองค์ประกอบการควบคุมอื่น ๆ ต่อไป
๒. การประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือการกระทาใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ใน
ด้านลบหรือเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการทาให้งานไม่ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ความเสี่ยงอาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน การควบคุมภายในการที่
หน่วยงานตรวจไม่พบข้อผิดพลาด ฯลฯ
๑) ความเสี่ยงจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน
ความเสี่ยงลักษณะนี้ เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่โดยธรรมชาติในงานนั้นๆ เอง เมื่อใดก็
ตามที่ตัดสินใจที่จะทางานหรือกิจกรรม ก็ย่อมจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้น เช่น การทาธุรกิจการค้าขายกับ
ต่างประเทศหรือการสั่งซื้อของจากต่างประเทศของทางราชการ ความเสี่ยงก็คืออัตราแลกเปลี่ยนที่
อาจ เปลี่ยนแปลงไป ฯลฯ
๒) ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน
ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน เป็นความเสี่ยงที่ระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงานไม่ครอบคลุม และไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดจากการดาเนินงานของหน่วยงานได้ อาจ
เป็นเพราะหน่วยงานไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงในการ
ดาเนินงาน หรือหน่วยงานนั้นไม่มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดไว้ เป็นต้น
๓) ความเสี่ยงจากการตรวจไม่พบข้อผิดพลาด
ความเสี่ยงลักษณะนี้ เป็นความเสี่ยงที่การตรวจสอบไม่สามารถค้นพบความผิดพลาด
ของ รายการที่มีอยู่ เนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบทุกกิจกรรมใน หน่วยงานนี้ได้ และ
จาเป็นต้องใช้ระบบการตรวจสอบโดยเลือกสุ่มตัวอย่างหรืออาจเนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่มีความอิสระ
เพียงพอหรือไม่อยู่ในวิสัยที่จะเข้าไปตรวจสอบได้
สาเหตุของความเสียงอาจเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน
- ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพ
ของ บุคลากร การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
- ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ การ
เปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง
เป็นต้น
การประเมินความเสี่ยง หมายถึงกระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยงการวิเคราะห์
ความเสี่ยง และการกาหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง การประเมินความ
เสี่ยง ในหน่วยงาน จะเป็นการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวม ของหน่วยงาน เพื่อให้ทราบ
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เหตุการณ์ของ ความเสี่ยงและหาทางแก้ไขและควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เกิดความเสียหาย
น้อยที่สุด
กระบวนการในการประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับ
ได้ สามารถดาเนินการเป็น ๔ ขั้นตอน ดังนี้
(๑) ศึกษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน จะต้องสอดคล้องกับภารกิจ ( Mission )
ของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของหน่วยงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ
๑.วัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน ( Entity - Level objectives ) เป็น
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน โดยทั่วไปจะระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ และ
แผนการปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงาน เช่นเดียวกับภารกิจ ( Mission) และกลยุทธ์ในภาพรวม
ของหน่วยงาน เช่น ภารกิจหลักของหน่วยงาน โครงสร้างของหน่วยงาน แนวโน้มการดาเนินงานของ
หน่วยงานในอนาคต นโยบายการบริหารงานหรือนโยบายการเงินการคลัง เป็นต้น
๒.วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activity-Level objectives ) เป็น
วัตถุประสงค์ ของการดาเนินงานที่เฉพาะเจาะจงสาหรับแต่ละกิจกรรมที่หน่วยงานกาหนด เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุน และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ใน ระดับหน่วยงาน เช่น ระบบการประมวลข้อมูลทางการเงินและบัญชี เป็นต้น
(๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือผลการดาเนินงานในหน่วยงาน เช่น
การเปลี่ยนตัวผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งที่สาคัญๆ บ่อยครั้งการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ๆ
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เป็นต้น
เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดมีผลกระทบต่อการดาเนินงานและ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานไม่เท่ากัน บางชนิดมีผลกระทบทันที บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว
ดังนั้น ผู้บริหารต้องติดตามพิจารณา และระบุปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมทุกประเด็น
ปัญหาที่คาดว่าจะเกิด ซึ่งควรครอบคลุมถึง
๑. ผลกระทบจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม
และ สิ่งแวดล้อมต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
