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ความน า 
 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนโนนข่าวิทยา เป็นการจัดท าเพ่ือวางแผนการ
จัดการศึกษาตามกรอบงบประมาณ โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน ท้องถิ่น เพ่ือเกิดผลดีแก่นักเรียน โรงเรียนและประเทศชาติต่อไป 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือท าให้การจัดท าแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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                                                                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าน า 
 

 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนโนนข่าวิทยา จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการบริหารการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน  โดยยึดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  ตลอดทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้สอดคล้องกับงบประมาณ
ที่ได้รับ  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด   ซึ่งจะเกิดผลดีแก่นักเรียนและครูทุกคน  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรง เรียนโนนข่าวิทยาเรียบร้อยแล้ว 
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ขอขอบคุณบุคลากรที่ให้ความกรุณาเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ  ท าให้การจัดท า
แผนปฏิบัติการส าเร็จเรียบร้อยทุกประการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้  จะส่งผลให้
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนโนนข่าวิทยาจะสัมฤทธิ์ผลตามที่คาดหวังเอาไว้ 
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ส่วนที่ 1 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
1. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ 
 มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกัน 
 แผนระดับที่ 2  ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการปฏิรูป
ประเทศ และแผนความมั่นคง 
 แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ขึ้นตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือจัด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญาระหว่างประเทศ 
 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย การพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมา
ได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 2561-2580 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 2561–2580 ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจาย รายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียม และความเสมอ
ภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ประสิทธิภาพการบริหารจัด และการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชา
ติงเน้นการสร้างจะมุ่งสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาค ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภาย ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การ
ต่างประเทศการพัฒนา3)การเกษตรอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่7)
โครงสร้างพ้ืนฐานและเมือง ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมยุค
ใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตการ
พัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางเศรษฐกิจฐานราก 17) 
ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 20) การ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 



 
 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้าน โดยการปฏิรูป
ประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความ
สามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารแผ่นดินราชกา 3) ด้าน
กฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้าน
สาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงานเพ่ือ
การปฏิรูป 7 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษากลไก
และระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 5) การจัดการเรียนการสอน เพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
 
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 และอีก 4 
ยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาคเมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความ
เสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ก าลังคนให้มีสมรรถนะในการ
ท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียน ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจน
ตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนา
แล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการ
พัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา(Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา(Equity) 
คุณภาพการศึกษา(Quality) ประสิทธิภาพ(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง(Relevancy) ในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า และ มียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิต
แผนพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษาและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็น



 
 

ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การ
พัฒนาการเรียนรู้ 
 
7. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)  
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) เป็นนโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็น
กรอบหรือทิศทางการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้ง เพ่ือธ ารงไว้ ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดย
ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง หรือ ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในการจัดท า
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การก าหนดยุทธศาสตร์ หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผน
เตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่ กับความมั่นคงแห่งชาติ หรือก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับ
นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย ความมั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่ 1) การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง3)การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก 
ของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4)การพัฒนาระบบ การเตรียม
ความพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 6)การสร้างความสามัคคีปรองดอง 7) การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8)การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 9) การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 
12)การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน 13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล 14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคาม
ข้ามชาติ 15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ 17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า 19) การรักษาความมั่นคง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
8. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การ
จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ) ผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา 
 
9. แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี(พ.ศ.2564) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง แผนปฏิบัติราชการะยะ 3 
ปี (พ.ศ. 2563-2565) ซึ่งมีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 2) 
การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนา
ศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง
การศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา เช่นเดี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 
(พ.ศ.2563-2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

10. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 



 
 

(พ.ศ.2563-2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้
ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและแผนอ่ืน ๆ ในปี พ.ศ.2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระส าคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือมั่นคงของ
สังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน /โครงการส าคัญใน
แผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่อง 
 
11. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 เมื่อ
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบ ในการด าเนินงาน มีสาระที่
เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ บุคลากร 
เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมายที่สามารถลดการฯลฯ ใช้ทรัพยากรทับ
ซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยบริหารงานและการจัด
การศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากรโดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน / โครงการแบบ
ร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดท างบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
  3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการโดย มุ่งบริหาร
จัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ ความสามารถของบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด การศึกษาเพ่ือ
คุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
   - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและ
การวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
   - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจ าเป็นของ
กลุ่มเป้าหมายและแตกตา่งหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
   - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างประสิทธิภาพ โดย
จัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลอง ผ่านการลงมือปฏิบัติ 
ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความเห็น เพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 
   - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและอาชีพ อาทิ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูสุขภาพ 



 
 

  1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   - จดัการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English 
for All) 
   - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เห รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตร
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัยBUDDYโดยเน้นกาหลักสูตร มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชา สินค้าออนไลน์ระดับต าบล ส่งเสริมโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่
พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่งชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
   - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน 
   - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands-onExperience) เพ่ือให้มีทักษะ
และความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศ จัดหาการพัฒนาแบบเข้มข้น
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
   - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้มีความ พร้อมในการ
ปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสม บุคลากรระดับจังหวัดทั่ว
ประเทศ 
  2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการเฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยา
เสพ อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนใน
พ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั่งมีทักษะการสื่อสาร
และ สามารถต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นผู้มีความพอเพ สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวยการลูกเสือ และยุวกาชาด 
  3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษา
และตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต  
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอาย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือ
ปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล(Data Analysis) และทักษะ
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
  4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
   - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับสภาพเศรษฐกิจ
และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
   - ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือลดความ เหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 
  5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง ประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
   - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพสร้างรายได้ 
 



 
 

  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
   - ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี ภารกิจ
ใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
   - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ ของ
ผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
   - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา(Big Data) 
   - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับการ ปฏิรูป
องคก์าร 
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระและมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
   - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน(Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
   - ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ ภายนอกบริเวณ
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 
12. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพ่ิมเติม) 
 (ตามประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 
  “5. ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย “การศึกษายก
ก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจSupply และตอบโจทย์ Demand” โดย
  -  ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว รวม การบริหารการศึกษาของ
ประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
  - ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพ่ือความเป็น
เลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของ ตนเองได้ตลอดเวลา 
ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ 
  - เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกร่วมประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้ ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 
 ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่นักเรียนยกก าลังสอง ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือท า ครูยก คนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูใน
ระบบ ห้องเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามท่ีโรงเรียน หลักสูต สองท่ีเน้นลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สื่อการเรียนรู้
ยกก าลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียน
ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มี
เนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
โดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเทอร์เน็ต
และอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียนยกก าลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ และความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
 
 



 
 

 จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 
  - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยาย
ผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
  - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ ภาคเอกชน
สามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ
ตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้
ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence 
Individual Development Plan : EIDP) 
  - จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
 
13. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ .ศ.2564 โดยยึดหลักของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู Thailand 4.0 ที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบาย ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
  “สร้างคุณภาพมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
 พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสมารถในการ้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 สร้างโอกาส 
ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital 
Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่Thailand 4.0 
 นโยบาย 
 1. ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนากลไกรูปแบบมาตรการ แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาและการดูแลช่วยเหลือฟ้ืนฟูด้านความปลอดภัย
ให้กับผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุก รูปแบบรวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ โรคอุบัติซ้ า 
 2. ด้านโอกาส 
  1. สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย สังคม และสติปัญญา 
ให้สมกับวัย 
  2. ด าเนินให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม มาตรฐาน 
วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง ตามศักยภาพและ
ความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 



 
 

  3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจากระบบ
การศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
  4. ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ ด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐาน
ในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ 
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่21 อย่างครบถ้วน เป็นคน
ดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่านคณิตศาสตร์การคิดขั้นสูงนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือก ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
  3. ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่ละระดับจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุ
ปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานมีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน ฐานข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  2. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองโรงเรียนคุณภาพของชุมชนพร้อมทั้งพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  3. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 น้อยกว่า 20 คน 
ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งในพ้ืนที่
ลักษณะพิเศษ 
  5. สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม ความคล่องตัว
ในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  6. เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
14. กรอบทิศทางการบริหารจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564  
 วิสัยทัศน์ 
  “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นองค์กรชั้นน าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให ้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 
  5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 



 
 

  6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
  7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น มีคุณธรรม  จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
  2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนคิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ ตามหลักสูตร 
และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ พ่ึงพาตนเอง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี  (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากลน าไปสู่การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ
วิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
ได้รับการศึกษาท่ัวถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ 
  6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผล
อย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 นโยบาย 
  นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  นโยบายที ่2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  นโยบายท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
  นโยบายที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 จุดเน้น 
  จุดเน้นที่ 1 ด้านการประกันคุณภาพ 
  จุดเน้นที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  จุดเน้นที่ 3 ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  จุดเน้นที่ 4 ด้านทักษะภาษา 
  จุดเน้นที่ 5 ด้านทักษะเทคโนโลยี ดิจิทัล 
  จุดเน้นที่ 6 ด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
  จุดเน้นที่ 7 ด้านบริหารจัดการ 
 ค่านิยม 
  “บริหารดี มีมาตรฐาน ผสานไอที วิถีคุณภาพ” 
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ตอนที่  2 
ภาพรวมของสถานศึกษา 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนโนนข่าวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยม ประเภทสหศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
2536 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ค.อมต.สศ. รุ่นที่ 8/2537 ตั้งอยู่  ถนน เมืองพล-โคกสี ต าบล โนนข่า 
อ าเภอ พล จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40120 โทรศัพท์ 0-4341-8240 โทรสาร 0-4341-8240 Website : 
http://www.nonkhawitaya.ac.th/ / E-mail : Nonkhawit2536@hotmail.com / Facebook : โรงเรียนโนนข่า
วิทยา อ.พล สพม.ขอนแก่น  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1.3 มีเขตพ้ืนที่บริการ 16 หมู่บ้าน ได้แก่ โรงเรียนหัวนาหนองแวง โรงเรียนบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี  
โรงเรียนโนนเมืองโคกกุง โรงเรียนบ้านหันน้อย โรงเรียนโคกล่ามโนนกอกสามัคคี โรงเรียนผ่านบาง -อนุสรณ์ โรงเรียน
หนองแวงโสกพระ โรงเรียนบ้านห้วยโจด โรงเรียนหนองมะเขือซองแมววิทยา โรงเรียนมิตรภาพ 2 โรงเรียนหนองแวง
นอก โรงเรียนบ้านโนนตะโก โรงเรียนหนองแวงมน  โรงเรียนบ้านหนองบะ โรงเรียนบ้านโคกสง่า โรงเรียนโนนข่า
ประชานุเคราะห ์   

ปีการศึกษา  2535  ได้ย้ายสาขามาตั้ง ณ ที่สาธารณประโยชน์ต าบลโนนข่าอ าเภอพลจังหวัดขอนแก่น  ในเนื้อ
ที ่ 36 ไร่ รับสมัครนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  2 ห้องเรียน  นักเรียน  87 คน  รวม 3 ห้องเรียน นักเรียน
ทั้งสิ้น 135 คน 
 ปีการศึกษา  2536  มีจ านวน 5 ห้องเรียน นักเรียนทั้งสิ้น 215 คน และกระทรวงศึกษาธิการได้ ประกาศจัดตั้ง
เป็นโรงเรียนรัฐบาลเมื่อวันที่  28  ธันวาคม   2536  

ปีการศึกษา 2563 มีจ านวน 12 ห้องเรียน นักเรียนทั้งสิ้น 251 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 24 
คน  นักการภารโรง 2 คน   

ปีการศึกษา 2564 มีจ านวน 12 ห้องเรียน นักเรียนทั้งสิ้น 256 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 21 
คน  นักการภารโรง 2 คน   
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 1.4 สถานที่ตั้งและอาณาเขต 
 ปัจจุบันโรงเรียนโนนข่าวิทยา ตั้งอยู่ ถนนพล-โคกสี ต าบลโนนข่า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  มีเนื้อที่ 36 ไร่ 
ที่ดินแปลงสาธารณประโยชน์แปลงเลขที่ 11830  มีนายภูดิท  วรรณพฤกษ์  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน   
 

แผนที่โรงเรียน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ถนนมิตรภาพ 

โรงเรียนโนนขา่วิทยา 

จาก อ.พล จ.ขอนแก่น จาก จ.นครราชสีมา 

  

 

วิทยาลัยการอาชีพพล 

 

ท่ีดนิเอกชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ดนิเอกชน 

จาก ต าบล โคกส ี

ทิศตะวันออก 



 
 

คติพจน์ 
“ ความรู้  คู่อาชีพ ” 

 
ค าขวัญโรงเรียน 

“ คุณธรรมน าความรู้  คู่อาชีพ  เน้นกีฬา  น าพาชุมชน ” 
 

ปรัชญา 
นตฺถ ิ ปญญาสมา  อาภา 

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
มารยาทงามตามวิถีไทย 

 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

มีงานท า 
 

สีประจ าโรงเรียน 
แสด - ขาว 

    “สีแสด” หมายถึง  ความเข้มแข็งกล้าหาญต่อสู้ 
    “สีขาว”  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 “แสด–ขาว” หมายถึง  พลังของความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่ต่อสู้กับอุปสรรคด้วยความกล้าหาญอดทน 

 
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน 

พระพุทธพระปางลีลา 
 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 
ต้นประดู่  หมายถึง ความเข้มแข็งอดทน 

 
สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

 
 

เป็นรูปเสมาธรรมจักรวงกลมด้านในเป็นอักษรย่อ น.ข.ว ย่อมาจากโนนข่าวิทยา 
ธรรมจักร  แนวทางปฏิบัติน าไปสู่ความเจริญทางปัญญา 

 
 
 
 
 
 



 
 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

 



 
 

