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 การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะที่มีสภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และเทคโนโลยี  มีความซับซ้อนมากขึ้น  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน
สถานศึกษาจึงต้องร่วมมือกันก าหนดแนวทาง กระบวนการ  และเครื่องมือ ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีความ
หลากหลาย  การขับเคลื่อนการพัฒนาโดยยุทธศาสตร์ (Strategy – focus Organization)  จะก่อให้เกิดคุณค่า 
(Value Creation)  ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  

 แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ  3  ปี  (2563- 2565)  ของโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา ฉบับ
นี้  เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล     โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานและ
การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม จัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพระยะยาว ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 

  ส่วนที่  1 บริบทของโรงเรียน 

  ส่วนที่  2 วิเคราะห์บริบทของโรงเรียน (SWOT) 

  ส่วนที่  3 การก าหนดแผนยุทธศาสตร์  

  ส่วนที่  4 แผนพัฒนาคุณภาพ  โครงการ/กิจกรรม  

  ส่วนที่ 5  แผนการควบคุมและก ากับติดตาม  

 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ  3  ปี  (2563- 2565)    
ฉบับนี้จะเป็นแบบอย่างและแนวทางการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่
โรงเรียนก าหนดไว้  

 

         คณะผู้จัดท า 
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ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา  
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บทท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ข้อมูลทั่วไป   

 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ 34 หมู่ที่  5  ต. บางคลาน  อ. โพทะเล  จ. พิจิตร  
สั งกั ดส านั ก เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ ามั ธยมศึ กษ า เขต  41  ส านั ก งานคณ ะกรรมการศึ กษ าขั้ น พ้ื นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่  3  ในปี
การศึกษา  2518  และท าการเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา  2539 
 โรงเรียนก่อตั้งด้วยความร่วมมือของประชาชน  โดยเฉพาะพระครูพิบูลธรรมเวท (หลวงพ่อเปรื่อง) เจ้า
อาวาสวัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ได้บริจาคเงินซื้อที่ดินจากประชาชนให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนจ านวน  39  
ไร่  3  งาน  90  ตารางวา  และสร้างอาคารชั่วคราว  มูลค่าหลังละ  90,000  บาท  จ านวน  2  หลัง  ตลอดจน
ซื้อโต๊ะส าหรับครู  โต๊ะและเก้าอ้ีนักเรียน  จ านวน  100  ชุด  เป็นเงินบริจาค  300,000  บาท  นอกจากนี้ยังมีผู้มี
ส่วนร่วมให้โรงเรียนนี้เกิดขึ้นและเปิดท าการสอนถึงปัจจุบันนี้คือ  นายทิพย์  โพธิธรรม , นายอ าเภอโพทะเล , 
นายกระแส  เภาอ่อน  อดีตศึกษาธิการอ าเภอโพทะเล , นายชูศักดิ์  พ่ึงชัย  อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้าน
บางคลาน  (เงินอนุสรณ์) , นายขจร  คมข า  อดีตก านันต าบลบางคลาน , นายสนิท  จุลพันธ์  กรรมการวัด
หิรัญญาราม  รวมทั้งกรรมการศึกษาและประชาชนชาวบางคลาน  ซึ่งให้ความร่วมมือและสนับสนุนโรงเรี ยน
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  ในปัจจุบันพระครูวิสิฐสีลาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม  ยังให้การสนับสนุนโรงเรียน
ด้วยดีตลอดมา 
 ในปัจจุบันโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  มีนายปุณยวีร์  ยอดทอง เป็นผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการ  มี
นักเรียน  158  คน  ครู 14 คน  อัตราจ้าง  4  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  นักการภารโรง  -  คน   
2. ข้อมูลด้านการบริหาร 
 2.1 นายปุณยวีร์  ยอดทอง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาโท 
 2.2  นายมานพ  บุญยิ่ง  ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาตรี 
 2.3 ประวัติย่อของโรงเรียน 

     โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ 34 หมู่ที่  5  ต. บางคลาน  อ. โพทะเล  จ. พิจิตร  สังกัด
ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่  3  ในปีการศึกษา  2518  และ
ท าการเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา  2539 
 โรงเรียนก่อตั้งด้วยความร่วมมือของประชาชน  โดยเฉพาะพระครูพิบูลธรรมเวท (หลวงพ่อเปรื่อง) เจ้า
อาวาสวัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ได้บริจาคเงินซื้อที่ดินจากประชาชนให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนจ านวน  39  
ไร่  3  งาน  90  ตารางวา  และสร้างอาคารชั่วคราว  มูลค่าหลังละ  90,000  บาท  จ านวน  2  หลัง  ตลอดจน
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ซื้อโต๊ะส าหรับครู  โต๊ะและเก้าอ้ีนักเรียน  จ านวน  100  ชุด  เป็นเงินบริจาค  300,000  บาท  นอกจากนี้ยังมีผู้มี
ส่วนร่วมให้โรงเรียนนี้เกิดข้ึนและเปิดท าการสอนถึงปัจจุบันนี้คือ  นายทิพย์  โพธิธรรม , นายอ าเภอโพทะเล , 
นายกระแส  เภาอ่อน  อดีตศึกษาธิการอ าเภอโพทะเล , นายชูศักดิ์  พ่ึงชัย  อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้าน
บางคลาน  (เงินอนุสรณ์) , นายขจร  คมข า  อดีตก านันต าบลบางคลาน , นายสนิท  จุลพันธ์  กรรมการวัด
หิรัญญาราม  รวมทั้งกรรมการศึกษาและ 
ประชาชนชาวบางคลาน  ซึ่งให้ความร่วมมือและสนับสนุนโรงเรียนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  ในปัจจุบันพระครูสุทธิว
รากร (หลวงพ่อวิทยา) รักษาการเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม  ยังให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีตลอดมา 
 2.4 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน “สร้างพลเมืองดี  มีอาชีพ บนวิถีพอเพียง ก้าวเคียงเทคโนโลยี เน้นการมีส่วน
ร่วมของชุมชน   
 2.5 อัตลักษณ์  “พลเมืองดี  มีอาชีพ  ก้าวทันเทคโนโลยี  ” 
 2.6 เอกลักษณ์  “มารยาทดี มีจิตสาธารณะ” 
 2.7 ระบบโครงสร้างการบริหาร 
               โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้ าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
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3. ข้อมูลนักเรียน 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

- งานพัฒนาหลักสูตร
และ 

     การเรียนรู้ 

- งานวัดผลและ
ประเมินผล       

- งานทะเบียนนักเรยีน     
- งานกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน      
- งานนิเทศการศึกษา    
- งานพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้และห้องสมุด 

- งานวิจัย สื่อ และ
นวัตกรรมทาง
การศึกษางานแนะ
แนวทางการศึกษา 

- งานเอกสารและ
สิ่งพิมพ์ทางการ
ศึกษา 

- งานส่งเสรมิ
การศึกษา    

- งานภารกิจ/โครงการ
พิเศษ  

- งานนโยบายและ
แผนงาน 

- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- งานจัดระบบและ
ควบคุมภายใน
หน่วยงาน 

