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ค าน า 

 

     ตามบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546  ก าหนดว่าการบริหารราชการจะต้องวางแผนโดยก าหนดระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งบประมาณ เป้าหมาย และตัวชี้วัด จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีการพัฒนา   
องค์ความรู้ภายในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ และให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด  ซึ่งโรงเรียน       
เป็นส่วนราชการตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  
และมีรายละเอียดภารกิจที่ต้องปฏิบัติก าหนดไว้ในประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  พร้อมข้ันตอนการปฏิบัติการจัดท าและการบริหารแผนพัฒนาการศึกษา  ประกอบกับ  
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 14 (2)  
ได้ก าหนดให้โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และในกฎกระทรวงฯ ฉบับเดียวกันตาม ข้อ 16  ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาตามข้อ 14 (2)  ให้แล้วนั้น  โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  จึงจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ฉบับนี้ขึน้  เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาตามภารกิจและความต้องการของผู้ปกครองและ
ชุมชนก าหนด  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 
แล้ว  เมื่อวันที่ 18  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2558 

      ขอขอบคุณคณะผู้จัดท า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ที่อ านวยความสะดวกในการจัดท า ร่วมด าเนินการจนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 
ฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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