2. ข้อมูลผู้บริหาร 
 2.1) นายภูดิท   วรรณพฤกษ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
   วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา   
 2.2) นายสมพงษ์   ค าแก้ว   ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.บ. สาขา  สังคมศึกษา 
  รับผิดชอบฝ่าย ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 2.3) นายบรรจง   โชติชัย   ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด กษ.ม. สาขา  บริหารการศึกษา  
  รับผิดชอบฝ่าย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล    
 2.4) นางสาวลัดดา   โบราณมูล ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.บ. สาขา  ภาษาไทย   
  รับผิดชอบฝ่าย หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 2.5)  นางจรรยา   เพ่ิมชีวา  ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.บ. สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  รับผิดชอบฝ่าย หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครูประจ าการ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุราช 
การ 

ต าแหน่ง 
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
วิชาเอก 

สอนกลุ่ม
สาระฯ 

1 นายภูดิท 
วรรณพฤกษ์ 

49 28 ผอ. ช านาญ
การพิเศษ 

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

- 

2 นายสมพงษ์   
ค าแก้ว 

54 29 ครู คศ.3 ช านาญ
การพิเศษ 

กศบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

3 น.ส.ลัดดา  
โบราญมูล 

57 29 ครู คศ.3 ช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

4 นายบรรจง   
โชติชัย 

59 31 ครู คศ.3 ช านาญ
การพิเศษ 

ศษม บริหาร
การศึกษา 

การงานอาชีพ 

5 นางจรรยา    
เพ่ิมชีวา 

49 25 ครู คศ.3 ช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ 

6 นางอักษรา   
เสดสี 

57 32 ครู คศ. 3 ช านาญ
การพิเศษ 

ศษม. การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 

7 นายวันทรงชัย  
สระบัว 

56 31 ครู คศ. 3 ช านาญ
การพิเศษ 

ศษม. เทคโนโลยีฯ ภาษาไทย 

8 นางมณีวรรณ  
จันทะโข 

52 28 ครู คศ. 3 ช านาญ
การพิเศษ 

ศษม หลักสูตรและ
การสอน 

คณิตศาสตร์ 

9 นางนงลักษณ์   
ศิริวรประสาท 

52 28 ครู คศ.3 ช านาญ
การพิเศษ 

ศษม หลักสูตรและ
การสอน 

วิทยาศาสตร์ 
 
 



 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุราช 
การ 

ต าแหน่ง 
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 
วิชาเอก 

สอนกลุ่ม
สาระฯ 

10 นางจุไร   
อักษร 

54 27 ครู คศ.3 ช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. อาหาร
โภชนาการ 

การงานอาชีพ 
 

11 นางสุพรรณี   
สุดน้อย 

60 23 ครู คศ.3 ช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. เกษตร การงานอาชีพ 

12 นางดวงรัตน์   
คูณมี 

44 20 ครู คศ.3 ช านาญ
การพิเศษ 

กศ.บ. วิทย์ - เคมี วิทยาศาสตร์ 

13 นางจันทิมา    
ดีสุข 

48 22 ครู คศ.3 ช านาญ
การพิเศษ 

ศษม. การจัดการ
ทั่วไป 

สังคมศึกษา 

14 นางเนตรนภา   
แก้วกันฑ์ 

46 22 ครู คศ.3 ช านาญ
การพิเศษ 

ศษม. บริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

15 น.ส.รัตดาวัณ   
บุพล 

46 22 ครู คศ.3 ช านาญ
การพิเศษ 

ศษม. หลักสูตรและ
การสอน 

คณิตศาสตร์ 

16 นายภัคพงศ์  
วิมลสุรนาถ 

45 17 ครู คศ.3 ช านาญ
การพิเศษ 

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ 

 
พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการ
สอน(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 
จ้างด้วย

เงิน 
1 นายธนายุทธ   สีสุมา 28 4 ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์,เทคโนโลยี สพฐ. 

 
ครูอัตราจ้าง  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการ
สอน(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 
จ้างด้วย

เงิน 
1 นายนพดล   เพ่ิมชีวา 48 21 ศศ.บ. วัดผลการศึกษา พลศึกษา อุดหนุน 
2 นางสาวแพรพลอย  

อัศวพัฒนากูล 
26 3 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ สังคมศึกษาฯ อุดหนุน 

3 นางพรทิพย์  วรรณค า 29 6 ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน บริจาค 
  
ครูธุรการ  

 ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการ
ท างาน(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก ปฏิบัติงาน 
จ้างด้วย

เงิน 
1 นางสาวณัฐธิดา  ทองดี 26 2 ศศ.บ. สังคมศาสตร์ ธุรการ สพฐ. 

 
4. ข้อมูลนักเรียน   ( ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ) 
      1) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  570  คน 
               2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  256  คน  
 จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 



 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 
ม.1 2 36 19 55 27.50 

ม.2 2 26 20 46 23.00 

ม.3 2 40 19 59 29.50 

รวม 6 102 58 160 26.67 

ม.4 2 10 11 21 10.50 

ม.5 2 20 16 36 18.00 

ม.6 2 26 13 39 19.50 

รวม 6 56 40 96 16.00 

รวมทั้งหมด 12 158 98 256 21.33 

 
5. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 อาคารเรียน  ก ข ค จ านวน 3 หลัง  อาคารประกอบ  จ านวน 3 หลัง  ส้วม 4 หลัง  สระน้ า 1 สระ สนาม
ฟุตบอล 1 สนามสนามบาสเกตบอล1 สนาม  สนามฟุตซอล 1  สนาม   สนามวอลเลย์บอล 1 สนามและสนามตะกร้อ 
1 สนาม 
 
6. ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณ (รับ – จ่าย) 

รายรับ จ านวน(บาท) รายจ่าย จ านวน(บาท) 

เงินงบประมาณ 10,355,220 
งบด าเนินการ/เงินเดือน – ค่าจ้าง 10,355,220 
ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  

เงินนอกงบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) 
- เงินโครงการสนับสนุนค่าใช่จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

886,000 - ค่าจัดการเรียนการสอน 886,000 
 - ค่าหนังสือเรียน  
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน  
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน  

222,250 - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 222,250 
รวมรายรับ 11,463,470 รวมรายจ่าย 11,463,470 

 งบด าเนินการ/ เงินเดือน/ เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ  100  ของรายรับ 
          งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  100  ของรายรับ 
 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
         สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบ  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม  ประชากรประมาณ 6,493  
คน มีสภาพเป็นอยู่เรียบง่าย  ครอบครัวเป็นครอบครัวขนดใหญ่  นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วิทยาเขตการอาชีพพล วัดครองธรรมมิการราม  ส านักงานเกษตรอาชีพหลักของชุมชน 
คือ เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีลอยกระทง 
ประเพณฮีีต12 
 1) ประชากรจ านวน 1,200 ครอบครัว     รวมประมาณ   6,493   คน 



 
 

 2) จ านวนเด็กในวัยเรียน 1,327 คน 
 3) การศึกษาของผู้ปกครอง (คิดเป็นร้อยละของผู้ปกครองของนักเรียนทั้งหมด) 
      -  ต่ ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 99 
         -  ปริญญาตรี   ร้อยละ  1 
          -  สูงกว่าปริญญาตรี  ร้อยละ  - 
 4) อาชีพหลักของผู้ปกครอง ( คิดเป็นร้อยละของผู้ปกครองทั้งหมด ) 
 

อาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
รับราชการ 0.91 

ค้าขาย 10.94 
เกษตรกรรม 48.02 

รับจ้าง 38.30 
ไม่มีอาชีพ 1.22 

อ่ืน ๆ 1 
 

 5)  ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือ  ( คิดเป็นร้อยละของผู้ปกครองทั้งหมด ) 
  -  ศาสนาพุทธ ร้อยละ     100 
 6) รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง ต่อครอบครัว ต่อปี    
 

รายได้เฉลี่ย  ( บาท )  คิดเป็นร้อยละ 
น้อยกว่า  20,000 78.57 

20,000 21.43 
30,000–40,000 - 
มากกว่า  40,000 - 

 

 7) โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน   
 

โอกาส ร้อยละ 
1. อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ 20 
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมให้บริการ 10 
3. การคมนาคมสะดวก 10 
4. บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม 30 
5. มีปริมาณเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอในการสืบค้นความรู้ 10 
6. มีห้องปฏิบัติการครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 20 

 

 8) ข้อจ ากัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชน ( เช่น อยู่ใกล้แหล่งอบายมุข ) 
 

ข้อจ ากัด ร้อยละ 
1. นักเรียนอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย 35 
2. นักเรียนมีฐานะยากจนผู้ปกครองมีรายได้น้อย 25 
3. ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม  และรับจ้าง 30 
4. มีรั้วไม่รอบนักเรียนหลบหนี 10 

 
 



 
 

8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนโนนข่าวิทยา  จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4 -  6 

ภาษาไทย 120 ( 3นก.) 120 ( 3นก.) 120 (3นก.) 240 (6นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 ( 3นก.) 120 ( 3นก.) 120 (3นก.) 240 (6นก.) 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 120 ( 3นก.) 120 ( 3นก.) 120 (3นก.) 240 (6นก.) 
-สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-ประวัติศาสตร์ 
-หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
การด าเนินชีวิตในสังคม 
-ศาสนา ศีลธรรม  จริยธรรม 
-ภูมิศาสตร์ 
-เศรษฐศาสตร์ 

    
40 (1นก.)   80 (2นก.) 
20 (0.5นก)   20 (0.5นก. ) 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

240 
(6นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 ( 2 นก.) 80 ( 2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 
การงานอาชีพ 80 ( 2 นก.) 80 ( 2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 
ภาษาอังกฤษ 120 ( 3นก.) 120 ( 3นก.) 120 (3นก.) 240 (6นก.) 
รวมเวลาเรียน ( พื้นฐาน ) 880(21นก.) 880(21นก.) 880(21นก.) 1,640(41นก. ) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 100(2.5นก) 100(2.5นก) 100(2.นก) 1,600(40.5นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   กิจกรรมแนะแนว 
   กิจกรรมนักเรียน 
      - ลูกเสือ, เนตรนารี, รด. 
      - ชุมนุม 
   กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

 
 
 

120 

 
 
 

120 

 
 
 

120 

 
 
 

360 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 1,200 1,200 3,600 

 
9. แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     1) ห้องสมุดมีขนาด 96 ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด 3,500 เล่ม จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปี
การศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 60 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 15.9 ของนักเรียนทั้งหมด 
     2) ห้องปฏิบัติการ 
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์       จ านวน   3 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน   1 ห้อง 



 
 

 ห้องปฏิบัติการทางภาษา   จ านวน   3 ห้อง 
 ห้องดนตร–ีนาฏศิลป์   จ านวน   2 ห้อง 
 ห้องพยาบาล    จ านวน    1  ห้อง 
 ห้องสมุด    จ านวน    1  ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์      จ านวน    5 ห้อง   
 ห้องปฏิบัติการภาษาไทย         จ านวน    3 ห้อง 
 ห้องพระพุทธศาสนา               จ านวน    1 ห้อง   
 ห้องสังคมศึกษา ฯ   จ านวน    3 ห้อง      

ห้องแนะแนว    จ านวน    1 ห้อง 
 ห้องคหกรรม      จ านวน    1 ห้อง 
 ห้องอุตสาหกรรม     จ านวน    1 ห้อง  
 ห้องสหกรณ์    จ านวน    1 ห้อง 
     3) คอมพิวเตอร์    จ านวน    30 เครื่อง 
 ใช้เพื่อการเรียนการสอน   จ านวน   20 เครื่อง 
 ใช้เพื่อสืบคน้ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  จ านวน    30 เครื่อง 
 ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   จ านวน    6 เครื่อง 
     4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน    

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวนครั้ง/
คน/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องจริยธรรม 
2. ลานธรรม 
3. สวนไม้กลายเป็นหิน 
4. สวนวรรณคดี 
5. สวนคณิตศาสตร์ 
6. สวนป่า 
7. สนามกีฬา 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

       5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.วิทยาลัยการอาชีพพล 
2.ศูนย์สาธิตเกษตรบางจาก 
3.ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านมิตรภาพ 
4.ส านักงานเกษตรอ าเภอพล 
5.เรือนจ าจังหวัดพล 
6.ศาลจังหวัดพล 
7.วัดครองธรรมมิการาม 

80 
4 
8 
6 
2 
2 
15 

      6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู และนักเรียน 
ชื่อ  - สกุล ภูมิปัญญาด้าน จ านวนชั่วโมงที่มาให้ความรู้ 

1. นายบุญธรรม    ขุนเรศน์ ด้านศิลปะ  ดนตรีพ้ืนบ้าน 20 
2. นางอ าไพ         ต่อเงิน ด้านช่างเสริมสวย 25 
3. นางทองเสี่ยน    นาชิด ด้านท าพานบายศรี  20 



 
 

10. ผลการประเมินภายในรอบท่ีผ่านมา  
 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน

ตนเองของ
สถานศึกษา 

ผลการติดตาม
ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด 
มาตรฐานที่  1  ด้านคุณภาพผู้เรียน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศกึษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ดี ดี 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ปรับ
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (5 ตัวบ่งชี้หลัก) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี(10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์  รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ (5 คะแนน) 

    

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  ผู้ปกครอง(4 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  (4 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผู้เรียนมีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  (4 คะแนน) 

    

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รูแ้ละเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง(10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยี  
สารสนเทศ  (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน
และนอกสถานศึกษา (5 คะแนน) 

    

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น (10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด (5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม   
(5 คะแนน) 

    
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (20 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1– 5.8 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ  
(กลุ่มสาระละ 2.5 คะแนน  เป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์ 2 คะแนน  
คะแนนพัฒนาการ 0.5 คะแนน) 

  
 

 
 

 

 



 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ปรับ
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ (10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ประสิทธิผลการด าเนินการของสถานศึกษา(5 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู (5 คะแนน) 

    
 
 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา (5 คะแนน) 
ข้อที่ 1  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  (2 คะแนน) 
ข้อที่ 2  ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           (1 คะแนน) 
ข้อที่ 3  บรรยากาศและสภาพแวดล้อม (2 คะแนน) 

    

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด(5 คะแนน) 
1. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (2.5 คะแนน) 
ใช้คะแนนของผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาจากต้นสังกัด 1 ปี 
2. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (2.5 คะแนน) 
ใช้คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 3 ปี
ย้อนหลัง 

    

 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (2 ตัวบ่งชี้หลัก)  (10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา (5 คะแนน) 