- งานสารสนเทศ   

- งานบริหารการเงิน
และบัญช ี

- งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย ์

- งานระดมทรัพยากร 
และการบริหาร
จัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

- งานประกัน
อุบัติเหตุ   

- งานวางแผน
อัตราก าลังและ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

- งานส่งเสรมิ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ    

- งานเวรยาม   
- งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรยีน       
- งานส่งเสรมิพัฒนา

ด้านระเบียบวินัย 
แก้ไขความประพฤติ
นักเรียน       

- TO BE NUMBER ONE       
- งานส่งเสรมิคุณธรรม  

จริยธรรม และ
วัฒนธรรมไทย       

- งานส่งเสรมิ
ประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

- งานธุรการและ
เลขานุการ  

- งานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน   

- งานชุมชนสัมพันธ์
และบริการสาธารณะ  

- งานประสานราชการ
และภาคีเครือข่าย 

- งานจัดระบบบริหาร
และพัฒนาองค์กร  

- งานอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดล้อม    

- งานอนามัยและ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

- งานสวัสดิการ 
รับรอง และงาน
ต้อนรับ   

- งานประชาสัมพันธ์ 
โสต 
ทัศนศึกษาและ
เทคโนโลยี   

- งานธนาคารโรงเรียน 

- งานสหกรณ์โรงเรียน   

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการศิษย์เก่า 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
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3.1 นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 14 คน 
 3.2 มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ - คน 
 3.3 มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ ....... คน 
 3.4 จ านวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย)  คน 
 3.5 สัดส่วนครู : นักเรียน = 20 คน 
 3.6 จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปีปัจจุบัน)   ไม่มี 
 3.7 สถิติขาดเรียน / เดือน   2 วัน 
 3.8 จ านวนนักเรียนที่ท าชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ) ประเภท วิชาการ จ านวน 2 คน 
4. ข้อมูลบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุเฉลี่ย 
ประสบการณ์

สอนเฉลี่ย ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี. สูงกว่า ป.ตรี 
ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 36 12 ปี 
ครูประจ าการ 5 6 - 6 5 39 16 ปี 
พนักงานราชการ - 1 - - 1 36 12 ปี 
ข้อมูลบุคลากร (ต่อ) 
  

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุเฉลี่ย 
ประสบการณ์

สอนเฉลี่ย ชาย หญิง ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี. สูงกว่า ป.ตรี 
ครูอัตราจ้าง 1 2 - 3 - 25 3 ปี 
ครูผู้ทรงคุณค่าฯ 1 - - - 1 61 40 ปี 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 - - 1 - 25 1 ปี 
รวม 9 9 1 9 6 - - 

ชั้นเรียน 
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จ านวนนักเรียน (คน) 
ชาย หญิง รวม 

ม. 1 1 15 17 32 
ม. 2 1 20 11 31 
ม. 3 1 22 14 36 

รวม ม. ต้น 3 57 42 99 
ม. 4 1 10 15 25 
ม. 5 1 3 11 14 
ม. 6 1  12 8 20 

รวม ม. ปลาย 3 25 34 59 
รวมทั้งสิ้น 6 82 76 158 
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 - มีครูที่สอนตรงตามวิชาเอก 12 คน (100%) 
 - มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด 12 คน (100%) 
 - ชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยของครู คนละ 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 - สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในรอบปีที่ผ่านมา บุคลากรได้รับการพัฒนาเฉลี่ยคนละ 3 ครั้ง/ปี 
 - การได้รับรางวัล เกียรติบัตรของครู รางวัลหนึ่งแสนครูดี 
 - ผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ ของบุคลากร 
 
5. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และการใช้งาน 
 5.1 อาคารสถานที่และอาคารประกอบ จ านวน  6  หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 2 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 
1 หลัง อาคารหอประชุมโรงอาหาร 1 หลัง ห้องน้ า 2 หลัง  
 5.2 จ านวนห้องเรียนทั้งหมด 6 ห้องเรียน แบ่งเป็น 
      ชั้นม.1-6 = 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 
 5.3 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน จ านวน  35 เครื่อง มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพื่อการ
ค้นคว้าของนักเรียน มีจ านวน 35 เครื่อง 
 5.4 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องหลวงพ่อเงิน-หลวงพ่อเปรื่อง  
 5.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ วัดหลวงพ่อเงิน วัดคงคาราม สวนเกษตรพอเพียง 
 
6. สภาพชุมชนโดยรวม 
 6.1 สภาพชุมชนรอบโรงเรียน 
      ต าบลบางคลานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอโพทะเล ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ  13  กิโลเมตร 
มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลต่าง ๆ ดังนี้ คือ 

ทิศเหนือ        ติดต่อกับ   ต าบลบ้านน้อย อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
ทิศใต้             ติดต่อกับ   ต าบลท่านั่ง อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   ต าบลเนินมะกอก อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   ต าบลท่าเสา อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
1.2 เนื้อที่ 

มีเนื้อที่  ประมาณ  54.349  ตารางกิโลเมตร 
พ้ืนที่ทั้งหมดจ านวน 33,968.125 ไร่ เป็นที่ดินส าหรับท าการเกษตร 22,006  ไร่ 

1.3 ภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มมีความเหมาะสมแก่การเพาะปลูก

ภายในต าบลมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ ายม และแม่น้ าพิจิตร 
สมรรถนะดิน  ( ข้อมูลส านักผังเมืองกระทรวงมหาดไทย ) 

1.4 จ านวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน 
ต าบลบางคลานมีหมู่บ้านภายในต าบล 6 หมู่ ดังนี้ 

หมู่ที่ 1 บ้านบางคลาน 
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หมู่ที่ 2 บ้านมาบชุมแสง 
หมู่ที่ 3 บ้านสวนมะม่วง 
หมู่ที่ 4 บ้านสวนมะม่วง 
หมู่ที่ 5 บ้านวังตะโก 
หมู่ที่ 6 บ้านสวนมะม่วง 

7. สภาพทางเศรษฐกิจ 
7.1 อาชีพ 

การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตต าบลบางคลาน มีการประกอบอาชีพทางด้านการ
เกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ท านา ท าสวน ท าไร่ 

  
รายละเอียดการประกอบอาชีพของประชากรต าบลบางคลาน มีดังนี้ 
จ านวนครัวเรือนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มี จ านวน   775    ครัวเรือน 
     พ้ืนที่ท านา 18,186    ไร่ 
     พ้ืนที่ท าสวน 2,173    ไร่ 

 8. สภาพทางสังคม 
8.1 การศึกษา 

-  โรงเรียนประถมศึกษา          3   แห่ง 
    โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน (เงินอนุสรณ์) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านบางคลาน 
    โรงเรียนวัดคงคาราม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านมาบชุมแสง 
    โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านมาบชุมแสง 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา            1   แห่ง 
   โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านบางคลาน 
-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน       6       แห่ง 

8.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด/ส านักสงฆ์          4      แห่ง 
-  วัดหิรัญญาราม  ( วัดหลวงพ่อเงิน ) 
-  วัดคงคาราม 
-  วัดโพธิ์ศร ี
-  มัสยิด          -      แห่ง 
-  ศาลเจ้า        1        แห่ง 
-  โบสถ์          -        แห่ง 

