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สวนท่ี ๑ 
บทนํา 

 

ประวัติโรงเรียน 

  โรงเรียนฝางพิทยาคม เดิมเปนโรงเรียนสาขาของโรงเรียนน้ําสวยวิทยา เปดทําการสอนครั้งแรก
เม่ือป พ.ศ.๒๕๓๓  โดยใชพ้ืนท่ีบริเวณวัดโสภณาราม (วัดบานฝาง)   ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๕  คณะกรรมการสภา
ตําบลบานฝาง   ไดมีมติเห็นชอบอนุมัติใหใชพ้ืนท่ีสาธารณะเลี้ยงสัตวของตําบลบานฝางเปนสถานท่ีกอสราง
สถานศึกษา  โดยไดเปดทําการสอนครั้งแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๓     

ตอมา เม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ  ๒๕๓๗  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศจัดตั้ง 
ใหเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําตําบล  ใชชื่อวา   “โรงเรียนฝางพิทยาคม”  เปดทําการสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี  ๑-๖   โดยมี  นายบุญมี   พาพิมพ  ดํารงตําแหนง  ครูใหญ  เปนผูบริหารคนแรก  และในป     
พ.ศ. ๒๕๔๙  นายสุริยา   มะโยธี  ไดยายมาดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการโรงเรียนคนตอมา และป พ.ศ. ๒๕๖๑  
นายอารมณ  ศรีแสง ไดยายมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน  และปจจุบัน นายเชษฐา  ทิพยโสต 
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนคนปจจุบัน 
 ปงบประมาณ ๒๕๓๗ ไดรับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

๑. งบกอสรางอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก  จํานวนเงิน ๙,๘๓๔,๐๐๐ บาท  
๒. งบกอสรางอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ข  จํานวนเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท  
๓. งบกอสรางอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ค  จํานวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
๔. งบกอสรางบานพักครูแบบ ๒๐๕/๒๖ จํานวน ๑ หลัง จํานวนเงิน ๔๗๗,๐๐๐ บาท 
๕. งบกอสรางบานพักนักการภารโรง/๓๒ จํานวน ๑ หลัง จํานวนเงิน ๑๒๑,๐๐๐ บาท   

ปงบประมาณ ๒๕๓๘ ไดรับจัดสรรงบประมาณ  ดังนี้ 
๑. งบกอสรางบานพักครูแบบ๒๐๕/๒๖  จาํนวน ๑ หลัง จํานวนเงิน ๑๒๑,๐๐๐ บาท 
๒. งบกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว ๒๕๐ เมตร จํานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐บาท 
๓. งบกอสรางรั้วหนาโรงเรียน จํานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
๔. งบกอสรางสนามบาสเก็ตบอล จํานวน ๓๕๐,๐๐๐บาท 
๕. งบกอสรางถังเก็บน้ําแบบ ฝ.๓๓ จํานวน ๒ ชุด จํานวนเงิน ๑๐๑,๐๐๐ บาท 

ปงบประมาณ ๒๕๔๖ ไดรับงบประมาณจัดกอสรางโรงอาหาร ๓๐๐ ท่ีนั่ง จํานวนเงิน ๑,๙๔๒,๐๐๐ บาท 
ปงบประมาณ ๒๕๔๙ ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนก่ึงถาวร จํานวนเงิน ๑,๕๔๐,๐๐๐บาท 
ปงบประมาณ ๒๕๕๓ ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล รุนแรก  
รวมเปนเงิน ท้ังสิ้น ๑๔ ลานบาท สําหรับเปนงบกอสรางอาคารเรียน และงานปรับปรุง ซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ งบจัดซ้ือครุภัณฑและงบจัดซ้ือวัสดุการศึกษา  ดังนี้ 

๑. งบกอสรางอาคารโรงอาหารหอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗ จํานวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐บาท 
๒. งบกอสรางอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จํานวน ๑,๕๔๐,๐๐๐บาท 
๓. งบกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง๖มตร ยาว ๑๐๐ เมตร จํานวนเงิน๒๕๐,๐๐๐บาท 
๔. งบปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
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  ๕.  งบจัดซ้ือครุภัณฑการศึกษาและวัสดุการศึกษา 

สัญลักษณประจําโรงเรียน 

 
 
 
 
     หนังสือ   หมายถึง  ผูมีความรู  ( พุทธิพิสัย ) 
     คบเพลิง   หมายถึง  ผูมีทักษะ  ( ทักษะพิสัย ) 
      หวง    หมายถึง  ความสามัคคี  ( จิตพิสัย ) 
     วงกลม   หมายถึง  การจัดการท่ีดี 
 
ปรัชญาโรงเรียน   :  การศึกษาเปนหัวใจของการพัฒนาชาติ 

                หมายถึง  การศึกษาสามารถสรางคนดีใหกับสังคมและเปนพลังในการพัฒนา                  
                   การศึกษาเปนกระบวนการท่ีชวยใหคนไดพัฒนาตนเองในดานตางๆ ซ่ึงจะเปน    
                   หัวใจสําคัญท่ีจะทําใหประชากรไทยมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

คําขวัญโรงเรียน    :  มีวินัย - ใฝศึกษา - กีฬาดี – มีคุณธรรม 
คติพจนโรงเรียน    :  ทิพฺพจักขุญาณ  (ความรูดุจดวงตาทิพย) 
สีประจําโรงเรียน   :  เขียว – ขาว  
           สีเขียว  หมายถึง   ธรรมชาติ ความรู สัจจธรรม  
           สีขาว   หมายถึง   ความสะอาด คุณธรรม ปญญา 
อัตลักษณของสถานศึกษา คือ  ยิ้มงาย ไหวสวย ดํารงชีวิตอยางพอเพียง  เอกลักษณของสถานศึกษา คือ เรียนดี 
มีวินัย ใสใจสุขภาพ 
การดําเนินการเพ่ือสงเสริมใหเกิดเอกลักษณของสถานศึกษา มีดังนี้ 

1. ดําเนินการโครงการตามกิจกรรมโรงเรียน 
2. ดําเนินการโครงการตามกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน  

 ๑.  ท่ีตั้ง 

 โรงเรียนฝางพิทยาคม ตั้งอยูท่ีเลขท่ี ๑๖๓ หมูท่ี ๑๐  ตําบลบานฝาง อําเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  มีโรงเรียนในเขตบริการ  ๙   หมูบาน  คือ  บานฝาง  
บานหนองบัว  บานเดื่อ  บานสมสนุก  บานดงหนองบอน  บานตอแก  บานหมากหุง   บานข้ีเหล็ก และบาน   
หวยทราย 

มีเนื้อท่ีท้ังหมด จํานวน  ๖๓ ไร ๓ งาน  
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๒. จํานวนนักเรียน  (ขอมูลวันท่ี  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓) แยกตามระดับชั้นเรียน  ดังนี้ 

จํานวนนักเรียนปการศึกษา ๒๕๖๑ รวมท้ังสิ้น ๑๑๒ คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. บุคลากร  

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

ต่ํากวา 
 ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกวา 
ป.ตร ี

ผูอํานวยการ ๑ - - - ๑  
รองผูอํานวยการ - - - - -  
ครูประจําการ ๔ ๑๐ - ๑๔ -  
ลูกจางประจํา ๑ - ๑ - -  
พนักงานราชการ ๑ ๒ - ๓ -  
ลูกจางชั่วคราว - ๑ - ๑ -  

รวม ๗ ๑๓ ๑ ๑๘ ๑  

 

 ๔. อาคารเรียนอาคารประกอบ 

  ๔.๑  อาคารเรียน  มีท้ังหมด ๕ หลัง  ดังนี้ 
   ๑)  อาคารแบบเบ็ดเสร็จ ก เปนอาคารกออิฐถือปูน ๒  ชั้น (ตอเติมชั้นลาง) จํานวนหอง
สํานักงาน ๕ หอง  หองปฏิบัติการ ๓ หอง หองประชุม ๒ หอง และหองเรียน ๑ หอง 
   ๒) อาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ข เปนอาคารกออิฐถือปูน ๑ ชั้น จํานวนหองสํานักงาน ๑ หอง 
และหองเรียน ๔ หอง 

ระดับช้ันเรียน 
จํานวน 

หองเรียน 

จํานวนนักเรียน เฉลี่ยตอ 

หอง 
ชาย หญิง รวม 

 ม.๑  ๒ ๒๖ ๒๒ ๔๘ ๒๔ 

 ม.๒  ๒ ๒๓ ๒๘ ๕๑ ๒๕.๕ 

 ม.๓  ๒ ๒๕ ๒๗ ๕๒ ๒๖ 

 ม.๔  ๑ ๙ ๑๗ ๒๖ ๒๖ 

 ม.๕  ๒ ๑๖ ๑๘ ๓๔ ๑๗ 

 ม.๖  ๑ ๘ ๑๐ ๑๘ ๑๘ 

 รวมท้ังหมด  ๑๐ ๑๐๗ ๑๒๒ ๒๒๙  
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   ๓) อาคารแบบเบ็ดเสร็จ ค เปนหองปฏิบัติการงานอาชีพผาและการตัดเย็บ 
   ๔) อาคารก่ึงถาวร หองเรียน ๖ หอง 
   ๕) อาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙   เปนอาคารกออิฐถือปูน ๒ ชั้น ชั้นบนเปน
หองเรียน ๔ หอง ปรับปรุงตอเติมชั้นลางเปนหองสมุด 
  ๔.๒ อาคารประกอบและอ่ืนๆ มีท้ังหมด ๔ หลัง 
   ๑) อาคารหอประชุมโรงอาหาร แบบ  ๑๐๐/๒๗ เปนอาคารกออิฐถือปูน สําหรับใชเปน
หอประชุมและโรงอาหาร จํานวน ๓๐๐ ท่ีนั่ง   
   ๒) บานพักครู แบบ๒๐๕/๒๖  เปนแบบกออิฐถือปูนและไมประกอบ ๒ ชั้น   
จํานวน  ๒  หลัง 
   ๓) บานพักนักการภารโรง/๓๒ เปนแบบไมผสมปูน ๑ ชั้น ใตถุนโลง จํานวน ๑ หลัง  
   ๔) สวมนักเรียน  จํานวน  ๓  หลัง   

