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ค ำน ำ 
 

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมได้จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2564 – 2566) จากการใช้ข้อมูลนโยบายในระดับรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก และ
งบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
น าไปสู่การปฏิบัติ ให้ทันต่อห้วงเวลาในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม สามารถวัดผลประเมินผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม การด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และบรรลุผลส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ พันธกิจและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2564 - 2566 ) โรงเรียน      
เรณูนครวิทยานุกูล ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายในสถานศึกษาและองค์กร
ภายนอกหรือผู้ที่สนใจเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป  

 
 
 
         งานแผนงาน/กลุ่มงบประมาณ 
                    โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
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           บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.  หลกักำรและเหตุผล 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคมและสร้างชาติ เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีการก าหนดให้ส่วนราชการ 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะสั้น 1 ปี และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี และเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง 
นโยบายการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – พ.ศ.2579 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจึงมีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สอดคล้องและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติที่ได้วางไว้  โรงเรียน
เรณูนครวิทยานุกูล ได้ด าเนินงานโครงการเพ่ือสนองนโยบาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งในแต่ละปีมีการด าเนินโครงการ กิจกรรม ตามกลยุทธ์ที่วางไว้มีการ
ประเมินผลการด าเนินงาน  เพ่ือให้ทราบปัญหา ข้อบกพร่อง แนวทางแก้ไขปัญหา และวิธีการที่จะใช้ในการ
วางแผนพัฒนาการศึกษาต่อไป โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลจึงได้วางแผนก าหนดทิศทางในการจัดการศึกษา 
โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2564-2566) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขแนวทางการด าเนินงานให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายปัจจุบัน 
2. เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานที่สามารถตอบสนองเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รวมทั้ง

การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน 
3. เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานโครงการ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
2. สภำพทั่วไปของโรงเรียน 

ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อ : โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล   

สังกัด : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
ช่องทางการสื่อสาร : โทรศัพท์  042579295, โทรสาร 042579520   

       เว็บไซต์ http://www.rnks.ac.th 
          เฟซบุค https://web.facebook.com/RnkSchool2020 
        ยูทิวป์ rnk school 

ที่อยู่ : 181 หมู่ที่ 13 ถนนเมืองใหม่วิทยานุกูล ต าบลเรณู อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม   
         รหัสไปรษณีย์  48170   

สภำพปัญหำกำรจัดตั้ง 
 ก่อนที่จะมีโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งนี้นั้น  นักเรียนที่เรียนส าเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่  7  จากอ า เภอ
เรณูนคร  หากมีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา  จะต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่ อ าเภอธาตุพนม  
อ าเภอเมืองนครพนม หรือต่างจังหวัด ท าให้เกิดปัญหาในการเดินทางและ ทั้งการหาที่พักอาศัย  ผู้ปกครอง
ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจ านวนมาก นายถนอม แสงสุริยจันทร์ หัวหน้ากิ่งอ าเภอเรณูนครในสมัยนั้น พร้อมด้วย
ข้าราชการ ประชาชน พ่อค้าคหบดี ได้ร่วมประชุมขอด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอเรณู
นครขึ้นโดยได้ขอแบ่งที่ดินของโรงเรียนเรณูนคร (โรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายสอนระดับ ป .5-7) ตั้งเป็น
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลขึ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2515 

http://www.rnks.ac.th/
https://web.facebook.com/RnkSchool2020
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ประวัติกำรจัดตั้ง  
 พ.ศ.2515 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมตัิให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยตั้งชื่อว่า “โรงเรียนเรณูนคร
วิทยานุกูล” เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมดจ านวน 137 คน อาคาร
เรียนและห้องเรียนใช้ร่วมกับโรงเรียนเรณูนคร มีนายมัทราช  บัวบาน รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่  และปี
เดียวกันได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังที่ 1 จ านวน 4 ห้องเรียน (อาคารหนุ่มเมืองเว ในปัจจุบัน) สร้าง
เสร็จ พ.ศ.2516 
 พ.ศ.2515 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายวิสุทธิ์  ภักดีศรี ด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่ 
 พ.ศ.2518 ยุบโรงเรียนเรณูนครรวมเข้ากับโรงเรียนเรณูวิทยาคาร ยกพ้ืนที่ทั้งหมดให้โรงเรียนเรณูนคร
วิทยานุกูล  ตราบจนถึงปัจจุบัน 
 พ.ศ.2523 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

พื้นที่   
 พ้ืนที่ดั้งเดิมจ านวน 114 ไร่ 2 งาน 41.6 ตารางวา พ.ศ.2560 แบ่งพ้ืนที่ให้เทศบาลต าบลเรณูนคร 
ส าหรับจัดสร้างสนามกีฬาเมืองเวเสดียมจ านวน 26 ไร่ คงเหลือ 88 ไร่ 2 งาน 41.6 ตารางวา และที่ตั้งของ
โรงเรียนมีอาณาเขตดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดกับชุมชนหมู่ 3 บ้านโพนสาวเอ้ ต าบล 
  ทิศใต้ ติดกับชุมชนหมู่ 13 ต าบลเรณู อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
  ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนหมู่ 9 ต าบลโพนทอง  อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
  ทิศตะวันตก ติดกับจรดกับชุมชนหมู่ 13 ต าบลเรณู อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

เขตพ้ืนทีบ่ริการประกอบด้วย เทศบาลต าบลเรณนูคร  ต าบลเรณู ต าบลโคกหินแฮ ่ต าบลโพนทอง 
ต าบลหนองย่างชิ้น ต าบลเรณูใต้ และต าบลนางาม 

ปัจจุบันโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดท าการเรียนการสอน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 
ตำรำงแสดงจ ำนวนประชำกรในเขตพื้นที่บริกำร 

พื้นที่ ชำย หญิง รวม หลังคำเรือน 
เทศบาลต าบลเรณูนคร 2,117 2,386 4,503 1,691 

ต าบลเรณู 2,402 2,374 4,776 1,688 
ต าบลโพนทอง 2,153 2,093 4,246 1,426 
ต าบลนางาม 4,447 4,502 8,949 2,689 

ต าบลโคกหินแฮ่ 3,600 3,566 7,166 1,991 
ต าบลหนองย่างชิ้น 2,208 2,158 4,366 1,333 

ต าบลเรณูใต้ 2,497 2,466 4,963 1,597 
รวม 19,424 19,545 38,969 12,415 

*ข้อมูลประชาการปี พ.ศ.2563 ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง  
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แผนที่แสดงท่ีตั้งโรงเรียน (พิกัด 17.056790040516212, 104.67787555270807) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 

   
 
            
            
            
  
 
 

ชื่อภำษำไทย “โรงเรียนเรณูนครวิทยำนุกูล” อักษรย่อ ร.ณ. 
ชื่อภำษำอังกฤษ “Renunakhonwittayanukul School” อักษรย่อ RNK 
สีประจ ำโรงเรียน 

“สีเหลือง – แดง” 
  สีเหลือง หมายถึง  ความรักในขนบธรรมเนียมประเพณีผู้ไทย 
  สีแดง หมายถึง  ความรัก ความจริงใจต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ปรัชญำโรงเรียน 
  “สุขา สงฺฆสฺส สามัคค”ี ความสามัคคีน ามาซึ่งความสุข 

ค ำขวัญโรงเรียน 
“มีมานะ มีวินัย ใฝ่สันติ” 

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์โรงเรียน 
“ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมพ้ืนบ้านผู้ไทยเรณูนคร” 

ค่ำนิยมของโรงเรียน 
  “รักษ์ผู้ไทย จิตใจดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้” 
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คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา

รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ

1.การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสตูรท้องถิ่น 
2.การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3.การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
4.การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
6.การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 
7.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
8.การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหลง่เรียนรู้ 
9.การนิเทศการศึกษา
10.การแนะแนว 
11.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 
12.การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 
13.การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
14.การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 
15.การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของสถานศึกษา
16.การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 
17.การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
18.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ PLC
19.งานแนะแนว
20.งานโครงการพิเศษ

รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณ

1.การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอ
ต่อปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี
2.การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยตรง 
3.การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร 
4.การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5.การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6.การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
7.การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลติจาก
งบประมาณ 
8.การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
9.การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อ
การศึกษา 
10.การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
11.การวางแผนพัสดุ 
12.การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 
13.การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและ
จัดหาพัสดุ 
14.การจัดหาพัสดุ 
15.การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสด ุ
16.การจัดหาผลประโยชน์จากทรพัย์สิน 
17.การเบิกเงินจากคลัง 
18.การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
19.การน าเงินส่งคลัง 
20.การจัดท าบัญชีการเงิน 
21.การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
22.การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
23.งานสวัสดิการ