๒. ปัจจัยความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ในการวางแผน และการประมาณการของ
หน่วยงาน
๓. ข้อตรวจพบที่ได้รับจากการตรวจสอบ การสอบทาน การติดตาม และ
ประเมินผล
๔. ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เช่น
ปัจจัยที่ ทาให้การดาเนินงานในอดีตที่ผ่านมาไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ คุณภาพของบุคลากร การ
เปลี่ยนแปลง บุคลากรที่รับผิดชอบในการบริหารหรือปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเงื่อนไข
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกาหนดต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน ฯลฯ
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(๓) การวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง
การวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อหน่วยงาน ซึ่งโดยปกติปัจจัยเสี่ยงแต่
ละปัจจัยมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยไม่เท่ากัน การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงมีหลายวิธีแตกต่างกัน
ผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ และมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย ๆ จึงควรพิจารณา
เลือกใช้วิธีการหรือเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับขนาด ลักษณะการดาเนินงาน เพื่อให้สามารถ
ประเมินระดับความสาคัญของความเสี่ยงได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลเสียหายที่อาจเกิด
จากความเสี่ยงนั้น โดยทั่วไปขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง จะเป็นดังนี้
๑. ประเมินระดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยง คือ การนาปัจจัยเสี่ยงแต่ละ
ปัจจัยมา พิจารณาถึงความสาคัญว่า หากเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยแค่ไหน โดย
อาจวัดเป็น ระดับน้อย ปานกลาง สูง
๒. ประเมินความถี่ที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น คือ การพิจารณาว่าปัจจัยเสี่ยง ที่
ได้ เรียงลาดับความสาคัญไว้แล้ว มีโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงนั้น ในระดับน้อยมาก น้อย ปานกลาง
สูง การวิเคราะห์โดยการประเมินความสาคัญและการประเมินความถี่ที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น อาจใช้
ผสมผสานกัน เช่น ปัจจัยเสี่ยงบางอย่างมีอัตราความถี่สูง เมื่อเกิดขึ้นแต่ละครั้งสูญเสียเงินน้อย แต่ถ้า
เกิดบ่อย ๆ เข้า โดยรวมอาจมีจานวนเงินสูงก็จะทาให้เกิดความสาคัญได้
๓. เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยบางครั้ง อาจไม่
จาเป็นต้อง วิเคราะห์ในรูปตัวเลข แต่อาจวิเคราะห์ออกมาเป็นระดับต่าง ๆ เช่น สาคัญมาก ปานกลาง
หรือน้อย เป็นต้น
(๔) กาหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง
เมื่อหน่วยงานสามารถวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยงแล้ว ฝ่ายบริหารควร
พิจารณาหา วิธีเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้นๆ โดยต้องคานึงถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ว่าคุ้มกับประโยชน์ที่จะ
ได้รับหรือไม่ ซึ่งในการกาหนดแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ผู้บริหารควรพิจารณาว่าความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น นั้นเป็นความเสี่ยงในลักษณะใด เช่น
๑. กรณีที่เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงานโดยรวม ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัย ภายนอกที่มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระทาได้
โดยการ บริหารความเสี่ยง ซึ่งมีกลยุทธ์ ดังนี้
๑) กาหนดโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง กาหนด
ผู้รับผิดชอบ กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกาหนดวามสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การบริหารความ
เสี่ยงกับหน้าที่ การประเมินความเสียง การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะเริ่มต้นด้วยการ
กาหนดวัตถุประสงค์ ซึ่งสัมพันธ์กับกลยุทธ์และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ เราจะประเมิน
ความเสี่ยงด้วยการ ระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การจัดลาดับความสาคัญ และการวัดผลกระทบของ
ความเสี่ยงเหล่านั้นที่ อาจเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน
๒) ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน กาหนดกรอบแนวคิด ซึ่งจะ
ใช้ระบุความเสี่ยง ทั้งหมดที่เป็นไปได้ เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการประเมินความเสี่ยง มองภาพรวมของ
ความเสี่ยงที่มี ความสาคัญที่สุดก่อน และจัดสรรทรัพยากรให้อย่างเหมาะสม
๓) พัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์การบริหารความ
เสี่ยงที่ จะประสบความสาเร็จ ต้องมีความเกี่ยวเนื่องหรือสอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานโดยตรง
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กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเสี่ยงแต่ละประเภท เช่น กล
ยุทธ์ การ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงการลดความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง
เป็นต้น