   ๔.๓ สนามกีฬา จํานวน ๒ สนาม ไดแก สนามฟุตบอล  สนามบาสเก็ตบอล 

5. สภาพชุมชนโดยรวม 

  ๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนท่ีเกษตรกรรม  มีประชากร  จํานวนท้ังสิ้น 
๙,๓๙๖ คน ชาย ๔,๘๓๙ คน  หญิง ๔,๕๕๗ คน จํานวนครวัเรอืน  ๒,๕๕๑ ครัวเรือน  
( ขอมูลจากสํานักทะเบียน อ.สระใคร ณ วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘)  

 ๒) อาชีพ   ประชากรในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานฝาง มีอาชีพจําแนกไดดังนี้ 
  -อาชีพเกษตรกรรม  จํานวน   ๘๐ % 
  -อาชีพรับจาง   จํานวน   ๑๐ % 
  -อาชีพคาขาย   จํานวน      ๕ % 
  -รับราชการ   จํานวน      ๕ % 

  ๓) สถานศึกษา   มีดังนี้ 
   -โรงเรียนประถมศึกษา   จํานวน  ๘  โรง 
   -โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส  จํานวน  ๑  โรง 
   -โรงเรียนมัธยมศึกษา   จํานวน  ๑  โรง 
   -ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน  ๗  แหง 
   -ศูนยการเรียนรูชุมชน   จํานวน  ๓  แหง 
  ๔) สถาบนัและองคกรทางศาสนา 
   -วัด     จํานวน  ๑๒ แหง 
   -สํานักสงฆ    จํานวน    ๖ แหง 
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 ๗. การประกอบอาชีพ (ของผูปกครองนักเรยีน) 

  ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี  ๓  อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรมและ
รับจางท่ัวไปในนอกฤดูทําเกษตรกรรม  ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ   

 ๘. การนับถือศาสนา (ของผูปกครองนักเรียน) 

  ผูปกครองนักเรียนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
 ๙. ฐานะทางเศรษฐกิจ (ของผูปกครองนักเรียน) 
  ผูปกครองนักเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจและรายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัวนอยกวา ๒๓,๐๐๐ บาท 
ตอคนตอป  จํานวนสมาชิกในครอบครัว ไมเกิน ๓  คน        
 
 ๑๐. ความสัมพันธกับชุมชน 
  โรงเรียนไดสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาโดยขอความ
รวมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผูปกครองและครูโรงเรียนฝางพิทยาคม  ผูนําชุมชนและกลุม
องคกรตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน  
 ๑๑.  แหลงเรียนรู 
   ตารางแสดงแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน  ดังนี้  

แหลงเรียนรูภายใน แหลงเรียนรูภายนอก 
 อาคารเรียนตาง ๆ 
 หองสมุด / ICT 
 หองคอมพิวเตอร 
 หองประชุม 
 หองพยาบาล 
 แปลงสาธิตการเกษตรพอเพียง 
 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
 หองปฏิบัติการคณิตศาสตร 
 อาคารศูนยกีฬา 
 สนามกีฬา 
 หองสหกรณโรงเรียน 
 หองจรยิธรรม 
 ศูนยฝกอาชีพ 
 ศูนยสามชาง 
 ศูนยชางเสริมสวย 

 โรงเรียนตาง ๆ ในเขตเทศบาลตําบลบานฝาง 
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลบานฝาง 
 วัดบานฝาง  
วัดบานหนองบัว 
วัดปาบานคอ  
วัดบานเดื่อ 
สถานีตํารวจอําเภอสระใคร 
หองสมุด กศน. 
โรงพยาบาลอําเภอสระใคร 
วัดพระธาตุบังพวน 
 

 
 



๖ 

 

ภารกิจของสถานศึกษา 
 ๑.  จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๗  ตลอดจนความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 
 ๒.  จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา 
 ๓.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และความตองการของนักเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 
 ๔.  จัดการเรียนการสอน สภาพแวดลอม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและสงเสริม
กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
อยางตอเนื่อง 
 ๕.  ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติตางๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 ๖.  กํากับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดําเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาตามกฎหมายกําหนด 
 ๗.  ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินของสถานศึกษา 
 ๘.  จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหความรวมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหนวยงานภายนอกสถานศึกษา รวมท้ังการรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗  และผูมีสวนได สวนเสีย 
 ๙.  สงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน และสรางความสัมพันธกับสถานศึกษาและสถาบันอ่ืนในชุมชน และ
ทองถ่ิน 
        ๑๐.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามท่ีไดรับมอบหมายและตามท่ีกฎหมายอ่ืน
กําหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

โครงสรางการบริหารจัดการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูอํานวยการโรงเรยีน เครือขายผูปกครอง 

คณะกรรมการภาคี ๔ ฝาย คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนฝางพิทยาคม 

๑.งานธุรการกลุม 
๒.การจดัทําแผน
และเสนอขอ
งบประมาณ 
๓.การจดัสรร
งบประมาณ 
๔.ตรวจสอบตดิตาม
ประเมินผล รายงาน
ผลการใชเงินและผล
การดําเนินงาน 
๕.การระดม
ทรัพยากรและการ
ลงทุนเพ่ือการศึกษา 
๖.การบริหาร
การเงิน 
๗.การบริหารบัญชี 
๘.การบริหารพัสดุ
และสินทรัพย 
๙.งานท่ีไดรับ
มอบหมายพิเศษ 

๑.งานธุรการกลุม 
๒.งานเลขานุการ
คณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
๓.การพัฒนาระบบ
เครือขายขอมูล
สารสนเทศ 
๔.การประสานและพัฒนา
เครือขายการศึกษา 
๕.การจัดระบบการ
บริหารและพัฒนาองคกร 
๖.งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๗.งานประชาสัมพันธ
การศึกษา 
๘.งานบริการสาธารณะ 
๙.งานโภชนาการ 
๑๐.งานอนามัยโรงเรียน 
๑๑.งานที่ไดรับมอบหมาย
พิเศษ 

 

๑.งานธุรการกลุม 
๒.การวางแผน
อัตรากําลังและการ
กําหนดตําแหนง 
๓.การสรรหาและ
การบรรจุแตงตั้ง 
๔.การเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
๕.วินัยและการ
รักษาวินัย 
๖.การออกจาก
ราชการ 
๗.งานท่ีไดรับ
มอบหมายพิเศษ 

๑.งานธุรการกลุม 
๒.การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
๓.การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู 
๔.การวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน 
๕.การวิจยัเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
๖.การพัฒนาส่ือนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา 
๗.การพัฒนาแหลงการ
เรียนรู 
๘.การนิเทศการศึกษา 
๙.งานแนะแนวการศึกษา 
๑๐.การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
๑๑.การเสริมสรางความรู
ดานวิชาการ 
๑๒.งานที่ไดรับมอบหมาย
พิเศษ 

๑.งานธุรการกลุม 
๒.สงเสรมิความ
ประพฤตินักเรียน 
๓.งานพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม 
๔.งานสภานักเรยีน 
๕.งานครูท่ีปรึกษา 
๖.งานระบบดูแล
นักเรียน 
๗.งานสงเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
๘.งานปองกันและ
แกไขพฤติกรรมท่ีไม
เหมาะสมของ
นักเรียน 
๙.งานท่ีไดรับ
มอบหมายพิเศษ 

หน.กลุมงานบรหิาร
งบประมาณ 

หน.กลุมงาน
บริหารงานบุคคล 

หน.กลุมงาน 
บริหารงานท่ัวไป 

หน.กลุมงานบรหิาร
วิชาการ 

หน.กลุมงานบรหิาร  
กิจการนักเรยีน 

    นักเรียน  ผูปกครอง  และชุมชน 



๘ 

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

๑.สภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษา 
สภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนฝางพิทยาคม   จาก  ๔  ปจจัย  คือ 