8.3 สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด        -          เตียง         -        แห่ง 
-  สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่                            1        แห่ง 
-  สถานพยาบาลเอกชน                                          -        แห่ง 
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-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                        -       แห่ง 
-  อัตรามีและการใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ 100 

8.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  สถานีต ารวจ(ป้อม)     1      แห่ง  

9. การบริการพื้นฐาน 
9.1 การคมนาคม 

-  ทางหลวงชนบท สายท่าบัว - บางคลาน ระยะทาง 8 กิโลเมตร 
-  ทางหลวงชนบท สายบางคลาน  -  ท่านั่ง ระยะทาง 4 กิโลเมตร 
-  ทางหลวงชนบท สายบางคลาน  -  ท่าเสา ระยะทาง 8 กิโลเมตร 
-  ทางหลวงชนบท สายบางคลาน - โพทะเล ระยะทาง 17 กิโลเมตร 
-  ทางหลวงชนบท สายบางคลาน - ยี่มุ่ย - โพทะเล ระยะทาง 15 กิโลเมตร 
-  ส าหรับเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลและหมู่บ้านเป็นสภาพ 

9.2 การโทรคมนาคม 
-  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข              1    แห่ง 
-  ที่ท าการไปรษณีย์ ต าบลบางคลาน 1       แห่ง 
-  สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ              -     แห่ง   

9.3 การไฟฟ้า 
-  หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง ครบทั้ง 6 หมู่บ้าน 
    จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 3,940 คน แต่ยังมีบางส่วนยังขาดไฟฟ้าอยู่    40    หลังคาเรือน 

9.4 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
-  ล าน้ า,ล าห้วย         2              สาย 
   ต าบลบางคลานมีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญหลายแหล่งด้วยกันที่ใช้ประโยชน์ทั้งด้าน

การเกษตรและการคมนาคม ล าน าที่ส าคัญ ได้แก่ 
-  แม่น้ ายม เป็นแม่น้ าสายใหญ่ที่ไหลผ่านต าบลบางคลานในหมู่ที่ 1,2,4,6 เป็นระยะทาง

ประมาณ 6 กิโลเมตรในช่วงฤดูฝน เกษตรกรที่อาศัยอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าสามารถใช้ประโยชน์ในการ
ท านา ในฤดูแล้งระดับน้ าจะลดลง จะใช้ประโยชน์ได้เฉพาะภายในครัวเรือนเท่านั้น 

-  แม่น้ าพิจิตร เป็นแม่น้ าสายใหญ่ไหลผ่านต าบลบางคลานในหมู่ที่ 2,5 เป็นระยะทาง4 กิโลเมตร 
เกษตรกรในพ้ืนที่ไม่สามารถน าน้ ามาใช้ประโยชน์ในการท านาได้เนื่องจากแม่น้ าพิจิตรจะตื้นและเน่าเสีย
เนื่องจากผักตบชวาในล าน้ ามีมากเมื่อผักตบชวาตายจะเป็นสาเหตุท าให้ล าน้ าพิจิตร เน่าเสีย 

-  บึง,หนอง และอ่ืนๆ   29  แห่ง 
ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินเกือบหมดเหลือเพียงบางแห่งอาศัยใช้ในการบริโภคและท าการเกษตรได้แก่  
  หนองหางวิชัย หนององค์พาส ในหมู่ที่ 2 บ้านมาบชุมแสง 

หนองรี  หนองเรียน  หนองมดตะนอย  หนองช้างสาร  ในหมู่ที่ 4 
หนองสรรพโคน  หนองแหน  หนองห้อง ในหมู่ที่ 5   

  หนองอ้ายปู  หนองตอ  ในหมู่ที่ 6 
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ส่วนที่  2 
วิเคราะห์บรบิทโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

ผลการวิเคราะห์สถานภาพ(SWOT) โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  
ผลการวิเคราะห์สถานภาพ(SWOT)การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (2S 4M) 

จุดแข็ง (+) จุดอ่อน (-)  
จุดแข็งด้านโครงสร้างและนโยบาย(S1) 
- มีการจัดแบ่งโครงการ ๔ ฝ่ายอย่างชัดเจน สอดคล้อง
นโยบาย สพฐ. 

จุดอ่อนด้านโครงสร้างและนโยบาย(S1) 
- นโยบายเร่งด่วนจากหน่วยงานอื่นและต้นสังกัด
สอดแทรกภารกิจหลัก 

จุดแข็งด้านผลผลิตและบริการ(S2) 
- นักเรียนมีความรู้และทักษะสามารถประกอบอาชีพและ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
- มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ 

จุดอ่อนด้านผลผลิตและบริการ(S2) 
- ผลการทดสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
- นักเรียนมีค่านิยมบางประการที่ไม่พึงประสงค์ 

จุดแข็งด้านบุคลากร (Man :M1) 
- มีบุคลากรด้านการเรียนการสอนครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
- บุคลากรใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนและหน่วยงาน 

จุดอ่อนด้านบุคลากร (Man :M1) 
- บุคลากรมีภาระงานด้านอื่น ๆ มากเกินไป จนท าให้มี
ผลกระทบต่อภาระงานหลัก 
- บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
- บุคลากรมีประสบการณ์ในการท างานน้อย 

จุดแข็งด้านประสิทธิภาพทางด้านการเงิน(M2) 
- มีระบบการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
- การจัดสรรงบประมาณมีความเหมาะสมตามความ 
จ าเป็น 

จุดอ่อนด้านประสิทธิภาพทางด้านการเงิน(M2) 
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาสถานศึกษา 
 
 

จุดแข็งด้านวัสดุ อุปกรณ์(M3) 
- อาคารสถานที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

จุดอ่อนด้านวัสดุ อุปกรณ์(M3) 
- วัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนบางชนิด มีราคา
แพง และไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

จุดแข็งด้านบริหารจัดการ(M4) 
- ระบบบริหารมีการมอบอ านาจให้หน่วยงานปฏิบัติและ
มอบหมายความรับผิดชอบ ส่งผลให้การปฏิบัติงานส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
- โรงเรียนใช้แผนงานโครงการในการพัฒนาโรงเรียน
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 

จุดอ่อนด้านบริหารจัดการ(M4) 
- การนิเทศ  ก ากับติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล
การด าเนินงานไม่ครบถ้วนและชัดเจน 
- ระบบสารสนเทศมีความซ้ าซ้อนในการรายงานข้อมูล 
- ขาดการน าผลการประเมินข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไป
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในครั้งต่อไป 
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ผลการวิเคราะห์สถานภาพ(SWOT)การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (STEP) 
 

โอกาส อุปสรรค 
1.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม(Socio-cultural 
: S) 
1.มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี 
และศาสนา 
2. ลักษณะชุมชนเป็นแบบเครือญาติ 

1.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม(Socio-cultural 
: S) 
1.เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่อยู่ในความปกครอง
ของผู้ที่ไม่ใช่บิดา-มารดา 
2.มีอบายมุขในชุมชน 

2.  ด้านเทคโนโลยี(Technological : T) 
1. มีอุปกรณ์ และเครื่องมือสื่อสารที่สามารถ
เข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้สะดวก 
2. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการด าเนินชีวิต 