    
 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา (5 คะแนน) 

    
 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (2 ตัวบ่งชี้หลัก)  (10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของ สถานศึกษา (5 คะแนน) 

    
  

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ 
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา (5 คะแนน) 

    
  

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี  โดยมีค่าเฉลี่ย 82.77 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ     รับรอง  ไม่รับรอง 
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 
 
 



 
 

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา  
โดยมีผลงานทางด้านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเหรียญทอง  และส่งเสริมทางด้านศิลปะที่มีผลงานระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  มีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถ
ท างานเป็นกลุ่มและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  และมีจ านวนเพียงพอ  ผู้บริหารมี ภาวะ
ผู้น า  และมีความสามารถในการบริหาร  มีวิสัยทัศน์  น าโรงเรียนเข้าสู่โครงการโรงเรียนในฝัน  น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วยในการบริหาร  และจัดการเรียนการสอน  มีการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลายหลาย  และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์กับ
ชุมชนในการร่วมกันพัฒนาการศึกษา  มีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้  และสื่อการเรียนการ
สอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
จุดที่ควรพัฒนา 
     พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านการคิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณยังมีน้อย  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน  
ได้เรียนรู้แบบทักษะกระบวนการ เช่น  กระบวนการคิด  กระบวนการสืบเสาะหาแสวงหาความรู้  การคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล  ยังด าเนินการไม่หลากหลาย 
ข้อเสนอแนะ 
      จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดไตร่ตรอง  คิด
ริเริ่มสร้างสรรค์จัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนจัดท าโครงงานทั้ง  8  กลุ่มสาระ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงออก
หน้าชั้น  หน้าเสาธง  และเวทีกลางแจ้งบ่อย ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กรอบทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนโนนข่าวิทยา 

วิสัยทัศน์ 
 “ ภายในปี 2565 โรงเรียนโนนข่าวิทยา มุ่งพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ให้มี
คุณภาพมาตรฐานสากล ส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานท า บนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
มุ่งสู่สากล ” 
 
พันธกิจ (Mission)   
 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ SIAO SMART MODEL 
 2. พัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบโรงเรียนเป็นฐาน(SBM) และ
หลักธรรมมาภิบาล 
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับการศึกษาไทยในยุค 
4.0 และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิตและสามารถด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยกระบวนการ PLC (Professional 
Leanning community) 
 6. พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  และ 
STEM Education 
 7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
 8. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 
 1. ด้านนักเรียน 
  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับโอกาสใน
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการศึกษาไทยในยุค 4.0 มีความภูมิใจในท้องถิ่น มีนิสัยรักความเป็นไทย ด าเนินชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปัจจุบัน  
 2. ด้านครู 
  ครูมีความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  และ STEM Education 
โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Leanning community) มีคุณภาพตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ 
สามารถพัฒนางานด้วยกระบวนการวิจัย น านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 3. ด้านการบริหารจัดการ 
  ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณและ
บริหารทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) สร้างโอกาส ความเสมอภาคและคุณภาพของผู้เรียน 
ทุกด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมายพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล และด าเนินการการอย่างเป็นรูปธรรม  มี
หลักประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหา
ความรู้และบริหารชุมชน สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายร่วมพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 



 
 

 4. ด้านชุมชน 
  ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน เครือข่ายองค์กรทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน มีส่วนร่วมและให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม พัฒนาเครือข่ายร่วมพัฒนาเพ่ือจัดการศึกษาสู่ชุมชนให้
เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
 
กลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา 
การขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ โรงเรียนโนนข่าวิทยาได้ก าหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาชาติ เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีความรู้ตามทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการศึกษาไทยในยุค 4.0 (ด้านนักเรียน) 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ด้านการส่งเสริม) 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้านวิชาการอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ PLC (ด้านครู) 
 กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณธรรม (ด้านการ
บริหารจัดการ) 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ด้านการบริหารจัดการ) 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ SIAO MODEL 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีความรู้ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
การศึกษาไทยในยุค 4.0 (ด้านนักเรียน) 
 ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีความรู้ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
การศึกษาไทยในยุค 4.0 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความเป็นประชาธิปไตย น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการด าเนินชีวิต 
 เป้าประสงค์ 
  1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ การคิดแบบมีวิจารณญาณ การอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการแก้ปัญหา 
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
  3. นักเรียนมีความสามารถในการอา่น เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับ
ช่วงชั้น 
  4. นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และสื่อสาร สามารถใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
  5. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  6. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
  7. นักเรียนมีความรู้ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการศึกษาไทยในยุค 4.0 
  8. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุขภาวะทางร่างกาย ปลอดสารเสพติด 
  9. นักเรียนมีทักษะชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  10. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือนักเรียนผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและ
การศึกษาต่อ 
 แผนงาน/โครงการ 
  - โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
  - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 - โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning  และ STEM Education 
  - โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

 - โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 



 
 

 - โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
 - โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  - โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 - โครงการแนะแนวการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ด้านการส่งเสริม) 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย เพ่ือใช้ในการจัดการ

เรียนรู้และการบริหารจัดการ สามารถสนองตอบความต้องการของนักเรียน ครู และชุมชน 
 เป้าประสงค์ 
  1) โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถสนองตอบ     
ความต้องการของนักเรียน ครู และชุมชน 

 2) บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 
 แผนงาน/โครงการ 
  -  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการ 
  -  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 
  -  โครงการพัฒนาทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ครูและบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครู ด้านวิชาการอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการ PLC (ด้านครู) 

พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้เกิดสมรรถนะในวิชาชีพด้วยกระบวนการ PLC เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยกระบวนการ Active Learning และ STEM Education โดยใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ควบคู่กับการใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
 เป้าประสงค์ 
  - ครูสามารถจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning และ STEM Education 

 - ครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนาผู้เรียน 
 - ครูสามารถสร้างสื่อและนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
 - ครูมีการวัดผล และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 แผนงาน/โครงการ 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 

 - โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning และ STEM Education 
 - โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
 - โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 

กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณธรรม (ด้านการบริหาร
จัดการ) 

ส่งเสริมศักยภาพของครูและบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน บูรณาการ  การ
บริหารงานด้วยระบบคุณภาพทั้ง ด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และบริหารทั่วไป เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้
เกิดการเรียนรู้ บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล  อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ พัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรม จัดหาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยใน  การจัดการเรียนรู้
เพ่ือการสื่อสารและการบริหารจัดการ สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย 
 เป้าประสงค์ 

 - สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ชัดเจน 
  - สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 



 
 

 - สถานศึกษามีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะและศักยภาพในการ
ประกอบวิชาชีพ 
   - สถานศึกษามีการวางแผนและการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
  - สถานศึกษามีการวางแผนและภูมิทัศน์ จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 แผนงาน/โครงการ 

 - โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 - โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

  - โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 
 - โครงการพัฒนาบริบท แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
 - โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ เพ่ือการเรียนรู้ 

  - โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ด้านการบริหารจัดการ) 
 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม ในรูปคณะกรรมการและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ 
 เป้าประสงค์ 
  - สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 - สถานศึกษาพัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการศึกษา 
  - สถานศึกษาบริหารจัดการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา 
 แผนงาน/โครงการ 
  - โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน  
  - โครงการนิเทศภายใน 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ SIAO SMART MODEL (ด้านการบริหาร
จัดการ) 
 การบริหารจัดการสถานศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า มุ่งบริหารสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลบนหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ 
  - สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  - สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษา จัดการศึกษาตามแนวทางการศึกษาไทยในยุค 4.0 
อย่างมีคุณภาพ 
 แผนงาน/โครงการ 
  - โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
  - โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
  - โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
  แผนปฏิบัติงานที่ 1 เร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระฯ ให้สูงขึ้น 
  แผนปฏิบัติงานที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้น ความรู้ คู่อาชีพ 
 นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี  : SEAL 
 ความโดดเด่นของสถานศึกษา : ความโดดเด่นทางด้านกรีฑา 
 โรงเรียนได้ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 



 
 

ตาราง 5  แสดงแผนการใช้เงินงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มงาน/โครงการ  ปีการศึกษา 2564 
 
1. ฝ่ายบริหารงานบุคคล    

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน สนันสนุน อ่ืนๆ 

1. พัฒนางาน
ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล              

1. ประชุมปรึกษาหารือ       ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

  ฝ่ายบริหาร
บุคคล 2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ

งบประมาณ 
     

3. ด าเนินการตามโครงการ       
    3.1 พัฒนางานฝ่าย 3,000     
    3.2 พัฒนางานบุคคล       
       - ส่งครูเข้าอบรม  
       - ศึกษาดูงาน 

15,000 
15,000 

    

       -ขวัญก าลังใจ 12,000     
    3.3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

4,800   
  

   

    3.4 งานยานพาหนะ 
    3.5 จ้างรถรับ-ส่งนักเรียน 
    3.6 ค่าประกันรถโรงเรียน 

4,000 
150,000 
22,000 

    

4. สรุปและประเมินผล       
2. จ้างบุคลากร
ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถ
โรงเรียน 

1. จ้างบุคลากรปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถโรงเรียน 1 คน 
7,000 บาท/เดือน 

84,000      

รวม 309,800 - -   

รวมฝ่ายบริหารงานบุคคลทั้งหมด 309,800   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตาราง 5  แสดงแผนการใช้เงินงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มงาน/โครงการ  ปีการศึกษา 2564 
 
2. ฝ่ายบริหารงบประมาณ      

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน สนับสนุน  อ่ืนๆ  

1.พัฒนางาน
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

1. ประชุมปรึกษาหารือ       ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ

งบประมาณ 
     

3. ด าเนินการตามโครงการ       
   3.1 จัดท าแผนปฏิบัติการ และเข้าเล่ม 3,000       
   3.2 พัฒนางานสารบรรณ 3,000       
     - มีวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน         
   3.3 พัฒนางานการเงิน 3,000       
     - มีวัสดุ - อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
การเงิน 

        

   3.4 พัฒนางานพัสดุ        
     - มีวัสดุ -อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
พัสดุ 

3,000       

     - ค่าหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 12,500       
     - ค่าหมึกเครื่องอัดส าเนา 50,000       
     - ค่าหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 12,500       
     - ซ่อมครุภัณฑ์ 30,000       
   3.5 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค         
     - ค่าไฟฟ้า 100,000       
     - ค่าน้ า 12,000       
     - ค่าโทรศัพท์ 1,500       

  
  

4. สรุปและประเมินผล       
รวม 230,500     

รวมฝ่ายบริหารงบประมาณทั้งหมด 230,500   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตาราง 5  แสดงแผนการใช้เงินงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มงาน/โครงการ  ปีการศึกษา 2564 
3. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ       

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน สนับสนุน อ่ืนๆ 

1.พัฒนางาน
ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

ด าเนินการตามโครงการ        ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

ฝ่ายบริหาร
วิชาการ  1. พัฒนาระบบการท างานในฝ่าย 3,000     

   - จัดซื้อวัสดุ - ครุภัณฑ์
ส านักงาน และท าป้ายนิเทศ 

     

2. พัฒนาการเรียนการสอน 30,000   
   - จัดซื้อกระดาษในการจัดท า
ข้อสอบ 

     

  - กระดาษท าใบงาน,ใบความรู้      
3. พัฒนาระบบทะเบียนนักเรียน      
  - จัดท าเอกสารนักเรียน, ปพ.,
ระเบียนสะสม 

2,000     

 - จัดซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเลเซอร์ 2,500     
 - จัดท าป้ายรับสมัครนักเรียน 1,500   
4. พัฒนางานหลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดการเรียนการสอน 
5. พัฒนางานวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา 

1,000 
 
 

12,000   

  
 
 
  

  
  

   - จัดท าแบบทดสอบ       
   - เอกสารติดตามผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

      

6. งานนิเทศ/ติดตาม 1,000     
7. งานวิจัย 1,000     
8. แสดงผลงานวิชาการ  
     ( OPEN HOUSE ) 

 10,000  

9. ประกันคุณภาพการศึกษา 1,000     
รวม 55,000 10,000    

2. จ้างบุคลากร
ที่มีความรู้
ความสามารถ
ในสาขาวิชาที่
ขาดแคลน 

1. จ้างครูสาขาวิชาพลศึกษา  
และสังคมศึกษา 2 คน 
เดือนละ 9,000 บาท/คน 
11 เดือน 
2. จ้างครูสาขาวิชาภาษาจีน 1 คน 
เดือนละ 9,000 บาท/คน 
11 เดือน 

198,000   
 
 
 
99,000 
 

 

 

รวม 198,000  99,000   
 



 
 

3. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ(ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ อุดหนุน สนับสนุน อ่ืนๆ 

3. โครงการเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ- 
เนตรนารี สามัญรุ่น
ใหญ่ 

1.เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – 
เนตรนารี  

  
  
  
  

10,000 
  
  
  

  
  
  
  

18-19 
กุมภาพันธ์  

2565 

วิชาการ, 
ครูวันทรง
ชัย 

รวม   10,000     
4. แนะแนว
นักเรียน 
(ประถมศึกษาปีที่  
6 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 3) 

1.จัดกิจกรรมออกแนะแนว
การศึกษาต่อนักเรียน ป.6 และ
ม.3 โรงเรียนในเขตบริการ 
 - ค่าใช้สอย และวัสดุอุปกรณ์ 

3,000 
  
  

    กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2565 

วิชาการ,  
ครูอักษรา 

รวม 3,000     
5. ปัจฉิมนิเทศ 
(นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
และ6) 
 

1.จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  
ให้แก่ นักเรียนม.3 และม.6 ที่
ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 

4,000   มีนาคม 
พ.ศ.2565 

วิชาการ,  
ครูอักษรา 

รวม 4,000     
6. โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน 

จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การด าเนินงานฐานการเรียนรู้
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   

1,000   ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

วิชาการ, 
ครูวันทรง
ชัย 

รวม 1,000     
7. โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ( 
GPAX,ข้อสอบ
มาตรฐานปลายปี , 
0-NET) 