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

1.การวางแผนอัตราก าลัง 
2.การจัดสรรอัตราก าลงัข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา
3.การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
4.การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงข้ึนการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
5.การด าเนินการเกี่ยวกับการเลือ่นเงินเดือน 
6.การลาทุกประเภท 
7.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8.การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
9.การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน 
10.การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 
11.การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
12.การออกจากราชการ
13.การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
14.การจัดทา บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
15.การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
16.การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
17.การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
18.การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรบั
ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
19. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
20.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การด าเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
21.งานรักษาความปลอดภัย
22.'งานครูเวรประจ าวัน
23.งานวินับจราจรบนท้องถนน

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

1.การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
2.การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา
3.การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
4.งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
5.การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
6.การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7.งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8.การด าเนินงานธุรการ 
9.การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
10.การจัดท าส ามะโนผู้เรยีน 
11.การรับนักเรียน 
12.การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง 
ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
13.การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 
14.การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
15.การทัศนศึกษา 
16.งานกิจการนักเรียน 
17.การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
18.การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัด
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา
19.งานวัฒนธรรมชุมชน
20.งานศูนย์มรดกผู้ไทย
21.งานยานพาหนะและน้ ามันเช้ือเพลิง
22.งานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
23.งานศูนย์อาหารและโภชนาการ
24.งานธนาคารโรงเรียน
25.งานอนามัยโรงเรียน

3. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนเรณูนครวิทยำนุกูล 
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4.  ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
 4.1 ข้อมูลนักเรียน 
ตารางที่ 1 ข้อมูลจ านวนนักเรียนชายและหญิงแยกตามระดับชั้นปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน(คน) 

นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 191 198 389 
มัธยมศึกษาปีที่2 164 190 354 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 153 226 379 
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 508 614 1122 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 111 204 315 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 114 206 320 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 100 184 284 
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 325 594 919 

รวมนักเรียนทั้งสิ้น 833 1208 2041 
ที่มา :  กลุ่มวิชาการ  ข้อมูล ณ วันท่ี 13 พ.ค. 64 
 
4.2  ข้อมูลบุคลำกร 
ตารางที่ 2 ข้อมูลจ านวนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน(คน) 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 
2. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 3 
3. คร ู 101 
4. พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 2 
5. ลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน)  11 
6. ครูต่างชาติ 6 
7. ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1 
8. ครธูุรการ 1 
9. ลูกจ้างประจ า  3 
10. ลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) 11 

 รวมทั้งสิ้น 140 
ที่มา : กลุ่มบรหิารงานบุคคล  ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค. 64 
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4.3 ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
 
ตำรำงท่ี 3  ข้อมูลอำคำรเรียน 
 

รำยกำร ชื่อแบบอำคำร ปีงบประมำณที่ได้รับจัดสรร งบประมำณ (บำท) 
 
อาคารเรียน 

216ก 2520,2522 2,290,000 
216ล 2527 4,300,000 

216 ปรับปรุง 46 2550,2551 14,699,000 
108ล/30 2557 5,688,000 

ที่มา:กลุ่มบริหารทั่วไป  ข้อมูล ณ วันท่ี 7 พ.ค. 64 
   
ตำรำงท่ี 4 แสดงข้อมูลอำคำรประกอบอ่ืนๆ 
 

   ที่มา:กลุ่มบรหิารทั่วไป  ข้อมลู ณ วันที่ 7 พ.ค. 64 
 
 
 
 
 
 

รำยกำร ชื่อแบบอำคำร ปีงบประมำณที่ได้รับจัดสรร งบประมำณ(บำท) 
หอประชุม 100/27 2532 2,200,000 
โรงฝึกงาน ไม่มีแบบ หลังที่ 1 2519 280,000 
 ไม่มีแบบ หลังที่ 2  2524 500,000 
 ไม่มีแบบ หลังที่ 3 2528 780,000 
บ้านพักครู/ภารโรง ไม่มีแบบ หลังที่ 1 2515 50,000 
 ไม่มีแบบ หลังที่ 2  2515 50,000 
 ไม่มีแบบ หลังที่ 3 2517 50,000 
 ไม่มีแบบ หลังที่ 5 2518 80,000 
 ไม่มีแบบ หลังที่ 6 2518 80,000 
 ไม่มีแบบ หลังที่ 7 2519 80,000 
 ไม่มีแบบ หลังที่ 8  2520 70,000 
 ไม่มีแบบ หลังที่ 9 2521 80,000 
 ไม่มีแบบ หลังที่ 10 2524 191,000 
 ไม่มีแบบ หลังที่ 11  2527 220,000 
ห้องน้ า ห้องส้วม  ไม่มีแบบ ห้องส้วม 5 2526 70,000 
  ไม่มีแบบ ห้องส้วม 6 2545 189,000 
 ไม่มีแบบ ห้องส้วม7 2557 1,100,000  
 ไม่มีแบบ ห้องส้วม8 2559 570,000 



7 
 

4.4 ข้อมูลแหล่งกำรเรียนรู้ 
 1.ห้อง SEAR ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (HCEC) 
 2. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
 3. บ้านผู้ไทยเรณูนคร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 
 4. ศูนย์แนะแนวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
 5. ศูนย์ภาษาเกาหลีประจ าภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 6. ห้องสมุด GIFTED 
 7. สนามกีฬาเมืองเวสเตเดียม 
 8. สวนพฤษศาสตร์ 
 9. สวนป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  
  
5.  ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
5.1 ด้ำนผู้เรียน 

1. นักเรียนทีมรักษ์ผู้ไทยเรณูนคร ชนะเลิศการแข่งขัน Biogang Challenge  2017 ได้รับถ้วย
รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 
100,000 บาท 

2. นักเรียนระดับชั้น ม.ปลายได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการร้องเพลงคุณธรรมระดับประเทศ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  67  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 

3. นายรัชพล  มูลเพ็ญ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นที่น าชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ปี 2561 
4. เด็กหญิงจิรานุช  ดันงา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน  ใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2560 
5. เด็กหญิงจัสมิน  เฟลเทน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน  

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
6. นายณัฐดนัย  บุญก้อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัล “วัฒนธรรมวินิต” จาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 
7. ทีม หยังบุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ จัดโดย 

อพวช. ร่วมกับ Thai PBS พ.ศ.2563 
8. ทีม RENU LAKORN ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ การ

แข่งขันละครเยาวชนสร้างสรรค์ “แก่นอีสานวัฒน์” 2563 จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
9. นายธีวสุ  สุรพินิจ ได้ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 ค่ายดาราศาสตร์

โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 
10. นางสาวเมทิกา  วราทวีธ ารง ได้ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 ค่ายเคมี

โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 
11. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ฟุตซอล ประเภทหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 

ครั้งที่ 42 
12. นางสาวจัสมิน เฟลเทล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่ง

และดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10  ประจ าปี 2563 
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13. เด็กชายปวรุตม์ ไชโย ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเกม 180 IQ ระดับมัธยมศึกษา 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2563 

14. รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  เรื่อง 
เครื่องพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ COVID-19 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

15. รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง 
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมมดแดง ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโดยสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

16. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง การศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อตะเกียบทานได้ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

17. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง การศึกษา
วัสดุจากธรรมชาติที่มีผลต่อแผ่นชีทเมล็ดงอก ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโดยสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

18. นางสาวณัฐพร  สิงห์คะ  และนางสาวสุดารัตน์  ค าวัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
(ภาษาไทยที่รัก) ประจ าปีพุทธศักราช 2563 

 
5.2  ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      ครูได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 

1. นายเดชา  แก้วเชื่อม ไดัรับรางวัลเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี จากกระทรวงศึกษาธิการ  
เมื่อ 16 มกราคม 2563 

2. นางระพีพร  พลเหี้ยมหาญ ไดัรับรางวัลครูดีเด่น STEM education จากสถาบันส่งเสริม 
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสวท.)  เมื่อ วันที่ 20  เมษายน 2561 

3. นางระพีพร  พลเหี้ยมหาญ ไดัรับรางวัลเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี จากกระทรวงศึกษาธิการ  
เมื่อ 16 มกราคม 2561 

4. นางวัลภา เวชรังษี ณ ระนอง ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา เนื่องในงานวันครู  
ปี 2564 