  ๑.๑  ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม  ผูปกครองและชุมชน ใหความสําคัญตอการจัดกิจกรรม
การศึกษาของโรงเรียน ทําใหการดําเนินงานตางๆ ของสถานศึกษาเปนไปดวยความราบรื่น ถือไดวาปจจัยดาน
สังคมและวัฒนธรรมเปนปจจัยท่ีเปนโอกาสมากกวาอุปสรรคตอการดําเนินภารกิจของโรงเรียน  กลาวคือ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูนําชุมชน ผูปกครองเห็นความสําคัญของการศึกษา  สนับสนุนการจัด
กิจกรรมตางๆ โรงเรียน จึงจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังผูปกครองมีการประกอบอาชีพตาง ๆ อยาง
หลากหลายสามารถใชเปนภูมิปญญาทองถ่ินใหนักเรียนไดศึกษาและเรียนรูจากประสบการณจริง สวนปจจัยท่ีเปน
อุปสรรคในการจัดการศึกษาคือ  ท่ีตั้งของโรงเรียนอยูในชุมชนหมูบาน มีเขตบริการของโรงเรียน ๔ หมูบาน และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพแตละหมูบานเปนชุมชนขนาดเล็ก  แนวโนมของประชากรท่ีจะตองไดรับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีบริการ มีจํานวนลดนอยลง เนื่องจากอัตราการเกิดของเด็ก ทําใหเปนอุปสรรคตอการดําเนิน
ภารกิจของโรงเรียน  ผูปกครองบางสวนมีอาชีพท่ีไมม่ันคง  มีฐานะยากจน ครอบครัวหยาราง  พอแมไปประกอบ
อาชีพท่ีอ่ืน นักเรียนอาศัยอยูกับ และตองยายท่ีอยูเพ่ือประกอบอาชีพบอยๆ ทําใหนักเรียน เรียนไมตอเนื่อง 
บางสวนตองอยูกับญาติพ่ีนอง สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนโดยรวม ตลอดจนปญหาดานสังคมท่ีทําใหนักเรียนอยูในภาวะเสี่ยงตอการเก่ียวของ  เชน  ปญหายาเสพ
ติด  ปญหาการพนัน  ปญหาการติดเกม เปนตน 
  ๑.๒  ปจจัยทางดานเทคโนโลยี    โครงสรางพ้ืนฐานและการแพรกระจายของเทคโนโลยีในชุมชน
ไมวาจะเปนโทรศัพท ไฟฟา เครือขายการสื่อสารและอินเทอรเน็ต ทําใหการเขาถึงเทคโนโลยีของนักเรียนและ
ผูปกครองทําไดงายและสะดวก ตลอดจนอุปกรณเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สามารถนํามาใชประโยชนท้ังในการบริหารจัดการ  การใหบริการและการพัฒนาการศึกษาใหมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน  สามารถชวยลดความซํ้าซอนในการปฏิบัติงาน  เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  
ประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสาร  รวดเร็วข้ึน  โดยไมมีขอจํากัดดานสถานท่ีและเวลา  สําหรับดานการศึกษา  
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของนักเรียน  การใหบริการแกผูปกครอง  ประชาชน  ชุมชนและสังคม  ให
เกิดองคความรูใหมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เปนปจจัยท่ีเปนโอกาสตอการดําเนิน
ภารกิจของโรงเรียนเปนอยางมาก  โดยโรงเรียนไดสงเสริมการใชเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการเรียนรูของ
นักเรียนใหเกิดประสิทธิภาพตอบสนองตอความตองการของผูปกครองชุมชนและสังคม  ท่ีตองการใหนักเรียนได
เรียนรูและทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีเพ่ือโอกาสท่ีดีในอนาคต  ประกอบกับการนําภูมิปญญาทองถ่ินเขา
มารวมจัดกิจกรรมการเรียนรู ทําใหเกิดการเรียนรูและประสบการณตางๆอยางหลากหลาย สวนปจจัยท่ีเปน
อุปสรรค คือ สื่ออุปกรณเทคโนโลยี และคอมพิวเตอรบางสวนมีการชํารุด ไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 
นอกจากนี้ การซอมบํารุง วัสดุ  อุปกรณดานเทคโนโลยี  มีราคาคอนขางสูงทําใหการดําเนินการมีคาใชจายเปน
จํานวนมาก 
 



๙ 

 

  ๑.๓  ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ    ภาวะทางเศรษฐกิจและฐานะทางเศรษฐกิจ ไดแก รายไดของ
ผูปกครองและประชากรกลุมเปาหมาย ผูปกครองนักเรียนประกอบอาชีพหลากหลาย ไดแก เกษตรกรรม ทํานา 
ทําไรสวน ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว รับจางท่ัวไป คาขาย  แหลงทรัพยากรทางเศรษฐกิจจึงเอ้ืออํานวยตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียน เปนปจจัยท่ีเปนโอกาสในการจัดการศึกษา  ประกอบกับนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ป ไมเสีย
คาใชจายของรัฐบาล ทําใหแบงเบาภาระคาใชจายของผูปกครอง นักเรียนมีโอกาสมากข้ึน ผูปกครองสวนใหญ  มี
ฐานะทางเศรษฐกิจในระดับยากจนถึงปานกลาง จึงชวยสงเสริมและสนับสนุนดานสื่อ  อุปกรณ  อาคารสถานท่ี  ท่ี
เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินการของโรงเรียนไดไมมากนัก สวนอุปสรรคในการดําเนินงานคือ  
งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจากรัฐในการจัดการศึกษามีจํานวนจํากัดและผูปกครองมีฐานะยากจน   
  ๑.๔  ปจจัยทางดานการเมืองและกฎหมาย  เปนปจจัยท่ีเปนโอกาสตอการดําเนินงานของ
โรงเรียนเปนอยางมากเพราะ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับแกไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. ๒๕๔๕  
และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๓ ทําใหครูมีการพัฒนาตนเองและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
มากข้ึน  นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ตลอดจนการไดรับการสนับสนุนในดานตางๆจากองคกรสวน
ทองถ่ินและชุมชน  อันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการกระจายอํานาจสงผลใหเกิดการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษามากยิ่งข้ึน  สวนอุปสรรคในการดําเนินงานตามภารกิจ  คือ  ความไมตอเนื่องของ
นโยบายจัดการศึกษาเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาท่ียัง
ไมแลวเสร็จ                 
  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกตามปจจัย  ๔  ดาน ดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  
โรงเรียนฝางพิทยาคม   มีปจจัยท่ีเปนโอกาสมากกวาปจจัยท่ีเปนอุปสรรค  กลาวคือ  มีความพรอมในการจัด
การศึกษา  โดยไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากชุมชนและหนวยงานตนสังกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนใหเกิดผลตามเปาหมายของโรงเรียน  แตก็ยังมีอุปสรรคอยูบางคือ การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและ
วัฒนธรรม สื่อและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทําใหพฤติกรรมของเยาวชนปรับเปลี่ยนตามไปดวย 
 
๒. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 

สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาโรงเรียนฝางพิทยาคม  พิจารณาจากจุดแข็งและจุดออน จาก   ๖  
ปจจัย  ดังนี้ 

๒.๑  ปจจัยทางดานโครงสรางและนโยบาย  เปนจุดแข็งมากกวาจุดออน  กลาวคือ โรงเรียน 
ฝางพิทยาคม   มีการบริหารงาน  กําหนดวิสัยทัศน  นโยบาย  เปาหมาย  และภารกิจท่ีชัดเจน  ทําใหบุคลากรมี
การปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  เนนการทํางานเปนหมูคณะ  ทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบ  สรางขวัญและกําลังใจ
ลดการขัดแยง  ทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ  แตยังมีจุดออนอยูบางในเรื่องของการปฏิบัติตามนโยบาย
บางสวน ยังไมไดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว เนื่องจากการมีครูจํานวนจํากัด ไมครบชั้นและมีความ
จําเปนท่ีครูสวนหนึ่งตองทําการสอนไมตรงกับสาขาวิชาเอก แตก็ไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง ตลอดจนตองปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆไมเก่ียวกับการเรียนการสอนควบคูไปดวย   

๒.๒  ปจจัยดานผลผลิตและการใหบริการ  ถือวาเปนจุดแข็ง มากกวาจุดออน กลาวคือ คุณภาพ 
ของนักเรียนซ่ึงถือวาเปนผลผลิตจากการใหบริการโดยเฉลี่ยมีคุณภาพตามมาตรฐาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และ 



๑๐ 

 

