
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 ––  25622562 ||  หน้า หน้า 7755  

บทบทที่ ที่ 33  ::  ทิศทางการพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนหนองโสนพิทยทิศทางการพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนหนองโสนพิทยาคม  พ.ศ. 2559 าคม  พ.ศ. 2559 ––  2562562  I       75  

บทบทที่ ที่ 33    
ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 --  22562562 

 
 
 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  ดนตรี  กีฬา 
 

อัตลักษณ์ของนักเรียน  ประหยัด  รับผิดชอบ  ใช้ชีวิตพอเพียง 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ   
1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียน  ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบตัิ  ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็นมีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส  มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 



แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 ––  25622562 ||  หน้า หน้า 7766  

บทบทที่ ที่ 33  ::  ทิศทางการพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนหนองโสนพิทยทิศทางการพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนหนองโสนพิทยาคม  พ.ศ. 2559 าคม  พ.ศ. 2559 ––  2562562  I       76  

 

วิสัยทัศน์ ( Vision ) 
 

 ภายในปี พ.ศ. 2562  โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  มุ่งม่ันพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และการจัดการเรียนรวมสู่มาตรฐานสากล  จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ผู้เรียน 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 

พันธกิจ ( Mission ) 
 

วิสัยทัศน์ 
ภายในปี พ.ศ. 2562  โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  มุ่งม่ันพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และการจัดการเรียนรวมสู่มาตรฐานสากล  จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ผู้เรียน 
    มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

ภารกิจตามกฎหมาย ประเด็นวิสัยทัศน์ย่อย พันธกิจ 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
  พุทธศักราช 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม 
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไข  
  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
 หมวด 4  มาตรา 22 – 24 
 หมวด 6  มาตรา 47 
- กฎกระทรวงศึกษาธิการ  
  ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ   
  วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
  พ.ศ.2553 ข้อ 14 (2) และข้อ 16 

V1  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
การจัดการเรียนรวมสู่มาตรฐานสากล   
 
V2  จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
V3  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 

1.  จัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียน
ตามศักยภาพเป็นส าคัญมุ่งสู่
มาตรฐานสากล 
2.  จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  จัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร  และ
มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ  โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic Issue ) 

 

วิสัยทัศน์ 
ภายในปี พ.ศ. 2562  โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  มุ่งม่ันพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และการจัดการเรียนรวมสู่มาตรฐานสากล  จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ผู้เรียน 
    มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

วิสัยทัศน์ย่อย พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
V1  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
การจัดการเรียนรวมสู่
มาตรฐานสากล   
V2  จัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียง 
V3  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนตาม
ศักยภาพเป็นส าคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
2. จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร และมีค่านิยมหลักของ 
คนไทย 12 ประการ โดยชุมชนมีส่วน
ร่วม 

1.  พัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียน
ตามศักยภาพเป็นส าคัญมุ่งสู่
มาตรฐานสากล 
2.  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจรยิธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตร และมีค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ  โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
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เป้าประสงค์ ( Goals ) 

 
 

ตาราง 24   แสดงความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
( Strategic Issue ) รหัส 

เป้าประสงค์  
( Goals ) มิติที่ 

1.  พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เน้นผู้เรียนตาม
ศักยภาพเป็นส าคัญมุ่งสู่
มาตรฐานสากล 

S 1.1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 1 

S 1.2 
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

3 

S 1.3 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 4 

S 1.4 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน  ปฏิบัติตามบทบาท
และหน้าที่ 

3 

S 1.5 
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

2 

S 1.6 
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 

4 

2.  พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

S 2.1 
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1 

S 2.2 
ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

1 

S 2.3 
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

2 

S 2.4 
สถานศึกษามีการสร้างเสริม สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

2 

S 2.5 
สถานศึกษามีการจัดโครงการหรือกิจกรรม  ให้บรรลุเป้าหมาย  
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 

4 

3.  พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตร  
และมีค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ  
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

S 3.1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 1 
S 3.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 1 

S 3.3 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 

1 

S 3.4 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 4 

 
หมายเหตุ มิติที่ 1 หมายถึง    ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 

มิติที่ 2 หมายถึง    ด้านคุณภาพการให้บริการ 
มิติที่ 3 หมายถึง    ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
มิติที่ 4 หมายถึง    ด้านพัฒนาองค์กร 
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กลยุทธ์ ( Strategies ) 

 
ตาราง 25   แสดงความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
( Strategic Issue ) 

เป้าประสงค์  
( Goals ) 

กลยุทธ์ 
( Strategies ) 

1.  พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เน้นผู้เรียนตาม
ศักยภาพเป็นส าคัญ 
มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

1.1 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 1. พัฒนาหลักสูตร
และจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานสากล
และเต็มศักยภาพ 

1.2 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 
1.3 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
1.4 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน  ปฏิบัติตาม
บทบาทและหน้าที่ 
1.5 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
1.6 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 

2.  พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

2.1 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้    
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
และสภาพแวดล้อม  
โดยน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
มาบูรณาการทุกกลุ่ม
สาระ 

2.2 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
2.3 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม              
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
2.4 สถานศึกษามีการสร้างเสริม สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
2.5 สถานศึกษามีการจัดโครงการหรือกิจกรรม  ให้บรรลุเป้าหมาย  
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 

3.  พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม 
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตาม
หลักสูตร  และมี
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ  
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

3.1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 3. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้าน
วิชาการ  ด้าน
เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา และ
ค่านิยม 12 ประการ  
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 

3.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
3.4 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษา 
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S 2.1 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

           แผนท่ีกลยุทธ ์( Strategies Map )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าน
ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้าน 
คุณภาพ 

การให้บริการ 

 
 
 
 
 

 
 

ด้าน
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 
 

 
 

ด้าน 
พัฒนาองค์กร 

 
 
 
 
 

 
 

S 1.1 ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

S 2.2 ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

S 3.1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ 

S 3.2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

S 3.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 

S 1.5 สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

S 2.3 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

S 2.4 สถานศึกษามีการ
สร้างเสริม สนับสนุน  ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู ้

S 1.2 ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

S 1.4 คณะกรรมการสถานศกึษา 
ผู้ปกครอง และชุมชน  ปฏิบัติตาม
บทบาทและหน้าที่เกิดประสิทธิผล 

S 1.3 ผู้บริหาร
มีภาวะผู้น าและ
มีความสามารถ
ในการบริหาร
จัดการศึกษา 

S 1.6 สถานศึกษา
มีการประกัน
คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

S 2.5 สถานศึกษามี
การจัดโครงการ
หรือกิจกรรม ให้
บรรลุเป้าหมาย 
ตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้น 

S 3.4 สถานศึกษามี
การจัดกิจกรรมตาม
นโยบายจุดเน้น 
แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
        ภายในปี พ.ศ. 2562  โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  มุ่งม่ันพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  และการจัดการเรียนรวมสู่มาตรฐานสากล  จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

 