๔) พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงานต้องพัฒนา เทคนิคการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติของ
หน่วยงาน โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง
๕) การติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็น
ขั้นตอนของหน่วยงาน ต้องอาศัยงานด้านตรวจสอบภายใน โดยในขั้นตอนนี้รวมถึงการติดตามการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ เช่น การปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบ และการให้ความสาคัญต่อ
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การบริหารความเสี่ยงที่สัมฤทธิ์ผล หมายรวมถึง
การเสาะแสวงหาความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น การเชื่อมโยงการประเมินผลตอบแทนที่เพิ่มค่าให้แก่ผู้ถือ
หุ้น (สาหรับธุรกิจ) และหน่วยงาน หน้าที่การติดตามประเมินผลจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการ
ประเมินความเสี่ยง ของหน่วยงานใน ข้อ (๒) ดังกล่าว
6) การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การ
ปรับปรุงและ พัฒนาการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการประสบ
ความสาเร็จของ หน่วยงานในที่สุด แหล่งข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการปรับปรุงการบริหารความ
เสี่ยงนั้น รวมถึง ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเชื่อถือได้และข้อมูลที่เกิดจากการสะท้อนความเสี่ยงของ
หน่วยงาน การ ปรับปรุงต้องรวมถึงระบบการวัดเป็นจานวนหน่วยที่ใช้ได้ในระยะยาว เช่น จานวน
และผลกระทบจาก ความเสียงที่ได้รับการจัดการภายในกระบวนการ ฯลฯ ในการปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารความเสียงนั้น ระบบการวัดผลที่เชื่อถือได้จึงเป็นสิ่งจาเป็นและจะทาให้หน่วยงานสามารถ
ทราบขนาดความเสี่ยง และ ผลกระทบ ที่หน่วยงานจะสามารถรับได้หรือไม่เพียงใด
๒. กรณีที่เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระทาได้โดย
จัดให้มี กิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม
การกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในสภาพที่เป็นผลดีกับ
หน่วยงานนั้นจะมีลักษณะการจัดการได้ ๕ ลักษณะ คือ
๑. การจัดการในลักษณะที่ยอมรับในความเสี่ยงนั้น
๒. การจัดการในลักษณะที่ทาให้ลดความเสี่ยงจากระดับความ
เสี่ยงสูงไปสู่ระดับความ เสี่ยงต่า
๓. การจัดการในลักษณะที่เป็นการกระจายความเสี่ยง
๔. การจัดการในลักษณะที่เป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงหรือโยกย้าย
ความเสี่ยง
๕. การจัดการในลักษณะที่เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
การจะใช้วิธีการใดในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่
กับสภาพแวดล้อม และความเหมาะสมของการดาเนินงานในหน่วยงานนั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ การจัดการ
ความเสี่ยงจะต้อง คานึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้
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๑. ต้องกาหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะทาอะไร ณ จุดใด
๒. ต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารและระบบปฏิบัติงานใน
หน่วยงานหรือไม่ อย่างไร ณ จุดใด
๓. กระบวนการจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างไร ต้องดาเนินการให้
เกิดความชัดเจน และต้องสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานทราบด้วย
๔. ต้องมีการรายงานผลเมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
โรงเรียนจึงต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอยู่เสมอ และสร้าง
กลไกช่วยบริหาร ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หรือกาหนดมาตรการการควบคุมที่
เหมาะสมต่อไป
(๕) กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมการควบคุมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงาน
ต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงและทาให้เกิดความคุ้มค่า ตลอดจนให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจใน
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่
ประเภทการควบคุม กิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจาเป็นและลักษณะของ
การควบคุม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการดาเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ เช่น
๑. การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ (
Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงและ
ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก โดยเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้น เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับ
เงิน ผู้จ่ายเงินและผู้บันทึกบัญชี การกาหนดวงเงินสาหรับผู้มีอานาจอนุมัติเงินในแต่ละระดับชั้น เป็น
ต้น
๒. การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด ( Detective Control) เป็น
การควบคุมที่กาหนดขึ้น เพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เช่น การทางบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคาร การตรวจนับพัสดุประจาปี การทบทวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