2.  ด้านเทคโนโลยี(Technological : T) 
1. เด็กและเยาวชน ขาดคุณธรรม จริยธรรม ใน
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
2. ผู้ปกครองขาดการควบคุม แนะน า ตักเตือน 
ในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

3. ด้านเศรษฐกิจ(Economic : E) 
1. มีแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม  
2. มีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และสินค้าโอทอป 

3. ด้านเศรษฐกิจ(Economic : E) 
1.ครอบครัวส่วนใหญ่มีหนี้สิน และฐานะยากจน 

4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย(Political and 
Legal : P) 
1.ชุมชน หน่วยงานราชการ และศิษย์เก่าให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน 

4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย(Political and 
Legal : P) 
1. มีข้อจ ากัดในการประสานงานระหว่างองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษาด้านภายใน 

ปัจจัยภายใน น.น.คะแนน 
คะแนนเต็ม 

คือ 1 

ค่าคะแนน คะแนนจริง สรุป 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 
(1-5) (1-5) 

1.  ด้านโครงสร้างและ 
     นโยบาย 

        0.15 
 

5 
 

3 
 

0.75 
 

0.45 
 

+0.30 
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2.  ด้านผลผลิตและ 
     การบริการ 
3.  ด้านบุคลากร 
4.  ด้านการเงิน 
5.  ด้านวัสดุและ
ทรัพยากร 
6.  ด้านการบริหารจัดการ 

0.20 
 

0.17 
0.18 
0.15 
0.15 

4 
 
4 
4 
5 
4 

3 
 
3 
3 
4 
3 

0.80 
 

0.68 
0.72 
0.75 
0.60 

0.60 
 

0.51 
0.54 
0.60 
0.45 

+0.20 
 

+0.17 
+0.18 
+0.15 
+0.15 

สรุปปัจจัยภายใน +4.3 -3.15  
เฉลี่ยปัจจัยภายใน +0.58  

 
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษาด้านภายนอก 

ปัจจัยภายนอก น.น.คะแนน 
คะแนนเต็ม 

คือ 1 

ค่าคะแนน คะแนนจริง สรุป 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 
(1-5) (1-5) 

1.  ด้านสังคมและ 
     วัฒนธรรม 
2.  ด้านเทคโนโลยี 
3.  เศรษฐกิจ 
4.  การเมืองและ
กฎหมาย 

      0.30 
 

0.40 
0.12 
0.18 

4 
 
5 
4 
5 

3 
 
3 
3 
2 
 

1.20 
 

2.00 
0.48 
0.90 

0.90 
 

1.20 
0.36 
0.36 

+0.30 
 

+0.80 
+0.12 
+0.54 

สรุปปัจจัยภายนอก +4.58 -2.82  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก +0.88  
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แผนภาพแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนพิบูลธรรมเวทิวทยา 
บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT 

 
 

โอกาส 
(Opportunities) 

O 
 
 
 
                       
                    
 
 

                                                                                           
    S                W 
จุดแข็ง                      จุดอ่อน 
(Strengths)                                                                                                                
(Weaknesses) 
 

            
          

 
 

T 
อุปสรรค 

                                                                      (Threats) 
 

สรุปปัจจัยภายใน +4.30 -3.15  
เฉลี่ยปัจจัยภายใน +0.58  

 

สรุปปัจจัยภายนอก +4.58 -2.82  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก +0.88  

 

3.15 

0.58 

เอือ้และแขง็ 

0.88 

2.82 

4.58 

4.30 
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ส่วนที่  3 
สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์  
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อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 อุดมการณ์ 
                เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนโดยรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคน
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพ่ือเป็นรากฐานที่พอเพียงส าหรับการ
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเพ่ือการพัฒนาหน้าที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และ
เพ่ือสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งส าหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ี
ยั่งยืนในอนาคต 
 หลักการ 
                ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยึดหลักท่ีสอดคล้องกับอุดมการณ์ ดังนี้ 
                  1.หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม เป็นผู้มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ที่พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน
และชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย 
                  2.หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้มีความรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ 
มีความรู้และทักษะพื้นฐานส าหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีลักษณะ
นิสัยและทัศนคติท่ีพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก 

3.หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั่งปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษา 
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างเท่าถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือความแตกต่างทาง
สังคมวัฒนธรรม 

          4.หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการ
จัดการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์ศักดิ์ศรี
และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เกี่ยวกับ
การกระจายอ านาจ 

5.หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต้องสอดคล้องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2545 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลง
ต่อรัฐสภา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษา 

 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา ได้ด าเนินการจัดท าแผนแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี 
(2563 – 2565)  จากกรอบแนวคิดและนโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นหลักในการวางแผน ดังต่อไปนี้  

1.1  กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)  
1.2  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
1.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
1.4  แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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1.5  มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
1.6  ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รัฐบาลได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ในการด าเนินงานไว้ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 เป้าหมาย 

1. ประเทศมีความมั่นคง 
 1.1  การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  
  1.2  ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีนาไปสู่การบริหาร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
     1.3  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น  
      1.4  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
      1.5  ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
 2. ประเทศมีความมั่งคั่ง  
      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ
รายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน  
      2.2 เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น
จุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาท
ส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  
      2.3  ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย ์ทุนทางปัญญา ทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 3. ประเทศมีความยั่งยืน                 
                 3.1  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ  รายได้  และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  
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                 3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  
                   3.3  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) มี  6 ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี ้
               ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านความม่ันคง  
  1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  3. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  4. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา 
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  6. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  7. การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
        ยุทธศาสตร์ที ่2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
  2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม 
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ 
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
  4. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา 
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
  5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง 
  6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
กับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
              ยุทธศาสตร์ที ่3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  2. การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
  3. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
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  4. การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะทีไดี 
  5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
               ยุทธศาสตร์ที ่4  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  1. สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
  2. พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  3. มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  4. สร้างความเข็มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
               ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  1. จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  2. วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  3. การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม 
  5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
               ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  1. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  4. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  6. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  7. ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
1.2แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560–2579 
     ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
แนวคิดการจัดการศึกษา 
 แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 
หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและท่ัวถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ 
(National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย 
เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้อง 
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ศตวรรษท่ี 21 
 2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 3. สร้างความม่ันคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคม 
คุณธรรม จริยธรรมที่คนเทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 
 4. พัฒนาศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพ่ือการก้าวข้ามกับดักประเทศ 
รายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมด้วยการเพ่ิมผลิตภาพของก าลัง
แรงงาน (productivity) ให้มีทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน    และการพัฒนา
ประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่  21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ 
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือน าประเทศเทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 
ลดลง 
เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี้ 
  1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่
ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
  2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
(Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น 
  3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
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(Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียน อายุ 15 ปีสูงขึ้น 
เป็นต้น 
  4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา เป็นต้น 
  5.ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น 
สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 
อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 
  1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ  
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด 
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายดังนี้ 
  3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 
  3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน 
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
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  3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
  3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
  3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที๋ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย ดังนี้ 
  4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนดลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
  4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย ดังนี้ 
  5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
  6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 
  6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนและพ้ืนที่ 
  6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ 
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
  6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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 ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ตัวช้ีวัด ปัจจุบัน ปีท่ี 
1 - 5 