5. คณะครู  ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข จากส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  
จ านวน 17 คน ได้แก่ นางจิราวรรณ สุทธิเภท นางวรีพร บุพศริ  นางวาสนา ภาคนาม นางสาว
กมลชนก บุญทอง นางสาวจันทิมา มีลา นางสาวชุติมา พิศงาม  นางสาวณัฏฐณิชา สุธรรม  
นางสาวนิลดา กันกา  นางสาวปริศนา นิลมาตร นางสาวปัทมาวรรณ พรหมสนธิ  นางสาวพรรณ
ทิพย์ บัวชุม นางสาวพัชราพร เชื้อดวงผุย นางสาวพิชชาสินี จรรยาไพบูลย์ นางสาวสัตตบุษย์ ตะ
วังทัน นายมโหฬาร ทะยานยุทธ นายวรวุฒิ ศรีมะโรง  และนายวิเชียร แก้วมณีชัย 

6. นางเกศินี  เชื้อเอ่ียมพันธุ์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม 
แนะแนว ด้านบริหารจัดการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
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5.3  ด้ำนสถำนศึกษำ 
      สถานศึกษาได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 

1. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (OBECQA) )  ประจ าปี 2560 ตามโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

2. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศกึษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านการ
ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง พ.ศ.2561 

3. โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ได้รับรางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”   ปีงบประมาณ 2562 
4. โรงเรียนไดร้ับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นต้นแบบในระดับพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

สถานศึกษาน าร่องการวิจัยและพัฒนาแนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ภายใต้โครงการสี่ TFE ประจ าปี 2563 

5. โรงเรียนได้รับรางวัลรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

 



10 
 

บทที่ 2  
นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 

 

 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ได้ศึกษาแผนยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับ 
เพ่ือให้การด าเนินงานก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการพร้อมทั้งมีความเชื่อมโยง สอดคล้องเกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษากับนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ดังนี้ 

1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 
2. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 
3. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2564 
4. แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)  ฉบับทบทวน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  
1. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2579  

วิสัยทัศน์ 
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่21 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน คือ 

ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ โดยมีเป้าหมาย 
1) คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ  

ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมาย 

1) ก าลังคนมีทักษะและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็น 
เลิศเฉพาะด้าน 

3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศำสตร์ที ่3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
โดยมีเป้าหมาย 

1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะและคุณลักษณะที่ 
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา  
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม หลักสูตร 
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อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 

4) แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

5) ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศำสตร์ที ่4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ โดยมีเป้าหมาย 
1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ส าหรับคนทุกช่วงวัย  
3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
ยุทธศำสตร์ที ่5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย 

1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิด 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

3)  การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม   
ยุทธศำสตร์ที ่6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยมีเป้าหมาย 

1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน  
และสามารถตรวจสอบได้              

2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา 

3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนและพ้ืนที่ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่าง
กันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  

4) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม  
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
2. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 - 2565 

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) และแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน  โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ  ที่จ าเป็นของ
โลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่ รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ  และมีจิตสาธารณะ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็น "การศึกษาขั้น
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พ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ .ศ. 2564 - 2565 ดังนี้  

1. ด้านความปลอดภัย  
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่
ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  

2.  ด้านโอกาส  
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย  

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี 

คุณภาพ ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน  
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อย่างเท่าเทียมกัน  

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะ 
ในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ  
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น ของ 

โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง  
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือก ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า  

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็น ในแต ่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ๊จริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน 
การสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

4. ด้านประสิทธิภาพ  
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ 

ขับเคลื่อน บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ 
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โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท 
ของพ้ืนที ่ 

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปี 
ที่ 1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ 
สถานศึกษา ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ  

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และ 
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
3. นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2564 

หลักการท างาน “สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” ภายใต้หลักการ 
ดังนี้ 

T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการท างานและกระบวนการ ตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่าง ๆ 

R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการ ตามภารกิจ
ของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ 

U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน 
และประชาชน 

S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการท าให้ผู้เรียน มีวิธีคิด
และทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับส านึกและความเข้าใจ ในความเป็นไทย 

T (Technology) หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสร้าง (Infrastructure) ได้แก่ 
สิ่งจ าเป็นและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของโอกาสในการศึกษา และในเชิง
การเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยช่วยให้ผู้เรียนทุกคน ถึงพร้อม
ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ 
 
2. นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง 12 ข้อ ดังนี้ 

ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง ของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย 

ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการ
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
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กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษา
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุง เพ่ือก าหนดให้มีระบบบริหารและการ
จัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงาน
บุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ วัดความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม และสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

ข้อ 7 การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็น
การผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา
และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท ามาตรฐานอาชีพใน
สาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา ร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา เด็ก
ปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ  

ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษา
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วย
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  

ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  

ข้อ 11 การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
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เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิด
ความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากยิ่งข้ึน ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ ต่อการ
เตรียมผู้เรียนไทยให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 
และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ (Resilience) รวมถึงปัญหาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา และปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการศึกษา ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
 
3. นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

1) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัยอันตราย
ต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็น
หลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

3) ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ได้อย่างแท้จริง 

4) ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษา และ
ตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็ม
ตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงวัย 

7) การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้ที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี เท่า
เทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
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4. แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดนครพนม ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
วิสัยทัศน์ 
 “มุ่งพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีความเสมอภาค รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาเซียน
และจีนตอนใต้” 
พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบการบริหารัดการตาหลักธรรมาภิบาล 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ อาเซียนและจีนตอนใต้” 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลเพ่ือตอบสนอง
ต่ออัตลักษณ์จังหวัด 

2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาจังหวัดและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

อาเซียนและจีนตอนใต้ 
4. เพ่ิมโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษา การเรียนรู้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค

ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในอนาคต 
2. มีครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
3. มีก าลังรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดนและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ

ประเทศ 
4. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตฃ 
5. เกิดองค์ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างยั่งยืน 
6.  มีระบบบริหารจักการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
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5. แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ฉบับทบทวนปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 22  
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีคุณภาพคู่ 

คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี ด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็ง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
พันธกิจ (Mission)  

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีขีดความสามารถในการ 
แข่งขันระดับประเทศ  

2. เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีโอกาสและเข้าถึงบริการทาง การศึกษา
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  

3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามสมรรถนะและปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

4. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล จากการมีส่วนรวมของทุกภาค  
ส่วน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและมีความเชื่อมโยงทุกระดับ  
 

ประเด็นยุทธศำสตร์(Strategy Issues)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ระดับประเทศ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ าและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตาม 

คุณลักษณะพึงประสงค ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับ

สิ่งแวดล้อม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ตามหลัก    

ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
เป้ำประสงค์ (Goals)  

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นเลิศทางวิชาการ  
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุม เสมอภาค เป็นคนดีและมีความสุขในสังคม  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  

และเป็นมืออาชีพ  
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง เป็นแหล่ง เรียนรู้

ที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด การ  
บริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง ระบบข้อมูล  
สารสนเทศเพ่ือการศึกษามีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงทุกระดับ  

 

จุดเน้น  
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน (O-NET คุณลักษณะอันพึงประสงค์)  
2. ด้านทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะภาษา ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะอาชีพ) 
3. ด้านสวัสดิภาพผู้เรียน  
4. ด้านหลักธรรมาภิบาล  
5. ด้านการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมและจิตอาสา  
6. ด้านการประกันคุณภาพ 
 

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)  
“บริการที่เป็นมิตร พิชิตด้วยรอยยิ้ม ครองทีมท างาน ปฏิบัติการด้วยคุณธรรม”  

ค่ำนิยมหลักองค์กร (Core Values Organization)  
F-U-N = เป็นสุข สนุกสนาน Forward thinking = หัวก้าวหน้า รักการเรียนรู้  

Unity = อยู่อยา่งสามคัคี มีความเป็นหนึ่ง ประสานความร่วมมือ Noble 
mind = พึงมีคุณธรรม น าจิตใจ 
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บทที่ 3  
ผลกำรวิเครำะห์บริบทขององค์กร 

 

 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2564 - 2566) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2564  มีหน้าที่ในการน าผลการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และ
สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน ทบทวนทิศทางขององค์กร ทบวนการน าแผนงานโครงการสู่การปฏิบัติ 
ปรับวิธีการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม โดยในเบื้องต้นได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี” ขึ้นเมื่อวันที่  5 เมษายน พ.ศ.2564 ณ ห้อง
ประชุมดงหวายสายบ่อแก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล และเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 จึง
ได้จัดท าแบบสอยถามการวิยเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาแบบออนไลน์ สรุปได้ดังนี้ 
 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก โดยใช้หลัก C-PEST 
 

1. ด้านพฤติกรรมลูกค้า (Customer  Behavior : C ) 
ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 