ภาพรวม เป็นต้น
๓. การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ (Suggestive Control) เป็นการควบคุมที่
กาหนดขึ้น เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการดาเนินงานและระบบการควบคุมภายใน ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
๔. อื่นๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสมในการดาเนินงานของหน่วยงาน
กิจกรรมการควบคุม ต้องทาอย่างสม่าเสมอตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้อง
สอดคล้องกับนโยบายและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอ การจะใช้การควบคุมลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลาย
ลักษณะรวมกัน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจในการพิจารณาความเหมาะสมและความซับซ้อนของงานในแต่ละ
หน่วยงาน นั้นๆ ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมการควบคุมจะปรากฏในตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมใน
ส่วนที่ ๒ ต่อไป
(6) สารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหาร ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
และไม่ใช่การเงินรวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก
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การสื่อสาร หมายถึง การรับและส่งข่าวสารระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี
ระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธ์กัน การสื่อสารจะเกิดได้ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ระบบการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ ควรเป็นการสื่อสารแบบสองทาง และ
ติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างทั่วถึงครบถ้วน
หน่วยงานควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
อย่างเพียงพอ และเหมาะสมทันต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเหตุการณ์ และสะดวกในการเข้าถึง และปลอดภัย รวมทั้งมีการ
จัดลาดับความสาคัญ และมีระบบการสื่อสารที่ดีจะส่งผลถึงการบริหารงานของผู้บริหาร โดยเฉพาะ
ข่าวสารที่เป็นสัญญาณบอกเหตุ อันจะทาให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกาล และบริหารงาน
ให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การสื่อสารจึงเป็นเรื่องสาคัญที่ผู้บริหารต้องจัดให้มีขึ้นและควร
เป็น ระบบการสื่อสารสองทาง การสื่อสารภายในหน่วยงานที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม
จะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งปัจจัยสาคัญที่ทาให้การสื่อสาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ
๑) เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของตน อย่างชัดเจนและทันกาล ทั้งจากภายในหรือภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่มีผล
ต่อความ เสี่ยง ที่อาจเกิดกับหน่วยงาน เช่น นโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายใหม่ๆ
๒) การกาหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตาแหน่งงานต้อง
ชัดเจน เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเข้าใจถึงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับงานของตนและของผู้อื่น รวมทั้งให้ความ
ร่วมมือใน การปฏิบัติตามระบบการควบคุมที่กาหนดไว้
๓) การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่ดีระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน ทาให้สามารถทาความเข้าใจ และประสานงานกันได้เป็นอย่างดี ในทานองเดียวกัน ควร
ให้ความสาคัญกับ การสื่อสารภายนอกหน่วยงาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบริหารงานของหน่วยงาน
ด้วยดังนั้น ประเด็น สาคัญที่ควรดาเนินการ คือ
๓.๑) กาหนดช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องให้
ง่ายขึ้น
๓.๒) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก ต้องเรียนรู้
วัฒนธรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
๓.๓) ผู้บริหารควรให้ความสนใจในข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบภายนอก
๓.๔) การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่
เพียงพอ และสัมพันธ์กัน ในอันที่จะทาให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน และเข้าใจถึงสภาพความเสี่ยงที่
อาจ เกิดขึ้นสาหรับการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ โดยทั่วไปมักจะเกี่ยวข้องกับการควบคุม
การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบการแบ่งแยกงานการสอบทานความถูกต้องใน การประมวลผล การควบคุม
การรับส่งข้อมูลระหว่างระบบงาน และการควบคุมทางด้านผลผลิต เป็นต้น
(๗) การติดตามและประเมินผล
การติดตามผล หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
เพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่า การดาเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนด
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การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุม
ภายใน ที่กาหนดไว้ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่
ว่ายังมี ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์ การหาสาเหตุของ