ผลการทดสอบระดับชาติอยูในเกณฑท่ีนาพึงพอใจ อัตราการสอบเขาศึกษาตอของนักเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน  
ผูปกครองพึงพอใจ รวมไปถึงการใหบริการทางดานปริมาณ ถือวา เปนจุดแข็ง เนื่องจากสามารถใหบริการได
ครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตบริการ และประชากรทุกกลุมเปาหมาย  จุดออนอยูท่ีจํานวนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการมีนอย 
เนื่องจากประชากรวัยเรียนลดลง การประกอบอาชีพและการอพยพยายถ่ินของผูปกครอง เปนตน 
  ๒.๓  ปจจัยดานบุคลากร  เปนปจจัยท่ีมีจุดแข็งมากกวาจุดออนเนื่องจากผูบริหารมีวิสัยทัศน 
สามารถบริหารจัดการครูและบุคลากรใหจัดการเรียนการสอนแกนักเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรูความสามารถเฉพาะดานและมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังยังเปนครูในพ้ืนท่ี  เปนศิษยเกาของโรงเรียน  ทําใหมีความผูกพันและมีความ
มุงม่ัน อุทิศเวลาในการสอนเปนอยางดี จุดออน คือ ขาราชการครูไมครบชั้น  และสอนไมตรงวิชาเอก ทําใหมี
ผลกระทบตอการจัดเรียนการสอนพอสมควร  
  ๒.๔  ปจจัยดานการเงิน  เปนปจจัยท่ีมีจุดแข็งมากกวาจุดออน  กลาวคือ  ผูบริหารโรงเรียน 
มีความสามารถในการบริหารงบประมาณและการเงินแบบมุงเนนผลงาน  ทําใหเกิดความโปรงใส  คลองตัว  ตรง
ตามความตองการของนักเรียน  ผูปกครองและครู  มีการจัดทําบัญชีการเงินอยางเปนระบบ  ทําใหสะดวกตอการ
คนหาและตรวจสอบได  มีการระดมทรัพยากรจากทุกฝายเพ่ือใชในการบริหารจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 
  ๒.๕  ปจจัยดานวัสดุอุปกรณ  มีจุดแข็งมากกวาจุดออน  คือ  การสํารวจความตองการวัสดุ
อุปกรณอยางมีระบบสงผลใหครูผูสอนไดรับวัสดุอุปกรณตามท่ีตองการอยางมีคุณภาพ การจัดสถานท่ีแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษาท่ีพรอมสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนอยางดี สวนท่ีเปนจุดออนคือ  วัสดุ  ครุภัณฑ  
บางอยางชํารุดทรุดโทรม ตองใชงบประมาณการซอมบํารุง ดูแลรักษาเปนจํานวนมาก เชน  ระบบเครือขาย
สัญญาณอินเทอรเน็ตเครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปริ๊นเตอร และคอมพิวเตอร  เปนตน  ระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง 
ทําใหการดําเนินการตางๆไมคลองตัวเทาท่ีควร 
  ๒.๖  ปจจัยดานการบริหารจัดการ  มีจุดแข็งมากกวาจุดออน  คือ  โรงเรียนมีการมอบอํานาจ
และหนาท่ีทําใหลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีการจัดทําคําสั่งโรงเรียนมอบหมายงานท่ีชัดเจน มีแผนปฏิบัติการและ
โครงการประกอบการบริหารงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว  ทําใหบุคลากรปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมาย 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการศึกษาทุกข้ันตอน   

 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ตามปจจัยท้ัง  ๖  ดานขางตน  สรุปไดวาโรงเรียนฝางพิทยาคม )  
มีจุดแข็งมากกวาจุดออน  กลาวคือ  คุณภาพของนักเรียนซ่ึงถือวาเปนผลผลิตจากการใหบริการโดยเฉลี่ยมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติอยูในเกณฑท่ีนาพึงพอใจ อัตราการสอบเขาศึกษา
ตอของนักเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน ผูปกครองพึงพอใจ มีการบริหารและปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  บุคลากร มี
ความสามารถเฉพาะดาน  การบริหารงบประมาณตรงตามความตองการของการจัดการศึกษา  มีความพรอมใน
ดานวัสดุ  อุปกรณ  และสามารถระดมทุนทรัพยากรตางๆมาสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี  
แตมีจุดออนคือ จํานวนประชากรวัยเรียนลดลง  งบประมาณไดรับการจัดสรรตามจํานวนนักเรียนและครูไมครบชั้น
เรียน  ไมตรงวิชาเอก ทําใหมีผลกระทบตอการจัดเรียนการสอนพอสมควร  
 
 



๑๑ 

 

๓. การประเมินสถานภาพของโรงเรียนฝางพิทยาคม  
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของโรงเรียนฝางพิทยาคม  ท่ีไดนําเสนอไป 

ในเบื้องตนแลวนั้น กลาวโดยสรุปวา  โรงเรียนฝางพิทยาคม  มีปจจัยท่ีเปนโอกาสจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ี
เอ้ือตอการดําเนินภารกิจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดเปนอยางดี  โดยเฉพาะการสงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมตางๆจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครอง ชุมชนและองคกรสวนทองถ่ิน  ปจจัยท่ีเปน
อุปสรรค  คือ  การเปลี่ยนแปลงทางดานสงัคมและวัฒนธรรม ประชากรวัยเรียนลดลง ผูปกครองมีฐานะยากจน 
ครอบครัวหยาราง สงผลกระทบตอการเรียนของนักเรียน  และผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในมีจุดแข็ง
มากกวาจุดออน  กลาวคือ  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีการบริหารและปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตอการจัดการเรียนรู แตมีจุดออนคือ ขาราชการครูไมครบชั้นและไมตรงวิชาเอก
ดังนั้นสถานภาพของโรงเรียนฝางพิทยาคม  จึงอยูในลักษณะ “เอ้ือและแข็ง” 
 
๔. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม/ SWOT  โรงเรียนฝางพิทยาคม  
จุดแข็ง  ( strengths ) 
-คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสวนรวมวางแผนการจัด
การศึกษา 
- การบริหารงาน  กําหนดวิสัยทัศน  นโยบาย  เปาหมาย  และ 
ภารกิจท่ีชัดเจน การปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  ทํางานเปน 
หมูคณะ  
- มอบอํานาจหนาท่ี   ลดข้ันตอนการทํางาน 
 - ครูมีความรูความสามารถเฉพาะดาน เปนครูในพ้ืนท่ีและมุงม่ัน 
อุทิศเวลา 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์  และผลการทดสอบระดับชาติเปนท่ีนา
พอใจ 
- มีอัตราการสอบเขาศึกษาตอท่ีดี 
- ใหบริการครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
 -ไดรับการสนับสนุนท้ังจากทองถ่ินและชุมชน 

จุดออน ( weekness ) 
 -จํานวนประชากรวัยเรียนลดลงและ
ผูปกครองบางสวนหยาราง ปลอย
นักเรียนอาศัยอยูกับปูยาตายาย  
- ความเจริญดานเทคโนโลยี ทําให
พฤติกรรม คานิยมในการใชเทคโนโลยีท่ี
ไมเหมาะสม เชน การเลนเกมออนไลน 
ของนักเรียนสงผลตอการเรียน 
- วัสดุอุปกรณ  ดานเทคโนโลยี  ชํารุด
ทรุดโทรมตองใชงบประมาณซอมบํารุง
และดูแลรักษาจํานวนมาก 
- การใชเทคโนโลยีมากข้ึนทําใหคาใชจาย
ดานสาธารณูปโภคสูง 

โอกาส ( opportunities ) 
-  ผูปกครองประกอบอาชีพหลากหลาย / มีภูมิปญญาทองถ่ินและ
แหลงเรียนรูท่ีใชจัดการเรียนการสอนเพียงพอ 
- นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ทําใหครูมีการพัฒนาตนเองและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมากข้ึน  นักเรียนไดรับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ   
- คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครองใหความสําคัญพรอม
สนับสนุนการจัดการศึกษา  

อุปสรรค ( threats ) 
- ผูปกครองสวนหนึ่งมีอาชีพไมม่ันคง ยาย
ท่ีอยูบอย ครอบครัวหยาราง สงผล
กระทบตอการเรยีนของนักเรียน
พอสมควร 
- เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมไม
แนนอน ผูปกครองมีฐานะยากจน 
-  นโยบายการศึกษาเปลี่ยนแปลงบอย ๆ 
 



๑๒ 

 

ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 
 การจัดการศึกษาไดแบงระดับการขับเคลื่อนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคไว ๒ ระดับ คือ 
กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ควบคุม  กําหนดนโยบาย  และเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  สถานศึกษาเปนระดับการปฏิบัติ 
 
กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกําหนดกลยุทธในการจัดการศึกษาไว  ดังนี้ 

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาหลักสตูร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
กลยุทธท่ี 2  ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธท่ี  3  ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนา 

ประเทศ 
กลยุทธท่ี  4  ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
กลยุทธท่ี  5  สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
กลยุทธท่ี  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดกํานโยบายในการจัดการศึกษาไว  ดังนี้ 

ดานท่ี ๑  ดานความปลอดภัย 

ดานท่ี 2  ดานโอกาส 

 ดานท่ี 3  ดานคุณภาพ 

 ดานท่ี ๔  ดานประสิทธิภาพ 

 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  ไดกําหนดกลยุทธการจัดการศึกษาไว  ดังนี้ 
 กลยุทธท่ี ๑ สรางนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนดวยวิถีใหมวิถีคุณภาพ 

 กลยุทธท่ี ๒ บริหารจัดการโดยใชสหวิทยาเขต ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนา ผูเรียน เปนฐานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 กลยุทธท่ี ๓ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาลูการปฏิบัติจริงเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธึ๋ฃองผูเรียนเปนรายหนวย 
ลูมาตรฐานสากล 
 กลยุทธท่ี ๔ สรางภาคีเครือขายขยายชุมชนแหงการเรียนรู 
 กลยุทธท่ี ๕ สรางโอกาสบูรณาการศาสตรพระราชาลูการพัฒนาผูเรียน 
 กลยุทธท่ี ๖ พัฒนาผูบริหาร ครู และผูเรียนรูลูความเปนเลิศในประซาคมอาเซียน 
  