1.จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการ  
สอนและการติว 
2.ติวเข้มข้อสอบ O-NET ม.3, 
ม.6 
3.ค่าแบบทดสอบมาตรฐาน
ปลายปี 
4.ค่าวิทยากร  

500 
 
 

1,000 
 

2,500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 

 ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

วิชาการ 

รวม 4,000 6,000    



 
 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ อุดหนุน สนับสนุน อ่ืนๆ 

8. โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

1. ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน
ฝึกซ้อมและส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งทักษะวิชาการ  
   - วสัดุอุปกรณ์ ประกอบการ
แข่งขันในแต่ละกิจกรรม 

 10,000  7-8 
กันยายน 
2564 

วิชาการ, 
ครูทุกคน 

รวม  10,000    
9. ทัศนศึกษานอก
สถานที่ตาม
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา 

1.จัดกิจกรรมออกทัศนศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2564 ให้แก่
นักเรียน ม.1 - ม.6  
 - ค่าเข้าสถานที่ ค่าเดินทาง  

 60,000  มกราคม 
2565 

ฝ่าย
บริหาร
วิชาการ 

รวม  60,000    
10. พัฒนา
ห้องสมุดและรัก
การอ่าน 

1.กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน  
2.ปรับปรุงห้องสมุด  
3.กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  

 
 

2,000 
 

500 
 
 

3,000 

 ตลอดปี
การศึกษา

2564 

ฝ่าย
บริหาร
วิชาการ 

รวม 2,000 3,500    
11. การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ(PLC) เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
ผู้เรียน 

1.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ใช้ในการสร้าง
นวัตกรรม1 ชิ้น/ภาคเรียน 

1,000   ตลอดปี
การศึกษา

2564 
 

ฝ่าย
บริหาร
วิชาการ 

รวม 1,000     
12. พัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น 

จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การด าเนินงานฐานการเรียนรู้
หลักสูตรท้องถิ่น   

1000 
 

  ตลอดปี
การศึกษา
2564 

ฝ่าย
บริหาร
วิชาการ 

รวม 1000     
13. โครงการ
ควบคุมเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคไวรัสโค
โรนา 2019  
(COVID-19)  ใน
สถานศึกษา 

1. จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การด าเนินงาน 

5000   ตลอดปี
การศึกษา
2564 
 

ฝ่าย
บริหาร
วิชาการ 

รวม 5000     



 
 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ อุดหนุน สนับสนุน อ่ืนๆ 

14. โครงการศูนย์
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษา 

1 จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การด าเนินงานแต่ละฐานการ
เรียนรู้ 
2. จัดท าเอกสารเตรียมรับการ
นิเทศติดตามจากคณะกรรมการ 

6,000 
 
 

5,000 

  1 
พฤษภาคม 
2564  -  

1 เมษายน  
2565 

ฝ่าย
บริหาร
วิชาการ 

รวม 11,000     
15. โครงการอบรม
นักศึกษาวิชาทหาร 
และลูกเสือจราจร 

จัดอบรม  1,000    

รวม  1,000    
รวมฝ่ายบริหารงานวิชาการ 285,000 100,500 99,000     

รวมฝ่ายบริหารงานวิชาการทั้งหมด 484,500   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตาราง 5  แสดงแผนการใช้เงินงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มงาน/โครงการ  ปีการศึกษา 2564 
4. ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ อุดหนุน สนับสนุน อ่ืนๆ 

1.โครงการส่งเสริม
และพัฒนาฝ่ายด้าน
บริหารทั่วไป 

1. พัฒนาส านักงานฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 
 - จัดหาอุปกรณ์ต่างๆที่
พัฒนาฝ่ายฯ 
 - จัดท าสวนหย่อม จัดซื้อ
หญ้า กระถาง ต้นไม้ดอกไม้
ประดับ 

3,000 
 
 

  ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

ฝ่าย
บริหารงาน 
ทั่วไป 

รวม 3,000     
2. โครงการ
ปรับปรุงพัฒนา
อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียน 
 - ซื้อไม้กวาด 
2. ปรับปรุงห้องน้ า 
3. ปรับปรุงโรงอาหาร 
4. ปรับปรุงบริเวณภายใน
โรงเรียน 
5. ประเมินและรายงานผล 

20,000 
 
 
 

10,000 
10,000 
10,000 

  ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

ฝ่าย
บริหารงาน 
ทั่วไป 

รวม 50,000     
3. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม  
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

1. ค่ายส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2564 
2. กิจกรรมวันไหว้ครู 

 3,000 
 
 

600 

 ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

บริหารงาน 
ทั่วไป 

รวม  3,600    
4. โรงเรียนสีขาว  
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

1.อบรมให้ความรู้นักเรียน 
2.จัดป้ายนิเทศในห้อง / 
บริเวณโรงเรียน / จัดท า
เอกสารห้องเรียนสีขาว 
3. สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
4,000 

 
 

300 

1,000 
 
 
 
 
 

 วันที่ 16 
พฤษภาคม 
2564 – 31  

มีนาคม 
2565 

บริหารงาน 
ทั่วไป 

รวม 4,300 1,000    
5. จ้างนักการภาร
โรง 

จ้างนักการภารโรง 1 คน 
9,000 บาท/เดือน 

108,000     

รวม 108,000     



 
 

4. ฝา่ยบริหารงานทั่วไป(ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน สนับสนุน อ่ืนๆ 

6. โภชนาการและ
น้ าดื่ม 

1.จัดซ่อมระบบท าน้ าเย็น
ส าหรับนักเรียนใช้ดื่ม 

3,000   ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

บริหารงาน 
ทั่วไป 
 

รวม 3,000    
7. พัฒนาและ
ปรับปรุงงาน
อนามัยโรงเรียน 

1. จัดซื้อยา 2,000   ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

 2,000    
8. พัฒนางานโสต
ทัศนศึกษา 

1.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใน
โรงเรียน 
2.ปรับปรุงระบบงานโสต
ทัศนศึกษา 

5,000 
 

5,000 

  ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

รวม 10,000    
9. โครงการ ระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1.ตรวจปัสสาวะนักเรียน 
2.รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
3.สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1,000 
1,000 
300 

  ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

รวม 2,300    
10. โครงการออก
เยี่ยมบ้านนักเรียน 

1.ค่ายานพาหนะคณะครู
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนภาค
เรียนที่ 1 
2.ค่ายานพาหนะคณะครู
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนภาค
เรียนที่ 2 
3. สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

2,400 
 
 

2,400 
 

  ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

รวม 4,800    

11. โครงการ
ธนาคารขยะรี
ไซเคิล 

1. วัสดุและอุปกรณ์ 
2. สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
 

  ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

รวม      
รวมฝ่ายบริหารงานทั่วไป 187,400 4,600    

รวมฝ่ายบริหารงานทั่วไปทั้งหมด 192,000   



 
 

ตาราง 5  แสดงแผนการใช้เงินงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มงาน/โครงการ  ปีการศึกษา 2564 
 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน สนับสนุน อ่ืนๆ 