ความ แตกต่างระหว่างแผนงานกับผลการดาเนินงาน สรุปผลและเสนอ ข้อแนะนา เพื่อให้การ
ดาเนินงานมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของระบบงานต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับ และการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในหน่วยงาน
ทั้งนี้เนื่องจากมาตรการต่างๆ และระบบการควบคุมภายในมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องพัฒนา
ตลอดเวลา ผู้บริหารจึงจาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและ
เพียงใด ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันเพียงใด
สาหรับความถี่ในการติดตามประเมินผลจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับผลการประเมิน
ความ เสี่ยงในเบื้องต้นและผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานนั้นเอง การ
ติดตามประเมินผล โรงเรียนดาเนินการ ดังนี้
๑) มีการสอบทานและรายงานผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของแต่ ละองค์ประกอบของ
การ ควบคุ ม ภายใน ในทุ ก ๆ ด้ า นอย่ า งสม่ าเสมอ ซึ่ ง เป็ น การรายงานจากภายในและจาก
บุคคลภายนอก เช่นผู้ตรวจสอบผู้ตรวจราชการ ผู้มาติดต่อ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ปฏิบัติงานจริง
๒) จาแนกเรื่องที่จะประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายในเฉพาะจุ ด
เช่น การประเมินประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน การประเมินระบบงาน การประเมินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ การประเมินบุคคล เป็นต้น ซึ่งการประเมินควรพิจารณาขอบเขตและความถี่ของการ
ประเมิน ด้ว ย เพื่อให้ มั่น ใจถึงประสิ ทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในเรื่องนั้นๆ ว่าสามารถ
ป้ องกั น ความเสี่ ย งที่อาจเกิดขึ้น ได้ โดย เครื่องมือการประเมินผล รวมถึงการตรวจเช็คการตอบ
แบบสอบถาม และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ นอกจากนี้ ตัวชี้วัดและการเปรียบเทียบกับผลงานของ
หน่วยงานอื่น หรือมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ก็เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผลได้เช่นกัน
๓) รายงานผลตามข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ ไม่ปิดบังสิ่งผิดปกติ
๔) สั่งการให้มีการแก้ไขและติดตามผลอยู่เสมอ
ส าหรั บ การก าหนดรู ป แบบการติ ด ตามประเมิ น ผล มี อ ยู่ ใ นทุ ก ขั้ น ตอนของการ
ปฏิบัติงาน และทาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกาหนด กฎหมาย ระเบียบ
การบริ ห ารงานและ ที่ป รึ กษาต่าง ๆ โดยมีวิธีการ เช่น การเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน การ
ตรวจสอบ การกระทบยอด ฯลฯ สาหรับบางโครงการอาจกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล
โดยเฉพาะ แยกต่างหากจากที่ได้ กาหนดการติดตาม ประเมินผลโดยปกติ การติดตามประเมินผล
โครงการที่เป็นกรณีเฉพาะ อาจใช้แบบ ประเมินตนเอง การออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ การทดสอบ
หรืออาจจ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ตรวจสอบ ภายนอกมาดาเนินการได้
การติดตามประเมินผล เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีการสื่อสารกับบุคลากร ที่
รับผิดชอบ งานนั้นๆ ในหน่วยงาน และกรณีมีเรื่องที่สาคัญควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงด้วย
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นอกจากนี้ การติดตามประเมินผลในระบบการควบคุมภายใน หมายรวมถึงการประเมินผลนโยบาย
กฎระเบียบ ระบบงานต่างๆ ของหน่วยงานด้วย เพื่อให้มั่นใจว่า
๑. ได้มีการกาหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและถูกต้อง และเป็น
ผลดีต่อการบริหารงานของหน่วยงาน
๒. ได้มีการตรวจสอบและติดตามผล รวมทั้งรายงานของผู้ตรวจสอบที่ได้สอบทาน
งาน และตั้งข้อสังเกตไว้ต่อผู้บริหารของหน่วยงานข้อสังเกตเหล่านั้น ได้มีการแก้ไขปฏิบัติตามใน
ระยะเวลาที่ เหมาะสม
๓. การดาเนินงานต่างๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานตั้งไว้
๔. การจัดทารายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้
เมื่อได้ติดตามและประเมินผลแล้ว ผู้ประเมินผลจะต้องจัดทารายงานเสนอผู้บริหารที่
รับผิดชอบ โดยการจัดทารายงานแสดงผลความคลาดเคลื่อนของการดาเนินงานเป็นระยะๆ โดยควร
จัดทาคาชี้แจงหรืออธิบายให้ทราบว่าความแตกต่างระหว่างผลการดาเนินงานจริง กับตัวเลขตาม
ประมาณการเกิดขึ้นเพราะเหตุใด และผู้ใดจะต้องรับผิดหรือชอบกับการที่เกิดผลต่างนั้น และหา
วิธีการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นประจาและมีการสั่งการให้แก้ไขข้อผิดพลาด
อยู่เสมอ เป็นหัวใจสาคัญของการควบคุมทางการบริหาร
การติดตามและประเมินผล ไม่ควรจัดทาเฉพาะกับระบบหรือมาตรการควบคุมภายในเท่านั้น
แต่ควรจัดให้การติดตามและประเมินผลกับการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ทุกด้านจากผู้รับผิดชอบโดยตรง
และอย่างอิสระ หรือโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกาหนดมาตรการหรือออกแบบระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เช่น จากการตรวจสอบภายใน อันเป็น
เครื่องมือของฝ่ายบริหารในการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานประสบความสาเร็จ