ปีท่ี 
6 - 10 

ปีท่ี 
11 - 15 

ปีท่ี 
16 - 20 

การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 
1) สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3 – 5 ปี) ต่อประชากร
กลุ่มอายุ 3 – 5 ปี เพ่ิมข้ึน 

76.2 90 100 100 100 

2) ประชากรอายุ 6 – 11 ปี ได้เข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษาทุกคน 

100 100 100 100 100 

3) ประชากรอายุ 12 – 14 ปี ได้เข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน 

88.9 100 100 100 100 

4) สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า (15 –17 ปี) ต่อประชากร กลุ่มอายุ  
15 – 17 ปี เพิ่มขึ้น 

72.7 80 85 90 95 

5) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจ านวน 
ปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 

10.0 10.7 11.5 12.0 12.5 

6) ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้ และ 
ประสบการณเ์พ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

0 20 25 30 40 

 
ตัวช้ีวัด ปัจจุบัน ปีท่ี 

1 - 5 
ปีท่ี 

6 - 10 
ปีท่ี 

11 - 15 
ปีท่ี 

16 - 20 
7) ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 

100 100 100 100 100 

8) ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์
ห้องสมุด ศูนย์ ฯลฯ) ที่ได้รับการพัฒนา ให้สามารถ
จัดบริการทางการศึกษาและ มีการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

N/A 50 75 100 100 

9) สถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
และมีคุณภาพ 

N/A  98 100 100 100 

7) ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 

100 100 100 100 100 

8) ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์
ห้องสมุด ศูนย์ ฯลฯ) ที่ได้รับการพัฒนา ให้สามารถ
จัดบริการทางการศึกษาและ มีการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

N/A 50 75 100 100 
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9) สถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
และมีคุณภาพ 

N/A  98 100 100 100 

ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 
 1) ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามฐานะทางเศรษฐกิจ 
และพ้ืนที่ลดลง 

N/A 1.0 1.0 1.0 1.0 

 
ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด ปัจจุบัน ปีท่ี 
1 - 5 

ปีท่ี 
6 - 10 

ปีท่ี 
11 - 15 

ปีท่ี 
16 - 20 

2) ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ เพ่ิมข้ึน 
(จ าแนกตามกลุ่มประเภทของ ความ
จ าเป็นพิเศษ) 
 

N/A 20 30 50 65 

3) ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี 

N/A 100 100 100 100 

คุณภาพการศึกษา (Quality) 
1) ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี 
มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 

72.7 85 90 90 90 

2) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่
ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น 

น้อยกว่า 
50 

50 55 60 65 

3) ความแตกต่างระหว่างคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบ ทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนระหว่างพ้ืนที่/ภาค
การศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษลดลง 
 

น้อยกว่า 
10  

น้อยกว่า 5  น้อยกว่า 2 0 0 
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ตัวช้ีวัด ปัจจุบัน ปีท่ี 
1 - 5 

ปีท่ี 
6 - 10 

ปีท่ี 
11 - 15 

ปีท่ี 
16 - 20 

4) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
โครงการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (Programme 
for International Student 
/Assessment หรือ PISA) ของ
นักเรียน อายุ 15 ปี ในวิชา
วิทยาศาสตร์ การอ่าน และ
คณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 

421/ 409/ 
415   

500 510 520 530 
 

5) ระดับความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละระดับ เมื่อ
ทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ 
(CEFR) สูงขึ้น (ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น/ ระดับมัธยม ศึกษาตอน
ปลาย/ระดับปริญญาตรี) 

A1/A2/B2 A1/A2/B2 A2/B1/B2+ B1/B1+/C1 B2/B2/C1+ 
 

6) ร้อยละการอ่านของคนไทย 
(อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป) เพ่ิมข้ึน 

77.7 85 90 95 100 

 
 

ตัวช้ีวัด ปัจจุบัน ปีท่ี 
1 - 5 

ปีท่ี 
6 - 10 

ปีท่ี 
11 - 15 

ปีท่ี 
16 - 20 

7) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความตระหนักในความส าคัญ
ของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ 
พอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 
7.1 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่

 
 
 
 
 
 

N/A  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

100 
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เข้าร่วมกิจกรรม/โครงงานที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ิมข้ึน 
7.2 ร้อยละของจ านวนโรงเรียนที่
ใช้กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือสร้าง
เสริมคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
7.3 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม  ตามโครงการ
น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอพียงสู่การปฏิบัติ
เพ่ิมข้ึนน 

N/A  
 
 

N/A 

40  
 
 

30 

100 
 
 

60 

100 
 
 

90 

100 
 
 

100 

8) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามี
สมรรถนะเป็นที่พอใจของ สถาน
ประกอบการเพ่ิม      

60 75 85 95 100 

      
 

ตัวช้ีวัด ปัจจุบัน ปีท่ี 
1 - 5 

ปีท่ี 
6 - 10 

ปีท่ี 
11 - 15 

ปีท่ี 
16 - 20 

9) ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
คุณภาพ ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

70 80 90 100 100 

10) จ านวนโครงการ/งานวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้/ นวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
ประเทศเพ่ิมขึ้น 

N/A 500 700 900 1,200 

11) ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับ 
การตีพิมพ์ในระดับ นานาชาติ
เพ่ิมข้ึน 

N/A 10 20 30 40 

13) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการ
จัด การเรียนการสอน/กิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้าง ความเป็นพลเมือง 
(Civic Education) เพ่ิมขึ้น 

N/A 30 60 100 100 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
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14) ร้อยละของสถานศึกษาที
ปลอดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 

80 90 95 98 100 

15) ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทุกระดับและ
ประเภทการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เพ่ิมข้ึน 

N/A 100 100 100 100 

 
 

ตัวช้ีวัด ปัจจุบัน ปีท่ี 
1 - 5 

ปีท่ี 
6 - 10 

ปีท่ี 
11 - 15 

ปีท่ี 
16 - 20 

16) จ านวนหน่วยงาน องค์กร
ภาครัฐ/เอกชน ที่มีส่วนร่วมจัด 
การศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมขึ้น 

60 300 400 500 600 

การตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
1) อันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้านการศึกษา
ดีขึ้น (IMD) 

52  48 44 40 36 

2) จ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติด
อันดับ 200 อันดับแรกของโลก
เพ่ิมข้ึน 

0 2 4 5 7 

3) อันดับความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการต่อผู้จบอุดมศึกษา 
เพ่ิมข้ึน (IMD) 

47  45 43 41 39 

4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัด
การศึกษา โดยบูรณาการองค์
ความรู้แบบสะเต็มศึกษา เพ่ิมขึ้น 

5  30 60 90 95 

5) จ านวนหลักสูตรของ
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทวิวุฒิ 
(Dual Degree) ร่วมกับ
ต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

2 5 10 15 20 

6) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนใน
ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการที่มีมาตรฐาน เพิ่มข้ึน 