1. พัฒนาการเรียน
การสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

1. ผลิตสื่อการเรียนรู้ 
2. กิจกรรมพัฒนาการอ่าน
ออก เขียนได้ และสื่อสาร
ได้ 
3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 
   - 2 ศูนย์ 
4. จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ทางภาษาไทย 
- วันสุนทรภู ่
- วันภาษาไทยแห่งชาติ 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4,000 
 

4,000 
 
 
 

 
2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

รวม 1,000 8,000 2,000 
รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 11,000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน สนับสนุน อ่ืนๆ 

1. พัฒนางานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ฯ 

1.1 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
สารเคมีครุภัณฑ์ และสื่อการ
เรียนการสอน 
1.2 จัดกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
1.3 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานที่ 
1.4 ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 5 ศูนย์ 
1.5 จัดกิจกรรมติวเข้มและ
ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขัน
กิจกรรมภายนอก 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3,000 
 
 
 

10,000 

 ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยา 
ศาสตร์ฯ 
 

รวม 5,000 13,000   
2. พัฒนาการใช้
คอมพิวเตอร์อบรม
พัฒนาการใช้ICT  
หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะการสร้างเว็บ
ด้วย Google Site 
เบื้องต้น 

   -  จัดหาวิทยากร 
   -  จัดหาแม่บ้านท าอาหาร
กลางวันและอาหารว่าง 
   -  จัดท าเอกสารและสื่อ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
4. สรุปและประเมินผล 

  
 

 
 
   

 ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

รวม     
3. สนับสนุนและ
ส่งเสริมการเรียน
การสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ 

1. พัฒนาศูนย์การเรียน
คอมพิวเตอร์ 
2. สนับสนุนส่งเสริมการ
เรียนการสอนวิชา  
คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนา
อาชีพระดับ มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

 
 
 
 

  ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

รวม      
รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ 5,000 13,000    

รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯทั้งหมด 18,000   
 



 
 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ อุดหนุน สนับสนุน อ่ืนๆ 

1. พัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- ปรับปรุงศูนย์การเรียน 3 
ศูนย์ 
- ผลิตสื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 
- จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ
คณิตศาสตร์ 

 
 

1,500 
 
 

6,000 
 
 
 

2,000 

 

ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสต
ร์ 

รวม 1,500 8,000    
รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทั้งหมด 9,500   

 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน สนับสนุน อ่ืนๆ 

1.พัฒนาการเรียน
การสอน
ภาษาต่างประเทศ 

1.กิจกรรมวันคริสต์มาส 
2.กิจกรรมภาษาอังกฤษ
สัปดาห์ละครั้ง 
3.พัฒนาศูนยก์ารเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 3 
ศูนย์ 
4.ผลิตสื่อการสอน 
5.กิจกรรมวันตรุษจีน 

 
 
 
 
 
 

1,500 

3,000 
1,000 

 
6,000 

 
 
 

1,000 

 ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างปร
ะเทศ 

รวม 1,500 11,000   
2. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1.ประชุมศึกษาหารือ 
2. เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติงบประมาณ 
3. ด าเนินการตาม
โครงการ 
4. สรุปและประเมินผล 

   ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

รวม      
รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 12,500   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน สนับสนุน อ่ืนๆ 

1. พัฒนาการ
เรียนการสอน
กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1. ผลิตสื่อการเรียนรู้ 
2. ประกวดมารยาทไทย 
3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 2 
ศูนย ์
4. จัดกิจกรรมวันส าคัญ 

1,000 
 
 
 

 
500 

4,000 
 

5,000 

 ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 

รวม 1,000 9,500    
รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรมทั้งหมด 
10,500 

  

 

10. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน สนับสนุน อ่ืนๆ 

1. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน
วิชาศิลปะ 

1.ส่งเสริมกิจกรรมด้าน วงดนตรี
สตริง   
      - ค่าวัสดุฝึก 
2.ส่งเสริมกิจกรรมด้าน วงโยธ
วาทิต 
      - ค่าวัสดุฝึก 
3.ส่งเสริมกิจกรรมด้าน 
นาฏศิลป์ 
     - ค่าวัสดุฝึก 
4.ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ทัศนศิลป์ 
       - ค่าวัสดุฝึก 

 
 

1,000 
 
 

1,000 
 
 

1,000 
 
 

1,000 

  ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ศิลปะ 

รวม 4,000     
2. โครงการ
พัฒนาศูนย์การ
เรียนและแหล่ง
เรียนรู้วิชาศิลปะ 

ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ 
สู่ความเป็นเลิศทางศิลปะ 

 
 

2,000  ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ศิลปะ 

รวม  2,000    
3. โครงการค่าย
ศิลปะ ดนตรี 
นาฎศิลป์ 

1.  ค่ายศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
(วงโปงลาง) 
     - ค่าวิทยากร 
     - ค่าอาหาร  
     - ค่าวัสดุฝึก 

 
 
 

3,000 
   2,000 

 
 

15,000 
 

 ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ศิลปะ 

รวม 5,000 15,000    



 
 

รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 9,000 17,000    
รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทั้งหมด 26,000   

11. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน สนับสนุน อ่ืนๆ 

1. พัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

1. พัฒนาศูนย์การเรียน 1 ศูนย์ 
2. ฝึกซ้อมและส่งนักกีฬาร่วม
แข่งขันรายการต่างๆ เพ่ือความ
เป็นเลิศ ดังนี้  ฟุตบอล ฟุตซอล 
กรีฑา ฯลฯ 
3. กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
“ฟุตซอลโนนข่าคัพ” 
4. กิจกรรมกีฬาภายใน แสด-
ขาวเกมส์ ครั้งที่ 27 ประจ าปี
การศึกษา 2564 
5. กิจกรรมการออกก าลังกาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
20,000 

 
 
 

2,000 
 

20,000 
 

 ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สุขศึกษา
และพล
ศึกษา 

รวม   44,000    
รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  44,000    
 
12.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิด 
ชอบ อุดหนุน สนับสนุน อ่ืนๆ 

1.พัฒนาการเรียน
การสอนคหกรรม 

1.พัฒนาศูนย์การเรียนคหกรรม 
   - จัดซื้ออุปกรณ์งานบ้านงาน
ครวั 
2. จัดซื้อวัสดุ- อุปกรณ์ 

 
 
 

500 
 

2,000  ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
การงาน
อาชีพ 

รวม 500 2,000   

2.พัฒนาการเรียน
การสอน
อุตสาหกรรม 

1. พัฒนาศูนย์การเรียน
อุตสาหกรรม 
2. จัดซื้อวัสดุฝึกงาน 

 
 

500 

2,000  ตลอดปี
การศึกษา 

2564 
รวม 500 2,000   

3.พัฒนาการเรียน
การสอนเกษตรกรรม 

1.พัฒนาศูนย์การเรียน
เกษตรกรรม 
  - จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
2. จัดซื้อวัสดุ- อุปกรณ์  

 
 
 

500 

2,000  ตลอดปี
การศึกษา 

2564 

รวม 500 2,000    
รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1,500 6,000    

รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพทั้งหมด 7,500   



 
 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1. นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายสมพงษ ์ ค าแก้ว   กรรมการผู้แทนครู 
3. นายธนโชค พงษ์ชนะ  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. นางสาวนัฐณิชา แสนเสนา  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
5. นายบุญธรรม ขุนเรศน์   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
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