โรงเรียนฝางพิทยาคม  ไดกําหนดกลยุทธการจัดการศึกษาไว  ดังนี้ 
 กลยุทธท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน  
 กลยุทธท่ี ๒ กระบวนการบริหารจัดการศึกษา 
 กลยุทธท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 



๑๓ 

 

สวนท่ี  ๒ 
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 

 
นโยบาย ยุทธศาสตรและแผนงานท่ีเก่ียวของในการนําขอมูลมาวางแผนกําหนดทิศทางบริหาร 

จัดการของโรงเรยีนฝางพิทยาคม 
3.1 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรหลัก ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
เปาหมาย 

1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษไดรับการศึกษาและ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

3. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแล และปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

3. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูงพ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บ
ชายแดน และพ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และ
แรงงานตางดาว) 

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหมภัยจากไซ
เบอรเปนตน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถใน 
การแขงขันของประเทศ 
เปาหมาย 

1. กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 
3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการของตลาดงานและการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 



๑๔ 

 

3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
เปาหมาย 

1. ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะท่ีจําเปน 
ในศตวรรษท่ี 21 

2. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ 
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 

3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรได 
อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

4. แหลงเรียนรูสื่อตําราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชนสามารถ
เขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 

5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
6. ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 
7. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 
2. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐานและ

ประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 
3. สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
เปาหมาย 

1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบันเพ่ือการวาง

แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
แนวทางการพัฒนา 

1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได 



๑๕ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เปาหมาย 

1. คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

2. หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมคุณธรรม
จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิด 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง ๆท่ีเก่ียวของกับ
การสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3. พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาเปาหมาย 

1. โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจนและ 
สามารถตรวจสอบได 

2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

3. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกตางกันของ

ผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ 
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรมสรางขวัญกําลังใจ 

และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรงุโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 

3.2 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรไดแก 
ยุทธศาสตรท่ี1 ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ผลผลิต /ผลลัพธ 



๑๖ 

 

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน สามารถทองจําและนําสิ่งท่ีจําไปฝกคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหคิด
ในเชิงสรางสรรคและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดมีทักษะการทางานรวมกับผูอ่ืนสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษ
ท่ี 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภท ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตสํานึก
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมท้ังสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสามัคคีปรองดอง 
กลยุทธ 

1.1 พัฒนากระบวนการเรยีนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผูเรียนในรูปแบบท่ี
หลากหลาย สอดคลองกับทักษะท่ีจาเปนในศตวรรษท่ี 21 

1.2 พัฒนาและปรบัปรุงหลกัสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให
ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

1.3 สงเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิตสื่อการเรียน
การสอน ตําราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส 

1.4 ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติใหสอดคลองกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

1.5 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอยางเขมขน 
ยุทธศาสตรท่ี2 ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ 

มีการผลิตครูไดสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ 
ตามเกณฑมีครูประจําชั้นครบทุกหอง และมีครูท่ีจบตรงวุฒิตามสาขาวิชาท่ีสอน ผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมท้ังมีคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใชศักยภาพในการสอนไดอยางเต็มท่ีและขวัญกาลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหนาท่ี 
กลยุทธ 

2.1 วางแผนการผลิต และพัฒนาครูคณาจารยอยางเปนระบบใหสอดคลองกับความตองการในการจัด
การศึกษาทุกระดับ / ประเภทการศึกษา 

2.2 ปรับระบบการผลิตครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
2.3 เรงรัดพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา รวมท้ังครูประจําการท่ีสอนไมตรงวุฒิครูท่ีสอนคละชั้นและครูใน

สาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
2.4 สรางขวัญกําลังใจ สรางแรงจูงใจใหกับครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
2.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี3 ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการ 
ของการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต /ผลลัพธ 

มีการผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา และดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ 
เพ่ิมจํานวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถแขงขันไดในระดับสากล ประชาชนไดรับการฝกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ รวมท้ังมี



๑๗ 

 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชยการใหการรักษาพยาบาล และการ
พัฒนาความเปนศูนยกลางดานการศึกษาของภูมิภาค 
กลยุทธ 

3.1 เรงผลิตและพัฒนากําลังคนสาขาท่ีจําเปนตอการพัฒนาประเทศ อาทิดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
แพทยและพยาบาล 

3.2 เรงผลิตและพัฒนาสมรรถนะกําลังคนดานอาชีวศึกษาใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยีและรองรับพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3.3 สงเสริมภาพลักษณการอาชีวศึกษา เรงปรับคานิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพใหแกผูเรียนตั้งแต
วัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.4 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษอยางตอเนื่องทุกระดับ 
3.5 เสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคน โดยสรางเครือขายความรวมมือ 

ตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหวางองคกรภายในและตางประเทศ 
3.6 สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนาไปใชประโยชนไดจริง 

ยุทธศาสตรท่ี4 ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
ผลผลิต /ผลลัพธ 

ผูเรียนทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษาไดรับการ
สนับสนุนคาใชจายตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรูจากแหลงเรียนรูไดอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ไดรับการยกระดับคุณภาพในการใหบริการ เด็กพิการและดอย
โอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมท้ังสามารถเทียบโอนผลการเรียน
และทักษะประสบการณเพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได 
กลยุทธ 

4.1 ประกันโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแกผูเรียนในทุกพ้ืนท่ี
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความตองการพิเศษ 

4.2 สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเขาถึงแหลงเรียนรูท่ีสอดคลองกับความสนใจและวิถี
ชีวิตของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 

4.3 เรงสรางความเขมแข็งของระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยาง
กวางขวาง 

4.4 จัดหาทุนและแหลงทุนทางการศึกษา 
4.5 เรงพัฒนาแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพมีความหลากหลาย 

และสามารถใหบริการไดอยางท่ัวถึง 
ยุทธศาสตรท่ี5 ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ 

ผูเรียน สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเขาถึงทรัพยากร 



๑๘ 

 

และระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ มีองคความรูเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน รวมท้ังมีศูนยกลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลท่ี
ทันสมัย และระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน 
กลยุทธ 

5.1 พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัย 
และไมซาซอน ใหผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

5.2 พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงานผล ของ
ฐานขอมูลโดยเชื่อมโยงขอมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ใหเปนอกภาพเปนปจจุบัน และมีมาตรฐาน
เดียวกัน 

5.3 ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสใหผูเรียน สถานศึกษา 
และหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใชเพ่ิมคุณภาพการเรียนรูอยางเปนระบบ 

5.4 จัดหาอุปกรณ/ทรัพยากรพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูเรียนอยางเพียงพอ 
ท่ัวถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
ยุทธศาสตรท่ี6 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ 

ระบบบริหารจัดการมีความคลองตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งข้ึน มีความโปรงใสและเปนท่ี
ยอมรับของผูรับบริการ โครงสรางของกระทรวงไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพโดยการกระจายอํานาจลงไปสู
สวนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหารรวมท้ังผูเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพ ในทองถ่ินได 
กลยุทธ 

6.1 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนนดานคุณธรรม 
ความโปรงใส ท้ังในระดับสวนกลาง และในพ้ืนท่ีระดับภาค/จังหวัด 

6.2 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินใหมีประสิทธิภาพ 
6.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสรางอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดวามเหลื่อมลา 

สรางความสมานฉันทและเสริมสรางความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
6.4 เรงสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมท้ังสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ

การศึกษา 
6.5 เสริมสรางภาพลักษณหนวยงานใหเกิดความรวมมือ และสรางเครือขาย/ความเปนภาคีหุนสวนกับ

องคกรท้ังภายในและตางประเทศ 
6.6 สงเสริมและขยายผลใหสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความพรอม พัฒนาเปนสถานศึกษา

นิติบุคคลในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 



๑๙ 

 

3.๓ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคโรงเรียนฝางพิทยาคม 
จากการศึกษาวิเคราะหแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี12 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย และ สรุป
ประเมินสถานภาพของโรงเรียน การสังเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT) ในการจัดการศึกษาท่ีผานมา
สามารถนําขอมูลมากําหนดทิศทางวางแผนเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนฝางพิทยาคม ดังนี้ 
 

 
ภายในป 2567  โรงเรียนฝางพิทยาคมจัดการศึกษารวมกับชุมชน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู คู

คุณธรรม พรอมกาวสูศตวรรษท่ี ๒๑  บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
 

 
๑. จัดการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ปลูกฝงวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข  
๒. จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือสรางทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม และ

คุณลักษณะในศตวรรษท่ี ๒๑  
๓. สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นําความรูและวิถีชีวิตบน

พ้ืนฐานความเปนไทยใหมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
๔. สงเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ  
 
 
 

เปาประสงค (Objectives)  
๑. นักเรียนตระหนักรูและเห็นคุณคาความสําคัญ ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข   
๒. นักเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ

วิชาชีพ และมีศักยภาพในการแขงขัน 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

และเปนครูมืออาชีพ 
๔. โรงเรียนมีภาพลักษณ และภูมิทัศนเปนระเบียบ สะอาด รมรื่น สวยงาม มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู 
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๒๐ 

 

๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามระบบบริหารงานคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม 

 
กลยุทธ (Strategy)   

กลยุทธท่ี 1 คุณภาพผูเรียน  
มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ

เรียนสูงข้ึน สามารถเรียนรูดวยตนเอง และสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข รวมท้ังพัฒนาสถานศึกษา
ใหมี คุณภาพและมาตรฐานสากล    

ขอท่ี ๑.๑ เรงรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผูเรียนทุกระดับตามหลักสูตรคุณภาพมาตรฐาน และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน เนนการใชเทคโนโลยี เปนเครื่องมือในการเรียนรู และสรางนวัตกรรม    

ขอท่ี ๑.๒ สงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค ทักษะวิชาการ ทักษะ
ชีวิต และทักษะอาชีพ 

ขอท่ี ๑.๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา เนนวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม 
คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ 

กลยุทธท่ี ๒. กระบวนการบริหารจัดการศึกษา ท่ีเนนการมีสวนรวม  เพ่ือจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
สภาพปญหา ความตองการของชุมชน และทองถ่ิน จึงสงเสริมให คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานครู 
ผูปกครองและชุมชน มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน สงเสริมและพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มุงปรับระบบบริหารและจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยอาศัยความรวมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคสวน  สนับสนุนการระดมทรัพยากรจากทุก
ภาคสวนในการพัฒนาการศึกษาโดยมีกลยุทธ ดังนี ้

ขอท่ี ๒.๑ สงเสริมการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและ
ทองถ่ิน ในการจัดการศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
โรงเรียน  

ขอท่ี ๒.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบใหความชวยเหลือแกนักเรียน การใหบริการและดูแลดาน
สุขภาพ เพ่ิมอัตราการเรียนตอ ลดอัตราการตกหลน และออกกลางคัน และพัฒนาโรงเรียนตนแบบ 

ขอท่ี ๒.๓ เสริมสรางขวัญและกําลังใจบุคลากรในระดับปฏิบัติท้ังครูและเจาหนาท่ีใหมีความรักและผูกพัน
กับองคกรโดยใชหลักธรรมาภิบาล  

ขอท่ี ๒.๔ มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางตอเนื่องรวมท้ังงานวิจัย เพ่ือ
แกปญหาใหแกชุมชน สังคม 

กลยุทธท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ บูรณาการ
ความรู คูคุณธรรม  เพ่ือใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล ความสมานฉันท คุณธรรมตามหลักสูตร
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในทุกระดับ ซ่ึงจะชวยยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหดีข้ึน 
โดยกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และประเมินคุณภาพทางการศึกษาจากหนวยงานภายนอก จึงมี
กลยุทธ ดังนี้ 



๒๑ 

 

ขอท่ี ๓.๑ สนับสนุนใหครู มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มี
การวัดและประเมินผลตามสภาพท่ีแทจริง 

ขอท่ี ๓.๒ สงเสริมใหครูใชนวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และสรางนวัตกรรมการเรียนการสอน ท่ีตรง
ตามศักยภาพของผูเรียน 

ขอท่ี ๓ สงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค ทักษะวิชาการ ทักษะ
ชีวิต และทักษะอาชีพ 

 
3.4  กลยุทธโรงเรียนฝางพิทยาคม   
 กลยุทธท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน  
 กลยุทธท่ี ๒ กระบวนการบริหารจัดการศึกษา 
 กลยุทธท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 
๓.๕ มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผูเรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
     ๑)  มีความสามารถในการอาน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคํานวณ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแกปญหา 
     ๓)  มีความสามารในการสรางนวัตกรรม 
     ๔)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๖)  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
     ๒)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
     ๔)  สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 
๒.๑  การมีเปาหมาย  วิสัยทัศน  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย 
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคูณภาพ 



๒๒ 

 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
๓.๑  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
๓.๒  ใชสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ  และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 

 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

แผนที่กลยุทธ (Strategy  Map)  โรงเรียนฝางพิทยาคม 
 
 

วิสัยทัศน  “จัดการศึกษารวมกับชุมชน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม พรอมกาวสูศตวรรษท่ี ๒๑ บนพ้ืนฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 
       กลยุทธท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน      กลยุทธท่ี ๒ กระบวนการบริหารจัดการศึกษา          กลยุทธท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียน                            
                       การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 
 
เปาประสงค 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ 
 
 

 

ผูเรียนมีคุณภาพ
ดานวิชาการตาม
มาตรฐานสากล 

ผูเรียนมี
คุณลักษณะอัน
พึงประสงคตาม
สถานศึกษา
กําหนด 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
ดวยระบบคุณภาพ  โดยไดรับ
ความรวมมือจากทุกภาคสวน 

ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญและเปนครู
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

คุณภาพผูเรียน กระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 



๒๔ 

 

กลยุทธระดับองคกร 
กลยุทธระดับองคกร โครงการ 

กลยุทธท่ี ๑ คุณภาพผูเรียน 
 
แผนงานท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
๒. เปดบานวิชาการ 
๓. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเพ่ือเตรียมความพรอมในการประเมิน PISA 
๔. งานปจฉิมนิเทศนักเรียน 
๕. สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ (งานศิลปหัตกรรมนักเรียน) 
๖. สงเสริมกระบวนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
๗. สงเสริมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
๘. พัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร 
๙. พัฒนาสงเสริมความเปนเลิศทางคณิตศาสตร 
๑๐. สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 
๑๑. สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
๑๒. พัฒนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ

ปรับปรุงหองคุณธรรม”ขิบปปญโญนุสรณ” 
๑๓. สงเสริมคุณธรรมจรยิธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม                                           
๑๔. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
๑๕. สอบธรรมศึกษา 
๑๖. แขงขันกีฬาประเพณี พ่ีนองปรองดองรูรักสามัคคี “แกนฝางเกมส”  
๑๗. สงเสริมการแขงขันกีฬาสูความเปนเลิศ 
๑๘. สงเสริมศักยภาพนักเรียนทางดานดนตรีสากล 
๑๙. สงเสริมพัฒนาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
๒๐. พัฒนาการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๒๑. พัฒนาสงเสริมภาษาตางประเทศ 
๒๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
๒๓. ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง 
๒๔. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล     
๒๕. โครงการปองกันและแกไขปญหาทองไมพรอมในวัยรุน      
๒๖. โครงการสถานศึกษาพระราชทาน  

กลยุทธท่ี ๒ กระบวนการบริหารจัด
การศึกษา 
 
แผนงานท่ี ๒ พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการศึกษา 

๑. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนฝางพิทยาคม 
๒. นิเทศภายใน 
๓. พัฒนากลุมงานบริหารวิชาการ 
๔. พัฒนางานทะเบียนนักเรียน / GPA 
๕. พัฒนางานทะเบียนวัดและประเมินผล 



๒๕ 

 

กลยุทธระดับองคกร โครงการ 
๖. ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๗. โรงเรียนประชารัฐ 
๘. พัฒนาการบริหารงานกลุมงานบริหารงานงบประมาณ 
๙. โครงการสงเสริมสุขภาพและงานอนามัยโรงเรียน       
๑๐. โครงการจัดการขยะในโรงเรียน 
๑๑. งานจัดซ้ือ จัดจาง วัสดุ ครุภัณฑกลุมงานบริหารท่ัวไป 
๑๒. งานโสตทัศนูปกรณหองประชุมแกนฝาง 
๑๓. โครงการพัฒนาปรับปรุงซอมแซมอาคาร สถานท่ี 
๑๔. โครงการ ซอมบํารุงรถแทรกเตอร และเครื่องจักรของโรงเรียน 
๑๕. งานประชาสัมพันธ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการ

เรียนรู 
๑๖. ซอมบํารุงอุปกรณและเครือขายอินเทอรเน็ตภายในโรงเรียน 
๑๗. ปรับปรุงระบบเสยีงหอประชุมรมฝางและหองประชาสมัพันธ 
๑๘. งานสงเสริมและพัฒนาระบบงานสารบรรณ 
๑๙. เฝาระวังและปองกันแพรระบาดโรคโควิด-๑๙    
๒๐. สหกรณในโรงเรียน 
๒๑. งานตกแตงอาคารสถานท่ี 
๒๒. พัฒนาการบริหารงานกลุมงานบริหารกิจการนักเรียน 
๒๓. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
๒๔. โครงการพัฒนาครู พัฒนาสื่อ สงเสริมการเรียนรูโคดดิ้ง 
๒๕. โครงการพัฒนาคุณภาพระดับองคกร(ScQA) 
๒๖. โครงการพัฒนางานบริหารท่ัวไป 

กลยุทธท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
แผนงานท่ี ๓ พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

๑. การพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนในทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. การพัฒนาเชิงระบบดวยนวัตกรรมการจัดการเรียนรูแบบ  PBL   
๓. ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 
๔. จัดหาสื่อ  วัสดุ  และอุปกรณวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๕. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษา 
๖. พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
๗. แนะแนวศึกษาตอ 
๘. สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู 
๙. สงเสริมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
๑๐. พัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร 
๑๑. พัฒนาสงเสริมความเปนเลิศทางคณิตศาสตร 

 



๒๖ 

 