N/A  30 50 65 80 
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7) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น 
เมื่อเทียบกับ ผู้เรียนสามัญศึกษา 

40 : 60  45 : 55 50 : 50 60 : 40 70 : 30 

 
ตัวช้ีวัด ปัจจุบัน ปีท่ี 

1 - 5 
ปีท่ี 

6 - 10 
ปีท่ี 

11 - 15 
ปีท่ี 

16 - 20 
8) สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสูงขึ้น เมื่อเทียบกับ
ผู้เรียน สังคมศาสตร์ 

25 : 75  30 : 70 35 : 65 40 : 60 50 : 50 

9) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน 
(15 – 59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าข้ึนไปเพ่ิมข้ึน 

56.25  60 65 70 100 

10) อัตราการได้งานท า/ประกอบ
อาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) 
ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มข้ึน 

     

11) อัตราการได้งานท า/ประกอบ
อาชีพอิสระ ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับ อุดมศึกษา ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี เพ่ิมข้ึน 

     

12) มีฐานข้อมูลความต้องการ
ก าลังคน (Demand) จ าแนกตาม
กลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน 

     

   
1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. 2560-2564 
 
 หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก  
  “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
 จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 
  การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัยมุ่งเน้น  
การยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัยและมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวมการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน
และทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความ
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พร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าให้ ความส าคัญ
กับการจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่
ห่างไกลการจัดสรรที่ดินท ากินสนับสนุนในเรื่อง การสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ
ผู้ด้อยโอกาสสตรีและผู้สูงอายุรวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 
  สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย โครงสร้างประชากรไทย เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยปี 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจ านวนสูงสุดและเริ่มลดลง
อย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ า นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
  เพ่ือวางรากฐานให้คนเทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี  
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้าน 
คุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และ ทักษะ 
ของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ 12 วัฒนธรรม
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาใน ระยะต่อไปจึง
ต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความ
เข็มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพ่ิมข้ึน แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยน
ค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรม
การเรียนการสอนทั้งใน และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ 
(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็ก
ปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
  เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
 ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ13 ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
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 ตัวชี้วัด1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 
  เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
 ตัวชี้วัด 2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
 ตัวชี้วัด 2.2 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85   
 ตัวชี้วัด 2.3 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัด 2.2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 ตัวชี้วัด 2.3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ าากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 ตัวชี้วัด 2.4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ30 ต่อปี 
  เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรู้ 
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
 ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85 ตัวชี้วัด  
แนวทางการพัฒนา 
         ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ 
 - ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพ่ึงพาตัวเอง มีความ ซื่อสัตย์ มีวินัย  
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร ประจ าวัน และให้พ่อแม่ 
หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการ ด าเนินชีวิต 
 - ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  
ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอด 
จากอบายมุขอย่างจริงจัง พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
- ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตรการ 
สอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการ 
พัฒนาทักษะส าคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้าน ความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์  
ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถาน 
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และ ความเป็นมืออาชีพ สนับสนุน 
การผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัว 
ศึกษา อนามัยแม่และเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทาง สังคม ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนา
สุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัย และการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน 
 - พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด สร้างสรรค์มีทักษะ
การท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง
ในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญ
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ประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่
การศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 - ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีขนาดและจ านวนผู้เรียนต่ ากว่า เกณฑ์มาตรฐานให้มี
การจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสมตามความจ าเป็นของพื้นที่ และโครงสร้างประชากรที่มี
สัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 - ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า และสามารถกระตุ้น
การเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบ ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพ
ให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 
 - พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านทักษะ  
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 
 - ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วมระบบทวิภาคี 
หรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลียงให้ ร่วมวางแผนการจัดการ 
เรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 
 - ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และ ผู้เชี่ยวชาญ 
ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่ 
นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดท าและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น 
 - จัดท าสื่อการเรียนรู้ ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่ให้
คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการ ทางภาษีจูงใจให้ 
ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
 

1.4 แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  หลักการ  
   1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและ
เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
   2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ภูมิภาค
ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ตามนโยบายประชารัฐ  
  ระดับมัธยมศึกษา 
   มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้นดังนี้ 
   1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วศิวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
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   2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและ
การมีงานท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
 
1.5 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 

คุณธรรมทักษะและความรู้ที่จ าเป็นบนฐานค่านิยมรวม 
สู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา 

 
 การจัดการศึกษาของชาติจะต้องท าให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียน อันเป็นผลที่
เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงการอุดมศึกษา 
ทั้งนี้ สถานศึกษามีอิสระในการก าหนดแนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของการจัด การศึกษา ให้เป็นอัตลักษณ์และ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู้เรียน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ต้องมีการสนับสนุน ก ากับ ติดตาม ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได ้(accountability) มีระบบ การบริหารจัดการทั้งด้านผู้บริหาร ครู คณาจารย์ละบุคลากร หลักสูตรการ
เรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยี ดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา และการประเมิน ตลอดจนระบบและกลไก
การพัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่องที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ที่เหมาะสมตามแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา และ ผลลัพธ์สะสมที่ครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษาท่ีต่อเนื่องกัน นอกจากนี้ สถาบันผลิตและ
พัฒนาครู ในฐานะกลไกส าคัญในการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ จะต้องมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมครู ก่อน
ประจ าการ และส่งเสริมการพัฒนาครูประจ าการให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับการจัดการ เรียนรู้ยุคใหม่ 
เพ่ือผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา 
 ผลลัพธ์ที่พึงประสงคข์องการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) หมายถึง 
คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู$ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน โดยคนไทย 4.0
จะตอ้ง ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรมยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานใน
การพัฒนาตนให้เป็นบคุคลที่มีคุณลักษณะ ๓ ด้าน โดยเป็นคุณลักษณะขั้นต่ าดังต่อไปนี้ 
 
1. ผู้เรียนรู้ 
 เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต 
และมีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความพอเพียงความม่ันคงในชีวิต และ
คุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence) 
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีคุณลักษณะของ 
ความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและ 
มูลค่าให้กับตนเอง และสังคม 
3. พลเมืองที่เข็มแข็ง 
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 เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเท่าเทียมเสมอภาค เพ่ือการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 
โดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 3 ด้าน ที่เหมาะสมตามช่วงวัย ที่มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงและสะสมตั้งแตร่ะดับ
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา แสดงไว้ใน แผนภาพที่ 1 และ
ขยายความในตารางที่ 1 
 ทั้งนี้ การน ากรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค*ของการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา จะเป็นหน่วยประสานงานในการด าเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ในการแปลงกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา สู่การจัดท า ก ากับ ติดตาม และประเมิน 
มาตรฐานการศึกษาขั้นต่ าที่จ าเป็นส าหรับแต่ละระดับและประเภทการศึกษา เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อ 
ของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา กระบวนการด าเนินงานดังกล่าว ควรใช้ 
การท างานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และใช้การวิจัยเป็นฐาน 