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานจะสาเร็จได้ ต้องมีปัจจัยเกื้อหนุนและปัจจัย ผลักดัน
ดังนี้
๑. ปัจจัยเกื้อหนุน
๑.๑ ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้ริเริ่ม ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในขึ้นใน
หน่วยงาน และระบบการควบคุมภายในนั้นต้องได้รับการยอมรับในระดับปฏิบัติ
๑.๒ มีการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
๑.๓ มีการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและเหมาะสม
๑.๔ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบในหน้าที่การงาน
๒. ปัจจัยผลักดัน
ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่
๒.๑ วัตถุประสงค์ ( Purpose ) หน่วยงานจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่ากาลังจะ
ทา อะไร เพื่อให้สามารถกาหนดทิศทางการท างานและความก้าวหน้าของหน่วยงานได้
๒.๒ ข้อตกลงร่วมกัน (Commitment ) เจ้าหน้าที่ทุกระดับควรมีการตกลงร่วมกันที่
จะ ปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์และเพิ่มคุณค่าแก่หน่วยงาน
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๒.๓ ความสามารถในการบริหารงาน (Capability) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ ผู้บริหารของหน่วยงานควรเพิ่มขีด
ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การ จัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีการนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น สม่าเสมอ
๒.๔ ปฏิบัติการ Action )เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและ
๒.๕ การเรียนรู้ต่อเนื่อง (Learning ) หน่วยงานต้องเสริมสร้างหรือสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่ ทุกระดับให้มีการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้มีการเรียนรู้ที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้น หรือพัฒนา
ระบบการ ควบคุมใหม่ๆ ให้กับหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
กับ สภาพแวดล้อมและปรับเปลี่ยนได้ทันเหตุการณ์
ประโยชน์ที่ได้รับ ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ จากการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
๑. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการ
ตัดสินใจ
๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
ที่วางไว้
๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง
ข้อจากัดของระบบการควบคุมภายใน
๑. การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ในบางครั้งแม้ว่ามีระบบการควบคุมภายในที่ เหมาะสม แต่
หากฝ่ายบริหารตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้อง อันเนื่องจากระบบข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น หรือ
เหตุจาเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ระบบการควบคุมภายในก็ไม่สามารถเป็นเครื่องมือที่ จะช่วยได้ใน
สถานการณ์เช่นนั้น
๒. การปฏิบัติงานของบุคลากร การที่บุคลากรละเว้นไม่ปฏิบัติตามวิธีการควบคุม ภายในที่
วางไว้ ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ดังกล่าวก็ไม่สามารถเป็นกลไกและเครื่องมือช่วยในการ
ปฏิบัติงานได้
๓. เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ อาจไม่ สามารถ
รองรับเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกหรือบาง กรณีเกิด
เหตุการณ์พิเศษที่มิได้คาดคิดมาก่อน
๔. การทุจริตในหน่วยงาน ในบางกรณีบุคลากรในหน่วยงานร่วมมือทุจริตเพื่อหา ประโยชน์
ร่วมกันซึ่งจะเป็นการท าลายระบบการควบคุมที่กาหนดไว้ได้
๕. ต้นทุนค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้ บางครั้งผู้บริหารต้องยอมรับใน อัตราความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการป้องกันความเสี่ยง มากกว่า
ผลตอบแทนที่จะได้รับ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอีกมากมายที่เป็นข้อจากัดของระบบการควบคุม ภายใน
อย่างไรก็ดี ระบบการควบคุมภายใน เป็นเพียงกลไกที่สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ บริหารงาน
ให้บรรลุตามเป้าหมายได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น
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2. การนิเทศติดตาม
2.1 ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน ติดตามการปฏิบัติตาม
งาน/โครงการ และให้ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
2.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ รายงานผล
การดาเนินงานตามงาน/โครงการ โดยสรุปผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์มหรือรูปเล่มอย่างน้อย 3
เล่ม และนาไปมอบให้งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 1 เล่ม
2.3 งานนโยบาย แผนงาน และจัดสรรงบประมาณประสานงานกับบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตลอดปีงบประมาณ
3. การประเมินผล
3.1 จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินการวางแผนการประเมินผลงาน/โครงการ
3.2 กาหนดวิธีการประเมิน และระยะเวลาการประเมิน
3.3 จัดทาเอกสารการประเมิน
3.4 เสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนการประเมิน
3.5 ดาเนินการประเมินตามแผน
3.6 สรุปและรายงานผลการประเมิน