สวนท่ี  ๓ 
การนํากลยุทธสูการปฏิบัติพัฒนาคุณภาพ   

โครงการ / กิจกรรม 
2564  2565  2566  2567  

ผูรับผิดชอบ 
 เปาหมาย  งบประมาณ   เปาหมาย  งบประมาณ   เปาหมาย  งบประมาณ   เปาหมาย  งบประมาณ  

กลุมงานบริหารวิชาการ   
 

              
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโรงเรียนฝางพิทยาคม 

100 5,000 100 5,000 100 5,000 100 5,000 นางแกวใจ  ราชบุญเรือง 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ประจําปการศึกษา 
2564 

80 15,000 80 15,000 80 15,000 80 15,000 นางแกวใจ  ราชบุญเรือง 

นิเทศภายใน 80 1,000 80 1,000 80 1,000 80 1,000 นางแกวใจ  ราชบุญเรือง 

แนะแนวศึกษาตอ 80 5,000 80 5,000 80 5,000 80 5,000 นางแกวใจ  ราชบุญเรือง 

เปดบานวิชาการ 80 10,000 80 10,000 80 10,000 80 10,000 นางแกวใจ  ราชบุญเรือง 

การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 

80 20,000 80 20,000 80 20,000 80 20,000 นางแกวใจ  ราชบุญเรือง 

พัฒนากลุมงานบริหารวิชาการ 100 5,000 100 5,000 100 5,000 100 5,000 นางแกวใจ  ราชบุญเรือง 

พัฒนางานทะเบียนนักเรียน / 
GPA 

100 2,000 100 2,000 100 2,000 100 2,000 นางกานตพิชชา  ปญญาใส 

พัฒนางานทะเบียนวัดและ
ประเมินผล 

100 25,000 100 25,000 100 25,000 100 25,000 นางกานตพิชชา  ปญญาใส 



๒๗ 

 

โครงการ / กิจกรรม 
2564  2565  2566  2567  

ผูรับผิดชอบ 
 เปาหมาย  งบประมาณ   เปาหมาย  งบประมาณ   เปาหมาย  งบประมาณ   เปาหมาย  งบประมาณ  

พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 

80 25,000 80 25,000 80 25,000 80 25,000 นางกานตพิชชา  ปญญาใส 

ยกระดับคุณภาพผูเรียนเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการประเมิน 
PISA 

80 5,000 80 5,000 80 5,000 80 5,000 นางกานตพิชชา  ปญญาใส 

สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูใน
สถานศึกษา 

80 20,000 80 20,000 80 20,000 80 20,000 นางกานตพิชชา  ปญญาใส 

การพัฒนาเชิงระบบดวย
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูแบบ  
PBL   

80 3,000 80 3,000 80 3,000 80 3,000 นางสาวศิโรรัตน   ละหวา 

ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

100 3,000 100 3,000 100 3,000 100 3,000 นางสาวศิโรรัตน   ละหวา 

งานปจฉิมนิเทศนักเรียน 100 15,000 100 15,000 100 15,000 100 15,000 นางสาวศิโรรัตน   ละหวา 

โรงเรียนประชารัฐ 80 10,000 80 10,000 80 10,000 80 10,000 นางสาวศิโรรัตน   ละหวา 

ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 80 5,000 80 5,000 80 5,000 80 5,000 นางสาวศิโรรัตน   ละหวา 

สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ 
(งานศิลปหัตกรรมนักเรียน) 

80 40,000 80 40,000 80 40,000 80 40,000 นางสาวศิโรรัตน   ละหวา 

สงเสริมและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู 

80 5,000 80 5,000 80 5,000 80 5,000 นางสาวศิโรรัตน   ละหวา 



๒๘ 

 

โครงการ / กิจกรรม 
2564  2565  2566  2567  

ผูรับผิดชอบ 
 เปาหมาย  งบประมาณ   เปาหมาย  งบประมาณ   เปาหมาย  งบประมาณ   เปาหมาย  งบประมาณ  

จัดหาสื่อ  วัสดุ  และอุปกรณ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

80 20,000 80 20,000 80 20,000 80 20,000 นางสาวศิโรรัตน   ละหวา 

สงเสริมกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา 

100 10,000 100 10,000 100 10,000 100 10,000 นางสาวศิโรรัตน   ละหวา 

สงเสริมพัฒนากลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย 

80 55,000 80 55,000 80 55,000 80 55,000 นายอัคคเสฏฐ   อังคะฮาด 

พัฒนาการจัดการเรียนรูกลุม
สาระคณิตศาสตร 

80 20,000 80 20,000 80 20,000 80 20,000 นางสาวเปรมฤดี  ไทยภักดี 

พัฒนาสงเสริมความเปนเลิศทาง
คณิตศาสตร 

80 15,000 80 15,000 80 15,000 80 15,000 นางสาวเปรมฤดี  ไทยภักดี 

สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 80 15,000 80 15,000 80 15,000 80 15,000 นางกานตพิชชา ปญญาใส 

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 80 3,000 80 3,000 80 3,000 80 3,000 นายณัฐวัฒน  อิธิตา 

พัฒนากลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และปรับปรงุหองคุณธรรม”
ขิบปปญโญนุสรณ” 

80 15,000 80 15,000 80 15,000 80 15,000 นางสาวชลกนก ปญญาวัน 

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนวิถีพุทธ กลุมสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                           

80 20,000 80 20,000 80 20,000 80 20,000 นายจักกฤษ  บัวประกอบ 

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 100 10,000 100 10,000 100 10,000 100 10,000 นายจักกฤษ  บวัประกอบ 



๒๙ 

 

โครงการ / กิจกรรม 
2564  2565  2566  2567  

ผูรับผิดชอบ 
 เปาหมาย  งบประมาณ   เปาหมาย  งบประมาณ   เปาหมาย  งบประมาณ   เปาหมาย  งบประมาณ  

สอบธรรมศึกษา 100 2,000 100 2,000 100 2,000 100 2,000 นายจักกฤษ  บัวประกอบ 

แขงขันกีฬาประเพณี พ่ีนอง
ปรองดองรูรักสามัคคี “แกนฝาง
เกมส”  

100 20,000 100 20,000 100 20,000 100 20,000 นายจาตุรงค สิงหดา 

สงเสริมการแขงขันกีฬาสูความ
เปนเลิศ 

80 70,000 80 70,000 80 70,000 80 70,000 นายจาตุรงค สิงหดา 

สงเสริมศักยภาพนักเรียนทางดาน
ดนตรีสากล 

80 15,000 80 15,000 80 15,000 80 15,000 นางสาวมุกดา อันภักดี 

สงเสริมพัฒนาการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูศิลปะ 

80 25,000 80 25,000 80 25,000 80 25,000 นางสาววิลาวัณย  โพธิ์ศรีขาม 

พัฒนาการเรียนการสอนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

80 79,200 80 79,200 80 79,200 80 79,200 นางแสงจันทร  คันธภูมิ 

พัฒนาสงเสริมภาษาตางประเทศ 80 40,000 80 40,000 80 40,000 80 40,000 นางสาววันด ีเกษานุช 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 100 35,000 100 35,000 100 35,000 100 35,000 นางสาวมุกดา อันภักดี 

ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง 
 

80 35,000 80 35,000 80 35,000 80 35,000 นายปญญา  โคตะวินนท 

โครงการพัฒนาครู พัฒนาสื่อ 
สงเสริมการเรียนรูโคดดิ้ง 

90 20,000 90 20,000 90 20,000 90 20,000 นางแกวใจ   ราชบุญเรือง 

กลุมงานบริหารบุคลากร 
        

  

พัฒนาบุคลากร 100 40,000 100 40,000 100 40,000 100 40,000 นางจีรภัทร  คําภาจันทร 



๓๐ 

 

โครงการ / กิจกรรม 
2564  2565  2566  2567  

ผูรับผิดชอบ 
 เปาหมาย  งบประมาณ   เปาหมาย  งบประมาณ   เปาหมาย  งบประมาณ   เปาหมาย  งบประมาณ  

พัฒนากลุมงานบริหารบุคลาการ 100 16,230 100 16,230 100 16,230 100 16,230 นางจีรภัทร  คําภาจันทร 

โครงการพัฒนาคุณภาพระดับ
องคกร(ScQA) 

100 10,000 100 10,000 100 10,000 100 10,000 นางจีรภัทร  คําภาจันทร 

กลุมงานบริหารกิจการนักเรียน   

 
             

พัฒนาการบริหารงานกลุมงาน
บริหารกิจการนักเรียน 

100 85,000 100 85,000 100 85,000 100 85,000 นางสุกัลยา  ชัยวงศศิริ 

กลุมงานบริหารงบประมาณ          

พัฒนาการบริหารงานกลุมงาน
บริหารงานงบประมาณ 

100 40,000 100 40,000 100 40,000 100 40,000 นางสาววันดี  เกษานุช    

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล     80 10,000 80 10,000 80 10,000 80 10,000 นางสาววันด ี เกษานุช    