 
1.6 ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
วิสัยทัศน์ 

มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา พัฒนานวัตกรรม สู่องค์การนวัตกรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ สู่องค์การนวัตกรรม 
4. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า โดยให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อการ
เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
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2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
มีส านึกความรับผิดชอบ และการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม โดยความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ โดย
ใช้ข้อมูลสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
อย่างเป็นระบบ 
ค่านิยมองค์กร CHAMP 

C = Change เปลี่ยนแปลง 
H = Harmony ความรักใคร่ปรองดอง 
A = Accountability ความรับผิดชอบ 
M = Moral การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
P = Professional การท างานแบบมืออาชีพ 

คติพจน์ 
ยิ้มแย้มแจ่มใส รักใคร่ปรองดอง สนองบริการ รวดเร็วประสาน พัฒนางานเป็นระบบ 

นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประจ าปีการศึกษา 2562 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและ ICT 
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

จุดเน้น 
1. น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. สร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และบริหารจัด

การศึกษา 
6. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
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7. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ ได้รับ

การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ ใน
การแช่งชันชองประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

2.1 กาลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ ตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานชองพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประซา
ซนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ 

3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเปูาหมาย ดังนี้ 
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย 
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือ

การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย ดังนี้ 
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5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน าแนวคิด ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 

6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้ 

6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพ้ืนที่ 

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ 
ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ 

6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้าง
ขวัญกาลังใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



36 

 

 
ส่วนที่  4 

ก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ 
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นโยบำยโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยำ เพื่อรองรับกำรปฏิรูปกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไปดังนี้ 
 

ทิศทำงกำรพัฒนำโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยำ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

สร้างพลเมืองดี  มีอาชีพ บนวิถีพอเพียง ก้าวเคียงเทคโนโลยี เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน   
พันธกิจ - Mission 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การด ารงชีวิต  
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน สามารถประกอบอาชีพได้ 
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีตามวิถีพอเพียง   
4. พัฒนาศักยภาพสมรรถนะในการท างานของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพและมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
5. พัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้ระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

เป้ำประสงค์ – Goals 
 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐาน ประกอบอาชีพได้ และมีความสามารถด้านเทคโนโลยี 
 3. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ห่างไกลยาเสพติด ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ครูมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะในศตวรรษที่21 โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6. บริหารจัดการโดยใช้ระบบคุณภาพ และเทคโนโลยี 
 7. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
                                         

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน  มีคุณธรรม  สามารถประกอบอาชีพได้ และเป็นพลโลกที่มี 
       คุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   
       พอเพียง   
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและเทคโนโลยี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เอกลักษณ์ 
 มารยาทดี มีจิตสาธารณะ 
 
อัตลักษณ์ 
 พลเมืองดี  มีอาชีพ  ก้าวทันเทคโนโลยี   
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ตำรำงแสดง กรอบกำรด ำเนินงำน กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ระดับแผนงำน   
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดและกรอบเวลำ 

 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำศักยภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำน  มีคุณธรรม  สำมำรถประกอบอำชีพได้ และเป็นพลโลกที่มี 
       คุณภำพ 
กลยุทธ์ระดับแผนงำน เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ปี 

2563 2564 2565 

1.การสนับสนุนและส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้และ
ทักษะของผู้เรียน ตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนที่ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและมีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีศักยภาพเป็นพลโลก 

1.ร้อยละของนักเรียน มี
คุณธรรม จริยธรรม 
2.ร้อยละของนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    

80 
 

80 

90 
 

90 

100 
 

100 

 2. ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐาน 
ประกอบอาชีพได้ และมี
ความสามารถด้านเทคโนโลยี 

3.ร้อยละของนักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตร  
4. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ
สอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 
5. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ
ด้านเทคโนโลยี 

80 
 

80 
 
 

80 

90 
 

90 
 
 

90 

100 
 

100 
 
 

100 

 3. สร้างความตระหนักแก่  
นักเรียนให้รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

6. ร้อยละของนักเรียนมีความ
ตระหนักและรู้คุณค่าของการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

80 90 100 
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กลยุทธ์ระดับแผนงำน เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ปี 
2563 2564 2565 

 4.สร้างความตระหนักเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ให้นักเรียนห่างไกลสิ่ง
เสพติด และอบายมุข 

7.ร้อยละของนักเรียนที่มีความ
ตระหนัก  เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
ให้ห่างไกลสิ่ง เสพติด และ
อบายมุข 

80 90 100 

 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ   
       พอเพียง   
กลยุทธ์ระดับแผนงำน เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ปี 

2563 2564 2565 
1.การสนับสนุนและส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้และ
ทักษะของผู้เรียน ตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนที่ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและมีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1.ส่งเสริมนักเรียนและ  
บุคลากรน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

1.ร้อยละของนักเรียนและ
บุคลากรที่น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ใน
การด าเนินชีวิต 
 

80 90 100 

2. การส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
และเทคโนโลยี เพื่อ การบริหาร
จัดการด้านงบประมาณและ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

3. สถานศึกษามกีารจัดระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพ 

2. ร้อยละของการมีวัสดุ 
อุปกรณ์ส านักงานที่มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ
การด าเนินงาน 
 

80 90 100 
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กลยุทธ์ระดับแผนงำน เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ปี 
2563 2564 2565 

  3. ระดับคุณภาพอาคารสถานที่ 
ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
4.ระดับคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ที่
ทันสมัย 
5.ระดับคุณภาพของระบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง เป็น
ปัจจุบันและเพียงพอ เพื่อการ
สืบค้น การพัฒนาองค์กร การ
บริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียน 

80 
 
 
 
 

80 
 
 

80 
 

90 
 
 
 
 

90 
 
 

90 

100 
 
 
 
 

100 
 
 

100 

 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ระดับแผนงำน เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ปี 

2563 2564 2565 
1.การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงาน  
ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาทางวิชาชีพ และการมี
ส่วนร่วมระหว่างบุคลากรและ
ชุมชน  
 

1.โรงเรียนมีครแูละบุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

1.ร้อยละของครูที่เข้ารับการ
อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
2. ร้อยละของครูที่การจัดท า
ผลงานเพ่ือพัฒนาตนเอง 

80 
 

80 

90 
 

90 

100 
 

100 

 
กลยุทธ์ระดับแผนงำน เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ปี 

2563 2564 2565 

 2. โรงเรียนมคีรแูละบุคลากรที่
สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นทักษะในศตวรรษ
ที่21 โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

3.ร้อยละของครูที่จัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนให้มีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21และมีการ 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

80 90 100 
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กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพและเทคโนโลยี โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
กลยุทธ์ระดับแผนงำน เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ปี 

2563 2564 2565 
1. การส่งเสริมการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน
และโรงเรียน  และระบบ
เทคโนโลยี เพื่อการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
โดยใช้ระบบคุณภาพ และ
เทคโนโลยีและมีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา 

1. ระดับคุณภาพของโครงสร้าง
การบริหารโรงเรียน 
2.ระดับคุณภาพของแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 
3. ระดับคุณภาพของการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
4. ร้อยละของความพึงพอใจต่อ
การบริหารจัดการของโรงเรียน
และการบริการผู้มีส่วนได้เสีย 
5.ร้อยละของการมีวัสดุ 
อุปกรณ์ส านักงานที่มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ
การด าเนินงาน 
 