กลุ่มผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน 
- โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
- ผู้ปกครองคาดหวังให้บุตรหลานได้เรียนในโรงเรียน
ที่ดี มีคุณภาพและสามารถศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษา  สามารถสื่อสารได้หลายภาษา 
- ผู้ปกครองให้ความส าคัญต่อคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา
มากขึ้น 
กลุ่มคู่แข่ง 
- ภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่นให้การสนับสนุนการศึกษา
ท าให้มีโรงเรียนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
- โรงเรียนขนาดใหญ่ในตัวจังหวัดมีความพร้อมใน
การจัดการศึกษามากกว่าท าให้โรงเรียนพยายาม
ปรับตัว และพัฒนาอยู่เรื่อยๆ 

กลุ่มผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน 
-  ผู้ปกครองไม่มีเวลาเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมเปลี่ยนแปลงไป 
- กลุ่มผู้เรียนมีความหลากหลายและมีพ้ืนฐานความรู้
ที่แตกต่างกัน 
- ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่
มีชื่อเสียงหรือโรงเรียนในเมืองท าให้ไม่มีโอกาสเลือก
รับนักเรียน 
- ผู้ปกครองและนักเรียนมีทางเลือกหลากหลาย 

 
 
กลุ่มคู่แข่ง 
- คุณภาพการจัดการศึกษาไม่เท่าเทียมกันเนื่องจาก
มีข้อจ ากัดด้านบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากรและ
การจัดการท าให้นักเรียนที่เก่งๆไปเรียนโรงเรียนที่มี
ความพร้อมมากกว่า 
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ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
องค์กรที่มีอิทธิพลต่อการท างาน 
- ชุมชน ท้องถิ่นให้การสนับสนุนทรัพยากรในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- มีหน่วยงานประเมิน เช่น สมศ. สทศ. ท าให้
ผู้ปกครอง/ นักเรียน/ชุมชน เกิดความเชื่อมั่นต่อการ
จัดการศึกษา 
 

องค์กรที่มีอิทธิพลต่อการท างาน 
- มีนโยบายที่ให้โรงเรียนด าเนินโครงการที่ซ้ าซ้อน 
มากมาย เช่น โรงเรียนในฝัน โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวิถี
พุทธ โรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- หน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือในการจัดกิจกร
กรรมต่างๆมากมาย 
- การประเมินเพ่ือยกระดับคุณภาพของโรงเรียนมี
มากเกินไปท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่ครบ
ตามหลักสูตร 

2. ด้านการเมืองและกฎหมาย(Political and Legal  : P ) 
ระเบียบกฎหมายและนโยบาย 
- มีระเบียบกฎหมายที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา เช่น 
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  พรบ.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ส่งผลให้การบริหาร
การศึกษามีประสิทธิภาพ 
- มีโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ท าให้โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้น 
- ระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
- พ.รบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมที่ 2  พ.ศ.2544  เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วน
ช่วยในการจัดการศึกษา 
บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ 
- อปท./เอกชน/หน่วยงานภาครัฐ/ผู้ปกครอง /
ชุมชน ส่งเสริมการจัดการศึกษาและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้น 
- ท้องถิ่น/ชุมชน/ผู้ปกครอง ให้งบประมาณ
สนับสนุนในการจัดการศึกษามากขึ้น 
- นักการเมืองท้องถิ่นส่วนหนึ่งเป็นศิษย์เก่าของ
โรงเรียน  ซึ่งมีบทบาทในการช่วยสนับสนุนในการจัด
การศึกษา 

ระเบียบกฎหมายและนโยบาย 
- นโยบายเร่งด่วนบางเรื่องส่งผลกระทบต่อ

เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานของครู 

- เกณฑ์การประเมินต่างๆที่เน้นเอกสารไม่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
แท้จริงและยั่งยืน 

- การก าหนดมาตรฐานการศึกษาทั้ง
ระดับชาติ  กระทรวง  กรม  เขตพ้ืนที่
การศึกษา  ตลอดจนมาตรฐานโรงเรียนเป็น
อุปสรรคในทางปฏิบัติ 

- การเมือง  กฎหมาย  มีการเปลี่ยนแปลง
บ่อย  ผู้ปกครองตามไม่ทัน 

บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ 
- อปท./เอกชน/หน่วยงานภาครัฐ/ผู้ปกครอง 

/ชุมชน บางแห่ง บางคน ขาดความเข้าใจ  
ไม่เห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรม
การศึกษา ท าให้ขาดพลังในการขับเคลื่อน
การพัฒนา 

- อปท. มีงบประมาณจ ากัด  สนับสนุนได้ไม่
เต็มที่ 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก โดยใช้หลัก C-PEST 
 

3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic  : E ) 
ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 

สภาวะเศรษฐกิจ 
-  ผู้ปกครองบางส่วนประกอบอาชีพเสริมท าให้มี
รายได้เพ่ิมข้ึน 
- ผู้ปกครองด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ท าให้เกิดความมั่นคงทางฐานะ
ทางการเงิน 

 
 

งบประมาณ 
- มีงบประมาณจัดสรรให้โรงเรียนเพื่อจัด

การศึกษา 
 
 
 

 

สภาวะเศรษฐกิจ 
- สินค้าอุปโภค บริโภคมีราคาสูงขึ้นไม่สอดคล้องกับ
รายได้ 
- ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากข้ึน 
- ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง  
มีรายได้ไม่ม่ันคง  บุตรอาศัยกับญาติพ่ีน้อง 
- ความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร  ท า
ให้ผู้ปกครองมีรายได้ไม่ม่ันคง 
งบประมาณ 
- งบอุดหนุนการศึกษาไม่สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
- การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามบริบทของ
โรงเรียน 
- ห้วงเวลาในการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับ
การจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 

4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural  : S ) 
ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 

- มีจ านวนโครงสร้างประชากรและลักษณะ
ประชากรที่ไม่ซับซ้อนเอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
- สภาพชุมชนมีการพัฒนาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้
ทันตามยุคสมัย ส่งผลต่อค่านิยมของผู้ปกครองที่ให้
ความส าคัญกับการจัดการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
- ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิปัญญา ปราชญ์ท้องถิ่นที่
หลากหลาย ที่โรงเรียนสามารถน ามาใช้ในการจัด
การศึกษา 
- มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ที่โดดเด่น
และเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ส่งผลให้ง่ายต่อการ
จัดการศึกษา 

 
 

- ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล ภูมิปัญญา ปราชญ์ท้องถิ่น 
และแหล่งเรียนรู้ไว้อย่างเป็นระบบ 
- ปัญหาการหย่าร่าง การแยกกันอยู่ การย้ายถิ่นฐาน
ของผู้ปกครอง ส่งผลให้ไม่สามารถดูแลและให้ความ
อบอุ่นแก่บุตรหลานท าให้นักเรียนมีปัญหาด้าน
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
- ค่านิยมการด ารงชีวิตของชุมชน ผู้ปกครอง 
นักเรียน เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมเมือง ท าให้ต้อง
ดิ้นรน ขวนขวายมากขึ้น ส่งผลให้ครอบครัวขาด
ความอบอุ่น 
- ผู้ปกครองมีค่านิยมเลี้ยงบุตรหลานด้วยวัตถุนิยม   
- มีความยึดติดกับวัฒนธรรมของตนเองมากเกินไป  
มีความยึดติดกับค่านิยมวัฒนธรรมเดิมๆ  
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5. ด้านเทคโนโลยี (Technological  : T ) 
ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 

- มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ท าให้
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

- การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ชุมชน 
ผู้ปกครอง นักเรียน มีหลายช่องทาง มี
ความรวดเร็วและท่ัวถึง 

- มีความหลากหลายของสื่อ โปรแกรมทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ และสะดวกต่อการจัดการศึกษา 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้ง่ายต่อ
การเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อมูลต่างๆ ท าให้
ง่ายต่อการบริหารจัดการศึกษา 

- มี พรบ. คอมพิวเตอร์และหน่วยงานที่
ควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตาม 
พรบ.ที่ก าหนด 

- มีหน่วยงานเอกชนภายนอกท่ีเกี่ยวข้องใน
ด้านเทคโนโลยี  มาให้ความรู้ในหน่วยงาน 
ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

- ระบบการควบคุม/ป้องกันการเข้าถึงสื่อ 
เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ขาดประสิทธิภาพ
ส่งผลให้มีการน าไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม 

- ไม่มีวินัยและขาดจิตส านึกท่ีดีในการใช้ ICT 
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

- การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเป็นไป
อย่างรวดเร็วท าให้ไม่มีความรู้ ขาดทักษะ  
ในการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

- เพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง นักเรียน 
ในการจัดหาเทคโนโลยี มาใช้ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงบางครอบครัวไม่สามารถ
จัดซื้อ จัดหาได้ 

- สื่อ อุปกรณ์ ICT  มีราคาแพง  ต้องใช้
งบประมาณจ านวนมากในการจัดซื้อและ
บ ารุงรักษา 

- ขาดผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่ออย่าง
จริงจัง 

- ระบบอินเตอร์เน็ตไม่ครอบคลุมการใช้งาน 
- ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอายุมากและไม่เข้าถึง

เทคโนโลยี 
 

 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน โดยใช้หลัก 7 S  
 

1. ด้านบุคลากร (Staff  : S1 ) 
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 

- โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอ   
 

-ความเข้าใจของบุคลากรต่อบทบาทหน้าที่  
การท างานเป็นทีม 
-ความพร้อมในการท างานต่อการเปลี่ยนแปลง 

2. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการของผู้น าองค์กร (Style  : S2 ) 
-มีภาวะผู้น า คุณธรรม จริยธรรม  เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการบริหาร 
- มีความสามารถในการบริหารจัดการ  มีการ
กระจายอ านาจ ตัดสินใจ ให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพ
ที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

- มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารตามวาระค่อนข้างบ่อย  
ท าให้การสานต่อนโยบายไม่ต่อเนื่อง 
- ขวัญและก าลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชา 
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-ใช้รูปแบบบริหารจัดการที่เหมาะสมในการ
บริหารงาน 
-การคิดค้นระบบงานและเทคนิคการบริหารที่
เหมาะสม  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 

3. ด้านความรู้  ความสามารถ ทักษะ (Skill  : S3 ) 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 
ความสามารถ ตามสมรรถนะหลัก  สมรรถนะ
ประจ าสายงาน  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
- มีการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ  อย่างต่อเนื่อง 
- การมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวุฒิการศึกษาสูง  
มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบสูง  
มีจิตสาธารณะ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถด้าน
การวิจัยและพัฒนา 
- บุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่
รับผิดชอบและบริหารจัดการให้ส าเร็จ   
- มีภาวะผู้น าสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ครูมีภาระงานมาก  ท างานให้หน่วยงานอื่นมาก
เกินไป   
- ครูมีการอบรมสัมมนา  การประเมินมากเกินไป 
- ครูขาดการปรับเปลี่ยนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  
จึงไม่เกิดการพัฒนา 
 

 
4. ด้านโครงสร้าง  (Structure  : S4 ) 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
- มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน  และ
สอดคล้องตามโครงสร้างส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ  และ
สายการบังคับบัญชา 
-มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- มีการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน 

- ภาระงานมีหลายหน้าที่ท าให้ขาดความชัดเจนใน 
การปฏิบัติงาน 
- ครูไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มที่ 
- ขาดการนิเทศติดตามงานไม่สม่ าเสมอ 

 

5. ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy  : S5 ) 
- มีการก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนโดย
ใช้หลักร่วมคิด ร่วมท า ของบุคลากรในโรงเรียน 
- มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการ 
โครงการ/กิจกรรม ที่ครอบคลุมทุกภารกิจที่
สอดคล้องกับส่วนกลางและเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- แผนงานโครงการไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
- ไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
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- มีการน าแผนปฏิบัติการไปใช้ในการจัดการศึกษา
ทั้งในระดับกลุ่มงาน กลุ่มสาระ  การเรียนรู้ และ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม โดยใช้ช่องทางและ
วิธีการที่หลากหลาย 

6. ด้านระบบในการด าเนินงานโครงสร้าง (System  : S6 ) 
- มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
- มีแผนการปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว 
- การท างานมีระบบและขั้นตอนอย่างชัดเจน 
- มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครอง 
- มีระบบการรายงานผลการเรียนที่ทันสมัย  ผู้เรียน
สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ด้วยตนเอง 
 
 
 

- มีกิจกรรมที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ
ค่อนข้างมากเกินไป 
- ขาดการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลที่เข้มข้นและ
ต่อเนื่อง 
 

 
7. ด้านค่านิยมรวมของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values  : S7 ) 

- มีการสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กรที่
เข้มแข็ง 
- บุคลากรมีความรักและความสามัคคีในความเป็นผู้
ไทยเรณูนคร 
- มีความเป็นประชาธิปไตยในองค์กร 

- ครูปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มตามศักยภาพเนื่องจากขาด
ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 

 
การให้คะแนนในแต่ละด้าน โดยให้สมาชิกวิเคราะห์จากข้อมูลสนับสนุนในแต่ละประเด็นแล้วกรอก

คะแนนเฉลี่ยจากมติสมาชิก โดยก าหนดคะแนนเต็ม ด้านละ  5  คะแนน  มีเกณฑ์ดังนี้ 
   

5  คะแนน   หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานมากที่สุด 
4  คะแนน   หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานมาก  
3  คะแนน   หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานปานกลาง 
2  คะแนน   หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานน้อย 
1  คะแนน   หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานน้อยที่สุด 
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สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก C-PEST 
 

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
น้ าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย น้ าหนัก x คะแนนเฉลี่ย 
สรุปผล 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 
ด้านพฤติกรรมลูกค้า (Customer  Behavior : C ) 0.30 5 3 +1.5 -0.9 +0.6 
ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal  : P ) 0.15 4 5 +0.6 -0.75 -0.15 
ด้านเศรษฐกิจ  (Economic  : E ) 0.20 3 4 +0.6 -0.8 -0.2 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural  : S ) 0.25 5 5 +1.25 -1.25 +0 
ด้านเทคโนโลยี (Technological  : T) 0.10 4 3 +0.40 -0.3 +0.21 
 1.00      

สรุปปัจจัยภายนอก +4.35 -4.0  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก +0.35 

 
สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 7S 
 

รายการปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายใน น้ าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย น้ าหนัก x คะแนนเฉลี่ย 
สรุปผล 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 
ด้านบุคลากร (Staff  : S1 ) 0.18 4 2 +0.72 -0.36 +0.36 
ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการ

บริหารจัดการของผู้น าองค์กร  
(Style  : S2 ) 

0.15 4 1 +0.60 -0.15 +0.45 

ด้านความรู้  ความสามารถ ทักษะ 
(Skill  : S3 ) 

0.22 4 2 +0.88 -0.44 +0.44 

ด้านโครงสร้าง  (Structure  : S4 ) 0.08 4 2 +0.32 -0.16 +0.16 
ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

(Strategy  : S5 ) 
0.11 4 2 +0.44 -0.22 +0.22 

ด้านระบบในการด าเนินงานโครงสร้าง 
(System  : S6 ) 

0.14 4 2 +0.56 -0.28 +0.28 

ด้านค่านิยมรวมของสมาชิกใน
หน่วยงาน (Shared Values : S7 ) 

0.12 4 2 +0.48 -0.24 +0.24 

 1.00   +4.00 -1.85  
สรุปปัจจัยภายใน    
เฉลี่ยปัจจัยภายใน +2.15 
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T 
อุปสรรค 

W 
จุดอ่อน 

o 
โอกำส 

S 
จุดแข็ง 

กำรน ำข้อมูลจำกตำรำงมำสร้ำงกรำฟ เพื่อประเมินสถำนภำพสถำนศึกษำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จำกกำรสร้ำงกรำฟสำมำรถแปรผลสถำนภำพสถำนศึกษำได้ดังนี้ 
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เอื้อและแข็ง 

เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าสถานศึกษามีปัจจัยภายนอกโอกาสหรือพร้อมให้การสนับสนุนและปัจจัย
ภายในมีความเข้มแข็ง กลยุทธ์ที่ใช้เป็นกลยุทธ์สร้ำงควำมเจริญเติบโต 

ค ากลยุทธ์ที่จะน าไปใช้เขียนโครงการ   คือ กลยุทธ์สร้างความเติบโต   ได้แก่      
          -  พัฒนาคุณภาพ    - สร้างความเป็นเลิศ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพ   - ขยาย..... 
- สร้างรากฐาน    - สร้างเครือข่าย 
- สร้างศักยภาพ    - เพ่ิมศักยภาพ 
- สร้างความเข้มแข็ง   ฯลฯ 
- ส่งเสริมประสิทธิภาพ 
 

ตำรำงควำมสัมพันธ์  (MATRIX) 
 

ปัจจัยภายนอกเป็นแนวตั้ง เรียงตามอันดับความส าคัญ 
ปัจจัยภายในเป็นแนวนอน เรียงตามอันดับความส าคัญ 
 

       C 

       S 

       E 

       P 

S3 S1 S2 S6 S7 S5 S4  

       T 

        