4. การจัดทารายงานประจาปี
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ตาม
แผนปฏิบัติการ
4.2 รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการ
4.3 รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงาน
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คาสั่งโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
ที่ ๓๑ / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
----------------------------------พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดจุดมุ่งหมายและหลักการสาคัญใน
การจั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพเป็ น ไปตามมาตรฐาน หมวดที่ ๖ มาตรฐานการประกั น คุ ณภาพ
การศึกษาดังนั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ดาเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
ดาเนินการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
โรงเรี ย นลานทรายพิทยาคม จึงได้มีการวางแผนการจั ดการศึกษา จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี ก ารระดมความคิ ด เห็ น ขอเสนอแนะจากคณะครู
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรวมดาเนินการวางแผนการจัด
การศึกษาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
จึ ง อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ มาตรา ๒๗ แห่งระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา คาแนะนาตลอดจนให้ข้อมูลต่างๆ
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
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๒.๑ กลุ่มบริหารทั่วไป
๒.๑.๑ นางบุญยืน สุขสาโรง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ประธานคณะทางาน
๒.๑.๒ นางจุฬาลัย เวชสถล
ครูชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
๒.๑.๓ นางภรณ์ณภัส จาปาทอง ครูชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
๒.๑.๔ นายอุทัย นิตยวัน
ครูชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
๒.๑.๕ นายสมศักดิ์ บุญปก
ครูชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
๒.๑.๖ นายปราโมช กระแสเทพ ครูชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
๒.๑.๗ นายวีรสิทธิ์ เกษรนวล
ครู
คณะทางาน
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๒.๑.๘ นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณ พนักงานราชการ
คณะทางาน
๒.๑.๙ นางสาวรุจิรา ผลโพธิ์
ครูอตั ราจ้าง
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
และให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
๑.ศึกษาทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ ของโรงเรียน
จากแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕ ตามกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
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๒. สรุปประเมินผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
นาข้อมูลผลการประเมินการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาในการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของฝ่าย/หมวด/งาน
๓. จัดทาแผนงาน/โครงการ ของฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน ที่รับผิดชอบให้สอดคล้อง
กับ แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖4–๒๕๖6 สอดคล้ องนโยบายโรงเรียน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔–๒๕๖๕ แผนยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน
๔. พิจารณาเงินงบประมาณรายหัว (เงินอุดหนุน) ที่ได้รับและเงินอื่นๆ ในงาน/
โครงการต่างๆแต่ละ ฝ่าย/หมวด/งาน อย่างเหมาะสม
๕. พิจารณาเงินงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งบเรียนฟรี ๑๕ ปี) ที่ได้รับ
ในงาน/โครงการต่างๆ แต่ละฝ่าย/หมวด/งาน อย่างเหมาะสม
๖. ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้เสนอและได้รับพิจารณาไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้จ่ายงบประมาณที่ได้การจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ
บังเกิดผลต่อการดาเนิน งานของโรงเรียนเป็นคณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงาน ของแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ของโรงเรียนตามงานที่รับผิดชอบ
๗. ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทาต้นทุนผลผลิตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงที่
๑ และช่วงที่ ๒
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
ลงชื่อ
(นายทศพร สมพันธ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม
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คณะผู้จัดทา
คณะที่ปรึกษา
1. นายทศพร สมพันธ์
2. นางสาววงค์เดือน ชินวงค์
3. นางปวีณา วรรัมย์
4. นางบุญยืน สุขสาโรง
5. นายธนาวัฒน์ คงนาค
6. นางจุฬาลัย เวชสถล

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

คณะทางาน
1. นางจุฬาลัย เวชสถล
2. นางสาวปวริศา ยั่งยืน
3. นายพุฒิพงศ์ เจริญไทย
4. นางสาวชุติมา เสาทอง
5. นางฐิติภรณ์ แก้วปัน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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