80 
 

80 
 
 

80 
 
 
 

80 
 
 

80 

90 
 

90 
 
 

90 
 
 
 

90 
 
 

90 

100 
 

100 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 

 
 

โครงกำรและเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ จ ำแนกตำมกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำศักยภำพผู้เรียนตำมมำตรฐำน  มีคุณธรรม  สำมำรถประกอบอำชีพได้ และเป็นพลโลกที่มี 
       คุณภำพ 

โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
1. 1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1.3 โครงการแนะแนวการศึกษา 
1.4 โครงการกีฬาภายในสถานศึกษา 
1.5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมไทย 
1.6 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
1.7 โครงการท าบุญโรงเรียน 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับดีข้ึนไป 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถุสอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 
3. ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมไทย 
4. ร้อยละผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ 
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ   
       พอเพียง   

 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
1. 1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 
21 โดยใช้แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
1.2 โครงการพัฒนากิจการนักเรียน 
1.3 โครงการ To Be Number One 
1.4 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
1.5 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
1.6 โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียน ลูกเสือ-เนตร
นารี 
1.7 โครงการจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
 

1.ระดับคุณภาพมีหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร 
3.ร้อยละของนักเรียนและครูใช้เทคโนโลยีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้ 
4.ร้อยละของนักเรียนที่มีความตระหนัก  เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ให้ห่างไกลสิ่ง เสพติด และอบายมุข 
5.ร้อยละของนักเรียนตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
6. ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาวะและสุนทรียภาพ   

โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
1. 1 โครงการพัฒนาบุคลากร 
 
 

1. ร้อยละครูที่เข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดู
งาน 
2. ร้อยละของครูที่จัดท าผลงานเพื่อพัฒนาตนเอง 
3. ระดับคุณภาพที่มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
4. ระดับคุณภาพที่มีการนิเทศ ติดตามอย่างเป็นระบบ
และน าผลไปพัฒนาการเรียนการสอน 
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กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพและเทคโนโลยี โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ เป้าหมายความส าเร็จ 
1. 1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและ
โรงเรียนในการจัดการศึกษา 
1.3 โครงการบริการ ICT 
1.4 โครงการพัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

1.ระดับคุณภาพของโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
2.ระดับคุณภาพของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 
3.ระดับคุณภาพของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
4.ร้อยละของความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของ
โรงเรียนและการบริการผู้มีส่วนได้เสีย 
5. ระดบัคุณภาพของระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบันและเพียงพอ เพื่อการสืบค้น การพัฒนา
องค์กร การบริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียนและ
สถานศึกษา 
6.ร้อยละของความพึงพอในในการบริการสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 
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ส่วนที่  5 

แผนการควบคุม  ก ากับติดตาม  
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แนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์สูก่ารปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
 
การน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

 1.  การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
  การน าแผนพัฒนาโรงเรียนไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก  เพราะเป็นความสามารถที่จะ
ผลักดันการท างานของกลไกที่ส าคัญทั้งหมด  ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  การด าเนินงานจะ
เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด  ค่านิยม  เป้ามาย  รวมถึงวิธี
และกระบวนการท างาน  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องท าให้หน่วยงานยอมรับแนวทาง  แผนงาน  โครงงานนั้น  และ
พร้อมที่น าแนวทางนั้นไปด าเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  และวิธีการปฏิบัติงานของตน  ดังนั้น  จึง
จ าเป็นต้องมีการระดมก าลัง  แสวงหาการสนับสนุน  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม  ดังนั้น  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  โดยสังเขป  ดังนี้  
  1)  ผู้บริหารโรงเรียนผลักดันให้มีการด าเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  และสม่ าเสมอ 
  2)  โรงเรี ยนจั ดท าแผนระยะกลางและจั ดท าแผนปฏิ บั ติ การ  และด าเนิ นการตามแผน  มี 
การก ากับติดตาม  ประเมินคุณภาพ  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้  
  3)  เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินงาน  เพ่ือเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาระส าคัญ
ของแผนให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ  มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง  เพ่ือให้การน าแผนสู่
การปฏิบัติ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผ่นต่อเนื่อง  
  4)  มีการก าหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพ่ือความสอดคล้องกับแผนงาน  และแผน
อัตราก าลัง  และขจัดความซ้ าซ้อนของงาน  
  5)  วางแนวปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง  รวมทั้งลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  6)  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความแม่นย าและเป็นปัจจุบัน  และสามารถ
ให้บริการได้ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  7)  พัฒนาระบบการก ากับติดตาม  และการประเมินผล  ที่มุ่งเน้นประเมินเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง
การด าเนินงาน  โดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลส าเร็จการด าเนินงานทั้งในด้านปริมาณ  คุณภาพระยะเวลาในการ
ประเมิน  ผู้ประเมิน  และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

 2.  การติดตามและประเมินผล  
  หลังจากที่โรงเรียนได้ปฏิบัติด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นี้แล้ว  จ าเป็นต้องมีการก ากับติดตาม  และ
ประเมินผล  เพ่ือให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดใน
เวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่  โดยการติดตามประเมินผล  จะวัดจากจุดมุ่งหมายหลัก  โดยสรุปได้ดังนี้ 
  1)  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่เป็นผู้น า  มีคุณธรรม  สังคมยกย่องและให้การยอมรับ  มีทักษะใน
การเรียนรู้ด้านวิชาการ  รับผิดชอบต่อสังคม  มีส านึกในความเป็นไทย  รู้จักด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่ามีสุขภาพที่ดี  
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  2)  มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมืออาชีพ  เพ่ือสนองความต้องการของสังคมทาง
วิชาการ  โดยเน้นคุณภาพระดับสากล  และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนและให้บุคลากรทุก
คนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง  โดยสามารถด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
  3)  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีอิสระ  และคล่องตัวในการบริหารจัดการ  เพ่ือให้ส ามารถสร้าง
มาตรฐานการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ  โดยการประเมินผลมีกระบวนการอย่างคร่าวๆ  ดังนี้ 
    (1) โรงเรียนสร้างกระบวนการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  และสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน  เพื่อสามารถเอ้ือประโยชน์ร่วมกันได้ใน 
ทุกหน่วยงาน  โดยจัดท าเกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม  
    (2) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง 
    (3) มีการปรับปรุงแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
    (4) สร้างมาตรการเร่งรัด  หากมีโครงการที่ด าเนินกรช้ากว่าที่ก าหนด  และตรวจสอบคุณภาพอย่าง
ใกล้ชิดและสม่ าเสมอ  
 

ปฏิทินการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา   

 

วัน  เดือน  ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
เมษายน -  ตรวจสอบ  ทบทวน  การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี  (ปีงบประมาณ) 
-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  

กรกฎาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ 
กันยายน -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งที่ 1) 
-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพ  

ตุลาคม -  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
(ปีงบประมาณ)  

-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพ 

ธันวาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ  
มีนาคม -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งที่  2) 
-  น าเสนอผลงานดีเด่น  
-  จัดท ารายงาน  SAR 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  

 
 
 

 