 

CS3 CS1 CS2 CS6 CS7 CS5 CS4 

SS3 SS1 SS2 SS6 SS7 SS5 SS4 

ES3 ES1 ES2 ES6 ES7 ES5 ES4 

PS3 PS1 PS2 PS6 PS7 PS5 PS4 

TS3 TS1 TS2 TS6 TS7 TS5 TS4 
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ส่วนที่ 4 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
 
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล โดยคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2561 ได้น าผลการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน เป็น
ข้อมูลในการก าหนดแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลเป็นโรงเรียนแห่งคุณภาพมาตรฐานสากล  มีคุณธรรม  จริยธรรม     เป็นผู้น าด้าน
การสืบสานภูมิปัญญา  วัฒนธรรมผู้ไทย  ภายใตห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2565 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาครู ให้เป็นครูมืออาชีพ 
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน

ศตวรรษท่ี 21 
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญา เอกลักษณ์และวัฒนธรรมผู้ไทย 
6. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

เป้ำประสงค ์(Goals) 

1. ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพภายใตห้ลักธรรมมาภิบาลในการ 
2. ครูมีหลักการท างานอย่างมืออาชีพตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน

ศตวรรษท่ี 21 สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ 
4. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลงานระดับประเทศ 
5. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน เป็นผู้น าด้านการสืบสานภูมิปัญญา  วัฒนธรรมผู้ไทย 
6. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด าเนิน

ชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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กลยุทธ์โรงเรยีนเรณูนครวิทยำนุกูล 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

กลยุทธ์ข้อที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ข้อที่ 3 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษให้

เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที ่
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน 

กลยุทธ์ข้อที1่  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการปรับหลักสูตร  
          การวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสม 

กลยุทธ์ข้อที่ 2  พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ข้อที3่  สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ข้อที4่ ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                              ในรูปแบบที่หลากหลาย 

กลยุทธ์ข้อที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ 
                   เกี่ยวข้อง 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

กลยุทธ์ข้อที่ 1เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ข้อที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ข้อที1่  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ข้อที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ข้อที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ข้อที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล มีการวางแผนร่วมกันในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ออกแบบการด าเนินงาน/กิจกรรมที่ระบุระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบโครงการ ก ากับติดตามและ
ประเมินผลอย่างชัดเจน  โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงาน
โครงการ มีการมอบหมายงานตามกลุ่มงาน  8 กลุ่มสาระ  ด าเนินงานตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้ทุกขั้นตอน 
และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้รูปแบบ PHUTHAI  Model ตามข้ันตอนดังนี้  
    
 
 
 
 
 
    
 
 

     
      
     ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบ PHUTHAI  Model 
   1. P = Participation & PLC : Professional Learning Community (การมีส่วนร่วม และ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) ส ารวจข้อมูล สภาพปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน โครงการ
กิจกรรมที่ผ่านมา จัดประชุมครูโดยใช้กระบวนการ PLC บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ
รับทราบปัญหา  ข้อเสนอแนะและร่วมวางแผนการแก้ปัญหา  เพ่ือน าไปสู่การก าหนดโครงการและกิจกรรม ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป      
       2. H1 = Human Resource Development (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) การพัฒนาครู
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยการทดสอบครูตามสมรรถนะอยู่เสมอ ส่งเสริมให้ครูได้รับอบรม สัมมนาทั้งใน
และต่างประเทศ    
   3. U = Update (มีความทันสมัย ทันเวลาในการท างาน) น าข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน
ทันเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงของโลกมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน 
   4. T = Team & Technology (การท างานเป็นทีมและเทคโนโลยี) มุ่งเน้นการท างานเป็น
ทีมสอดประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน ให้
บรรลุผลตามเป้าหมาย   
   5. H2 = Holistic Curriculum Development (การพัฒนาหลักสูตรแบบองค์รวม) มีการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบองค์รวมและตอบสนอง 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง 
   6. A = Active Learning and Advance (การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกและพัฒนา 
ให้ก้าวล้ า) การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในระดับชั้นเรียน  และมีการก ากับติดตามแก้ปัญหาและ
วิเคราะห์ ประเมินผล  การด าเนินงานอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เพ่ือความส าเร็จที่โดดเด่น 

 7. I = Innovation (การพัฒนานวัตกรรม) มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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ส่วนที่ 5 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล โดยคณะกรรมการจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี   
(ปีการศึกษา 2564-2566) ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และ
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนพัฒนาสถานศึกษาของโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลที่
เป็นการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียน  ดังนี้ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
1.เสริมสร้างความ
มั่นคงของสถาบัน
หลักและการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
 

1.1.น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสาน
พระราชปณิธานและพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาหรือ “ศาสตร์
พระราชา”มาใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
1.2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และความเป็นพลเมือง 
 

1. ร้อยละของครูมีการบูรณาการ
“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน 
2. ร้อยละของครูปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความ
สามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12  
ประการ 
2.2 เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น 
อาชญากรรมและความรุนแรงใน
รูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัย
จากไซเบอร์ ฯลฯ 

4. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 
12  ประการ 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
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3. ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลพัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษให้เหมาะสม
ตามบริบทของพ้ืนที่ 

3.1 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษ
ให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่เขต
เศรษฐกจิพิเศษ 

6. ร้อยละของครูในโรงเรียนเขตพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษมีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
บริบทของพื้นที่ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
1.  เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
ด้วยการปรับหลักสูตร 
การวัดผลและ
ประเมินผลที่
เหมาะสม 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาและน าหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรตามความจ าเป็นและความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
ท้องถิ่น 
1.2  ส่งเสริมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย 2 
ภาษา 
1.3  พัฒนาระบบการวัดผล 
ประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน
เต็มตามศักยภาพ  

1. ร้อยละของครูน าหลักสูตร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของครูจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรตาม
ความจ าเป็นและความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น
และสังคม 
3.ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 
4. ร้อยละของครูจัดการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 
ภาษา 
5. ร้อยละของครูมีระบบการวัดผล
ประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
2. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู้ 

2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัย
รักการอ่าน 
2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง(Active Learning)เน้น
ทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการ
คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้งในและนอกห้องเรียน 
2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
2.5 ปลูกฝังทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

6. ร้อยละของผู้เรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ให้มีความ
พร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
7.ร้อยละของครูจัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน 
8.จ านวนของคา่เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ในแต่ละกลุ่มสาระอยู่
ในระดับ 2 ขึ้นไป 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
2. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู้ 
 

2.6 สนับสนุนการผลิต การจัดหา
และใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีหลากหลาย
รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ 
2.7 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ)ให้เต็มตาม
ศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
2.8 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
แนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม 

9.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active 
Learning) 
10.ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
11. ร้อยละของครูปลูกฝังทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
12. ร้อยละของครูผลิต จัดหาและใช้
สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรม ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 

 
ร้อยละ 85 

 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 90 
 
 
 

 
ร้อยละ 90 

 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 95 
 
 
 

 
ร้อยละ 95 

 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 95 
 

 

 
 
 



37 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
2. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู้ 
 

 13. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ(ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ)ให้เต็มตามศักยภาพ 
14. ร้อยละของครูจัดกิจกรรมแนะ
แนวเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 
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3.  สร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 
(Program  for International 
Student Assessment) 
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
เช่น สะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิดและการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 

15. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
สูงขึ้น 
16. ร้อยละของครูส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ในด้านต่างๆ 
17. ร้อยละของครูที่จัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM 
Education) มีนวัตกรรมเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ร้อยละ 3 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 5 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 8 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 

ร้อยละ 95 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
4. ส่งเสริมสนับสนุน
การท าวิจัย และน า
ผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

4.1 ส่งเสริมการท า วิจัยเพื่อ
พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา 
4.2 ส่งเสริมการท า วิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การ
วัดผลแประเมินผล โดยเน้นให้มีการ
ท าวิจัยในชั้นเรียน 

18. ร้อยละของผู้บริหารมีผลงานวิจัย
และน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
19. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและ
น าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการ
วัดผล ประเมินผล 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 

ร้อยละ 98 
 
 

ร้อยละ 98 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
1. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย 
 
 

1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สามารถจัดการเยนรู้อย่างมี
คุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการ
เลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลาก 
หลาย เช่น TEPE Online ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Active 
learning) ฯลฯ 

1.ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่าน
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
ที่ทันสมัย 
2. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย 

ร้อยละ 85 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 
 

ร้อยละ 98 
 
 

2. พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพโดย
เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ก าหนด แผนอัตราก าลัง การสรรหา 
การบรรจุแต่งตั้ง การประเมิน และ
การพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ
และก าลังใจในการท างาน 

3. ร้อยละของสถานศึกษามีแผน
อัตราก าลังในการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งตรงตามความต้องการของ
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ 
4.ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการ
ประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย 
5. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละ 90 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 95 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 95 
 

ร้อยละ 98 
 
 
 

ร้อยละ 98 
 

ร้อยละ 98 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
1. เพ่ิมโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

1.1 ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุก
คนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค 
 
 
 
 
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน ระบบ
คุ้มครองนักเรียนและการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 

1. ร้อยละ ของประชากรวัยเรียนภาค
บังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค 
2. ร้อยละของประชากรวัยเรียน
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับ
โอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค 
3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน ระบบ
คุ้มครองนักเรียนและการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

ร้อยละ 100 
 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 98 
 
 
 

ร้อยละ 98 
 
 
 
 

ร้อยละ 98 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
2.ลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

2.1 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
ส าหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ใน
ทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ 
เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่
ไม่มีเลขบัตรประชาชน เป็นต้น 
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนในการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Learning information 
technology : DLIT) 

4. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 
5. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัด
การศึกษาอย่างทั่วถึง   

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 

ร้อยละ 98 
 
 

ร้อยละ 98 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5  จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปกีารศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
1  จัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 
12. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่างๆในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

1. ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. ร้อยละของครูมีหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆที่เก่ียวข้อง
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
3. ร้อยละของครูมีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่ายข้ึน
ไป 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 

 
 

ร้อยละ 95 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 

 
 

ร้อยละ 98 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 95 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม  
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศกึษา 2566 
1.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมา 
ภิบาล 
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
1.4 สร้างความเข้มแข็งและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
 

1. ร้อยละของสถานศึกษาใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพมีการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. ร้อยละของสถานศึกษาจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สอดคล้องแนวทางการด าเนินงาน
โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา 
3. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การจัดการศึกษา 
4. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามเกณฑ์โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 90 
 

 

ร้อยละ 95 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 

ร้อยละ 98 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 98 
 
 
 
 

ร้อยละ 98 
 
 

ร้อยละ 98 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม  
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปกีารศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
1.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ 
 

5. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 
6. ร้อยละของสถานศึกษามีการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์ 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 98 
 
 

ร้อยละ 95 
 
 

2. สร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 

2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขต
พ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
(Area-base Management) 
รูปแบบการบริหารแบบกระจาย
อ านาจ “CLUSTERs)” เป็นต้น 
2.2 สถานศึกษามีการจัดท าแผน
บูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่าง
เข้มแข็ง 
2. ร้อยละของสถานศึกษามีแผน
บูรณาการการจัดการศึกษา 
3. ร้อยละของสถานศึกษามีเครือข่าย
สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 
เครือข่ายขึ้นไป 
 

ร้อยละ 85 
 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 95 
 
 

ร้อยละ 95 
 

ร้อยละ 95 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม  
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วิธีด าเนินการและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

กลยุทธ์ วิธีด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2566 
2. สร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 

2.3 สร้างความเข้มแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบ
เครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระฯ สหวิทยาเขต 
2.4 ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนด้วยพลัง
ประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. ร้อยละของสถานศึกษามีการสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 98 

3. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง 
ชุมชน สังคมและสาธารชนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงาน
ทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้า
ศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 

1. ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม
และสาธารชนให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การก ากับดูแล 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. ร้อยละของสถานศึกษามีการ
ประสานข้อมูลกับสถาบันหรือ
หน่วยงานทางการศึกษาในการ
คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 95 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 95 
 

ร้อยละ 98 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 98 
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ค ำสั่งโรงเรียนเรณูนครวิทยำนุกูล 

   ที่  106/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดแผนพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำ ระยะ 3  ปี   

(ปีกำรศึกษำ 2564-2566) 
.......................................... 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 ก าหนดไว้ในข้อ 3 วรรค 1 ความว่า ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มี
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่ว ยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี  (ปีการศึกษา พ.ศ.2564-256) 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลจึงแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้      

1.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1. นายเดชา  แก้วเชื่อม ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
2. นายวรวุฒิ    ศรีมะโรง รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณ  รองประธานกรรมการ 
3. นางควรคิด    อินทจักร์ รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวสาวิตรี   มาตขาว  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
5. นายถนอม    ค าจันทร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป          กรรมการ 
6. นายอภิศักดิ์    อินทร์ตา ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณ  กรรมการ 
7. นายแมนชัย    สมนึก  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ  กรรมการ 
8. นางกรรณิกา    คณานันท์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
9. นางชเนรินทร์  ศรีหาเศษ หัวหน้างานแผนงาน   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา เสนอแนะและประสานงานเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2564-2566) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
   2 .พิจารณาให้ความเห็นชอบการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2564-2566) ไปใช้ใน
การจัดการศึกษาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลต่อไป 
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2.คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

2.1 คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรอง 
1. นายเดชา  แก้วเชื่อม ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
2. นายวรวุฒิ    ศรีมะโรง รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณ  รองประธานกรรมการ 
3. นางควรคิด    อินทจักร์ รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวสาวิตรี   มาตขาว  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
5. นายถนอม    ค าจันทร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป          กรรมการ 
6. นายอภิศักดิ์    อินทร์ตา ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณ  กรรมการ 
7. นายแมนชัย    สมนึก  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ  กรรมการ 
8. นางกรรณิกา    คณานันท์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
9. นางชเนรินทร์  ศรีหาเศษ หัวหน้างานแผนงาน   กรรมการและเลขานุการ 