กลุมงานบริหารท่ัวไป 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

โครงการปองกันและแกไขปญหา
ทองไมพรอมในวัยรุน       

80 3,700 80 3,700 80 3,700 80 3,700 นายจาตุรงค สิงหดา 

โครงการสงเสริมสุขภาพและงาน
อนามัยโรงเรียน       

100 7,500 100 7,500 100 7,500 100 7,500 นายจาตุรงค สิงหดา 

โครงการพัฒนางานบริหารท่ัวไป 100 50,000 100 50,000 100 50,000 100 50,000 นายอัคคเสฏฐ   อังคะฮาด 

โครงการจัดการขยะในโรงเรียน 100 10,000 100 10,000 100 10,000 100 10,000 นายจักกฤษ  บัวประกอบ 

งานจัดซ้ือ จัดจาง วัสดุ ครุภัณฑ
กลุมงานบริหารท่ัวไป 

100 20,000 100 20,000 100 20,000 100 20,000 นายจักกฤษ  บัวประกอบ 



๓๑ 

 

โครงการ / กิจกรรม 
2564  2565  2566  2567  

ผูรับผิดชอบ 
 เปาหมาย  งบประมาณ   เปาหมาย  งบประมาณ   เปาหมาย  งบประมาณ   เปาหมาย  งบประมาณ  

งานโสตทัศนูปกรณหองประชุม
แกนฝาง 

100 10,000 100 10,000 100 10,000 100 10,000 นายจักกฤษ  บัวประกอบ 

โครงการพัฒนาปรับปรุงซอมแซม
อาคาร สถานท่ี 

80 50,000 80 50,000 80 50,000 80 50,000 นายจักกฤษ  บัวประกอบ 

โครงการ ซอมบํารุงรถแทรกเตอร 
และเครื่องจักรของโรงเรียน 

100 10,000 100 10,000 100 10,000 100 10,000 นายจักกฤษ  บัวประกอบ 

งานประชาสัมพันธ และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
การจัดการเรียนรู 

80 10,000 80 10,000 80 10,000 80 10,000 นายจักกฤษ  บัวประกอบ 

โครงการสถานศึกษา
พระราชทาน 

100 50,000 100 50,000 100 50,000 100 50,000 นายจักกฤษ  บัวประกอบ 

ซอมบํารุงอุปกรณและเครือขาย
อินเทอรเน็ตภายในโรงเรียน 

100 15,000 100 15,000 100 15,000 100 15,000 นางจีรภัทร  คําภาจันทร 

ปรับปรุงระบบเสยีงหอประชุมรม
ฝางและหองประชาสัมพันธ 

100 10,000 100 10,000 100 10,000 100 10,000 นางสาวมุกดา  อันภักดี 

งานสงเสริมและพัฒนาระบบงาน
สารบรรณ 

100 25,000 100 25,000 100 25,000 100 25,000 นางสาวรวงทอง  ราชูธร 

เฝาระวังและปองกันแพรระบาด
โรคโควิด-19    

100 20,000 100 20,000 100 20,000 100 20,000 นางสาววิลาวัณย  โพธิ์ศรีขาม 

สหกรณในโรงเรียน 100 15,000 100 15,000 100 15,000 100 15,000 นางสาววิลาวัณย  โพธิ์ศรีขาม 



๓๒ 

 

โครงการ / กิจกรรม 
2564  2565  2566  2567  

ผูรับผิดชอบ 
 เปาหมาย  งบประมาณ   เปาหมาย  งบประมาณ   เปาหมาย  งบประมาณ   เปาหมาย  งบประมาณ  

งานสงเสริมสนับสนุนการรับ
นักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

100 5,000 100 5,000 100 5,000 100 5,000 นางแสงจันทร  คันธภูมิ 

งานตกแตงอาคารสถานท่ี 80 10,000 80 10,000 80 10,000 80 10,000 นางแสงจันทร  คันธภูมิ 



๓๓ 

 

สวนท่ี  ๔ 
กรอบแผนกลยุทธ 

กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวช้ีวัด มาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธท่ี ๑ คุณภาพ
ผูเรียน 

แผนงานท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
๒. เปดบานวิชาการ 
๓. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเพ่ือเตรียมความพรอมในการ

ประเมิน PISA 
๔. งานปจฉิมนิเทศนักเรียน 
๕. สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ (งานศิลปหัตกรรม

นักเรียน) 
๖. สงเสริมกระบวนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
๗. สงเสริมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
๘. พัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร 
๙. พัฒนาสงเสริมความเปนเลิศทางคณิตศาสตร 
๑๐. สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 
๑๑. สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
๑๒. พัฒนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม และปรับปรุงหองคุณธรรม”ขิบปปญโญ
นุสรณ” 

๑๓. สงเสริมคุณธรรมจรยิธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กลุมสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                           

๑๔. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
๑๕. สอบธรรมศึกษา 
๑๖. แขงขันกีฬาประเพณี พ่ีนองปรองดองรูรักสามัคคี 

๑. ผูเรียนมีคุณภาพดาน
วิชาการตาม
มาตรฐานสากล 
๒. ผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตาม
สถานศึกษากําหนด 

๑. ผูเรียนมีคุณภาพดาน
วิชาการตาม
มาตรฐานสากลในระดับ
ดีมาก 
๒. ผูเรียนรอยละ ๘๐ มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคตาม
สถานศึกษากําหนด 

มฐ. 1.1 , 1.2 



๓๔ 

 

กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวช้ีวัด มาตรฐานการศึกษา 
“แกนฝางเกมส”  

๑๗. สงเสริมการแขงขันกีฬาสูความเปนเลิศ 
๑๘. สงเสริมศักยภาพนักเรียนทางดานดนตรีสากล 
๑๙. สงเสริมพัฒนาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
๒๐. พัฒนาการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๒๑. พัฒนาสงเสริมภาษาตางประเทศ 
๒๒. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
๒๓. ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง 
๒๔. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล     
๒๕. โครงการปองกันและแกไขปญหาทองไมพรอมในวัยรุน 
๒๖. โครงการสถานศึกษาพระราชทาน 

กลยุทธท่ี ๒ 
กระบวนการบริหาร
จัดการศึกษา 

แผนงานท่ี ๒ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษา 
๑. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนฝาง

พิทยาคม 
๒. นิเทศภายใน 
๓. พัฒนากลุมงานบริหารวิชาการ 
๔. พัฒนางานทะเบียนนักเรียน / GPA 
๕. พัฒนางานทะเบียนวัดและประเมินผล 
๖. ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๗. โรงเรียนประชารัฐ 
๘. พัฒนาการบริหารงานกลุมงานบริหารงานงบประมาณ 
๙. โครงการสงเสริมสุขภาพและงานอนามัยโรงเรียน       
๑๐. โครงการจัดการขยะในโรงเรียน 
๑๑. งานจัดซ้ือ จัดจาง วัสดุ ครุภัณฑกลุมงานบริหารท่ัวไป 
๑๒. งานโสตทัศนูปกรณหองประชุมแกนฝาง 

สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการดวย
ระบบคุณภาพ  โดย
ไดรับความรวมมือจาก
ทุกภาคสวน 

 

สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการดวย
ระบบคุณภาพ  โดย
ไดรับความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนอยูในระดับ
คุณภาพดีมาก 

 

มฐ. ๒ 



๓๕ 

 

กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวช้ีวัด มาตรฐานการศึกษา 
๑๓. โครงการพัฒนาปรับปรุงซอมแซมอาคาร สถานท่ี 
๑๔. โครงการ ซอมบํารุงรถแทรกเตอร และเครื่องจักรของ

โรงเรียน 
๑๕. งานประชาสัมพันธ และพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือการจัดการเรียนรู 
๑๖. ซอมบํารุงอุปกรณและเครือขายอินเทอรเน็ตภายใน

โรงเรียน 
๑๗. ปรับปรุงระบบเสยีงหอประชุมรมฝางและหอง

ประชาสัมพันธ 
๑๘. งานสงเสริมและพัฒนาระบบงานสารบรรณ 
๑๙. เฝาระวังและปองกันแพรระบาดโรคโควิด-๑๙    
๒๐. สหกรณในโรงเรียน 
๒๑. งานตกแตงอาคารสถานท่ี 
๒๒. พัฒนาการบริหารงานกลุมงานบริหารกิจการนักเรียน 
๒๓. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
๒๔. โครงการพัฒนาครู พัฒนาสื่อ สงเสริมการเรียนรูโคดดิ้ง 
๒๕. โครงการพัฒนาคุณภาพระดับองคกร(ScQA) 
๒๖. โครงการพัฒนางานบริหารท่ัวไป 

กลยุทธท่ี ๓ 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

แผนงานท่ี ๓ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

๑. การพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนในทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. การพัฒนาเชิงระบบดวยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
แบบ  PBL   

๓. ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 

ครูมีกระบวนการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญและเปนครูใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

ครูรอยละ ๙๐ มี
กระบวนการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญและเปนครูใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

มฐ. ๓ 



๓๖ 

 

กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการ เปาประสงค ตัวช้ีวัด มาตรฐานการศึกษา 
๔. จัดหาสื่อ  วัสดุ  และอุปกรณวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
๕. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษา 
๖. พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษา 
๗. แนะแนวศึกษาตอ 
๘. สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู 
๙. สงเสริมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
๑๐. พัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร 
๑๑. พัฒนาสงเสริมความเปนเลิศทางคณิตศาสตร 

 