2.2 คณะกรรมกำรปฏิบัติกำร 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  

1. นางชเนรินทร์   ศรีหาเศษ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
2. นายพัชฎา    เชื้อสิงห์  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
3. นางสาวจ าลอง   ศรีมงคุณ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางพรรณนิภา   เชื้อสิงห์  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นางศิริขวัญ   สมนึก  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมกา 
6. นางระพีพร   พลเหี้ยมหาญ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
7. นายแมนชัย   สมนึก  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นางสาวพชรวรรณ   มีหนองหว้า ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นางเกตุวดี    ยะสะกะ  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
10. นายสาธิต    รัตนมาลี  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
11. นางไฝค า    เผือดผุด  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
12. นางสาวจันทิมา   มีลา  คร ู     กรรมการ 
13. นายวีรวัฒน์   บุปผาชื่น ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
14. นางสาวสุคนธ์ทิพย์   พรหมนิล ครูช านาญการ    กรรมการ 
15. นางกนิษฐา   แสวงสาย ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
16. นายบวรศักดิ์   โวเบ้า  ครูช านาญการ    กรรมการ 
17. นางสาวเนตรชนก   มนุราช  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
18. นางธิดารัตน์   โคตรโยธ ี คร ู     กรรมการ 
19. นางนงค์รักษ์   มนุราช  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
20. นายอเล็กซานเดอร์  หล้ามุงคุณ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
21. นายวิเชียร    แก้วมณีชัย ครูช านาญการ    กรรมการ 
22. นางนิษฐ์วดี   ชุติภัทร์บัณฑิต ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
23. นางสาวไอลดา   วงค์จันทะ คร ู     กรรมการ 
24. นางสาวสุกันดา   พรหมนิล ครูช านาญการ    กรรมการ  
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
1. นางสาวพรรณทิพย์   บัวชุม  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
2. นายปริญญา   ไชโย  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
3. นางไข่มุก    พรมดี  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางสุภาพร    แสงสว่าง ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นางเกศินี    เชื้อเอ่ียมพันธุ์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นางนลินภัสร์   ทองโสภณ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
7. นางสาวปริศนา   นิลมาตร  ครูช านาญการ    กรรมการ 
8. นางสาวพิชญา   โกพลรัตน์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นางวรีพร    บุพศิริ  ครูช านาญการ    กรรมการ 
10. นายณรงค์ชัย   ธงยศ  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
11. นางสาวสัตตบุษย์   ตะวังทัน  ครูช านาญการ    กรรมการ 
12. นางสาวณัฐณิชา   ศิรินุมาศ  คร ู     กรรมการ 
13. นายวรธน    เอกทินวัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
14. นางวาสนา    ภาคนาม ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
15. นางภัคเพียรรัตน์   แก้วมณีชัย ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
16. นางสาวพิชญสินี   จรรยาไพบูลย์ ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
17. นายกฤษดา   ค าหาญ  คร ู     กรรมการ 
18. นายจุลศักดิ์   ก๊อกพิมพ์ คร ู     กรรมการ 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษไทย      
1. นางวัลภา  เวชรังษี   ณ ระนอง ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
2. นางสุญาณี    วงษ์ชาชม ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
3. นางสาวลักขณา   บ ารุงตา  ครูช านาญการ    กรรมการ 
4. นางสาวปัทมาวรรณ พรมสนธิ คร ู     กรรมการ 
5. นางสาวกมลชนก   บุญทอง  คร ู     กรรมการ 
6. นางสาวสมฤทัย   จิตตะโคตร คร ู     กรรมการ 
7. นายนราดล    ยตะโคตร ครู      กรรมการ 
8. นางสาวอัญชลี   เจริญวงศ ์ ครูช านาญการ    กรรมการ 
9. นางสาวอรุณณี   มีพรม  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  
1. นางจิตตรา    สอนดา  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
2. นางกรรณิกา   คณานันท์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
3. นางรุ่งทิพย์    หงษาวงษ์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางจิรวรรณ   สุทธิเภท  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นายอภิศักดิ์   อินทร์ตา ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นางอัมภวรรณ์   อักษรศักดิ์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
7. นางสาวชมพูนุท   โสลันดา  ครูช านาญการ    กรรมการ 
8. นางสาวอาภากร   ตรีศรี  คร ู     กรรมการ 
9. นางสาวเสาวณี     พรหมนิล ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
10. นางสาวชุติมา   พิศงาม  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
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11. นางสาวญาณินีทิพพ์ ฉวีวงค ์  ครูช านาญการ    กรรมการ 
12. นายธีระพงษ์   บุตรดี  ครูช านาญการ    กรรมการ 
13. นางสาวศิรินารถ   แสนค า  คร ู     กรรมการ 
14. นายปริญญา   ลีหา  คร ู     กรรมการ 
15. นางชลาลัย    ศรีรัตน์  คร ู     กรรมการ 
16. นางสาวปุณยนุช   ชูเสน  คร ู     กรรมการ 
17. นางสาวดารุณี   จันใต้  คร ู     กรรมการ 
18. นางเทียมจันทร์   โคตะมะ  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   
1. นางทิพย์วรรณ   พรหมประโคน ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
2. นางชัชฎาภรณ์   วิโย  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
3. นายถนอม    ค าจันทร์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นางเนตรนภา   ชื่นตา  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
5. นางเด่นอุดร   กัตติยบุตร ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
6. นางฤดีภรณ์   อินทรเทศ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
7. นางสาวดวงใจ   ไพโรจน์วราการ คร ู     กรรมการ  
8. นางสาวเนตรชนก   สารทอง  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นายศราวุธ    สุสิงห์  ครู      กรรมการ 
10. นางวารุณี    วังกะธาตุ คร ู     กรรมการ 
11. นางสาวกรรณิการ์ โคตรปุ้ย  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ     
1. นายชลนธี    บัวชุม  ครูช านาญการ    กรรมการ 
2. นายนรัตน์    เนตรวงศ ์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
3. นายบัญชา    เชียรรัมย์ ครูช านาญการ    กรรมการ 
4. นายวิศวะ    นันชะนะ คร ู     กรรมการ 
5. นางสาวศิริวิมล   จอกทอง คร ู     กรรมการ 
6. นายกรทอง    อดทน  คร ู     กรรมการ 
7. นายรชตะ    มุลเมือง  คร ู     กรรมการ 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปศึกษำ  
1. นายสมชาย    อินธิชัย  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
2. ดร.นิพินธุ์    สุวรรณรงค์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
3. นางจุรีมาศ    แก้วมณีชัย ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
4. นายปริวัตร   พลเยี่ยม  คร ู     กรรมการ 
5. นายสิทธิไกร   ภูเวียง  ครู      กรรมการ 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี    
1. นายมโหฬาร   ทะยานยุทธ คร ู     กรรมการ 
2. นางสาวปนัดดา   โชติจ าลอง คร ู     กรรมการ 
3. นางสาวเบญจพร   แก้วมณีชัย คร ู     กรรมการ 
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 กลุ่มแนะแนว 
1. นายพิชัย    วิโย  คร ู     กรรมการ 
2. นางสาวนิลดา   กันกา  คร ู     กรรมการ 
3. นางสาวอาภากร   รัตนโกสินทร์ คร ู     กรรมการ 

 พนักงำนรำชกำร 
1. นางสาวอมรรัตน์   ลอลิเลิศ  พนักงานราชการ    กรรมการ 
2. นางสาวกาญจนา   นามมุลสิม พนักงานราชการ    กรรมการ 

 ครูผู้สอน 
1. นายทศพล    ไกยะลุน  ครูพิเศษ     กรรมการ 
2. นางสาวมาลินี   จอมค าสิงห์ ครูพิเศษ     กรรมการ 
3. นางสาวพิชญธิดา   สารทอง  ครูพิเศษ     กรรมการ 
4. นางสาวสิรินุช   ต้นสวรรค์ ครูพิเศษ     กรรมการ 
5. นางสาวสิริมา   ชมเชย  ครูพิเศษ     กรรมการ 
6. นางกฤตนันท์   ทองอรุณ ครูพิเศษ     กรรมการ 
7. นางสาวกิตติยาภรณ ์ อินทรเทศ ครูพิเศษ     กรรมการ 
8. นางสาวศุภร   จันทร์ชู  ครูพิเศษ     กรรมการ 
9. นายภานุพงศ์   โกพล  ครูพิเศษ     กรรมการ 
10. นายคฑา    คณานันท์ ครูพิเศษ     กรรมการ 
11. นายพิสิทธิ์   อินทร์ติยะ ครูพิเศษ     กรรมการ 

 ครูต่ำงชำติ 
1. Mr.Shoichi   Niwa  ครูต่างชาติ    กรรมการ 
2. Mr.Ruben Bisnar  Castos  ครูต่างชาติ    กรรมการ 
3. Mr.Kenneth Jae  Quizon Villegas ครูต่างชาติ    กรรมการ 
4. Mr.Andres   Calagui  ครูต่างชาติ    กรรมการ 
5. Miss Ngo Thi  Anh Dao ครูต่างชาติ    กรรมการ 

 ลูกจ้ำงประจ ำ 
1. นายชยุต    ศรีหาเศษ ลูกจ้างประจ า    กรรมการ 
2. นายพิพัฒน์    วรติยะ  ลูกจ้างประจ า    กรรมการ 
3. นายแดงน้อย   จันทร์ชู  ลูกจ้างประจ า    กรรมการ 

 ลูกจ้ำงบริกำร 
1. นายแดงน้อย   จันทร์ชู  ลูกจ้างประจ า    กรรมการ 
2. นายวิพัก    โกพลรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ 
3. นายพิเนต    เตโช  ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ 
4. นายสมเกียรติ   หงษาวงษ์ ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ 
5. นางปลื้มจิตร   แผ่นสิงห์ ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ 
6. นายสุรศักดิ์    พรมนิล  ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ 
7. นายนิพัทร    เพชรรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ 
8. นายสุวิทย์    สุวรรณศรี ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ 
9. นางน้ าทิพย์   อินาลา  ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ 
10. นายชราวุฒิ   บุตรติลา  ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ 
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11. นางสาวอารีย์   แซ่เซ็น  ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ 
12. นางจิราภรณ์   ศิริวงศ์  ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ 

 ครูธุรกำร 
1. นางสาวนวพร   มิถานนท์ ครูธุรการ    กรรมการ  

 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิกำร 
1. นางสาวณัฎฑริกา  สารทอง  ครูพ่ีเลี้ยงฯ       กรรมการ  

 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  1. นายศรีสุข  แสนยอดค า ประธาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2. นายดีลาด  ยอดมงคล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3. นายเรืองชัย  ยะไวย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4. นายวีระพงษ์  วงษ์ชาชม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5. นายนิวชน  บัวสาย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  6. นายเศรษฐวิทย์ เพชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  7. นายสมนึก  วังกะธาตุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  8. นายประสิทธิ์  หงษาค า  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
  9. นางกรรณิกา  คณานันท์ กรรมการผู้แทนครู 
  10. นายสุทัศน์  วังกะธาตุ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
  11. นายประมูล  จันทะลุน กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  12. นายระพีพัฒน์ มหาโคตร กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
  13. พระครูบูรพา  ธรรมประทีป กรรมการผู้แทนองค์การศาสนา 
  14. พระครูศรีธีราภิวัฒน์ เขมปัญโญ กรรมการผู้แทนองค์การศาสนา 
  15. นายเดชา  แก้วเชื่อม ผู้อ านวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่      1.ศึกษาแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
        2.รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3.วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา อุปสรรค และโอกาส (SWOT ANALYSIS) น าข้อมูลสารสนเทศ มาวิเคราะห์ 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา โอกาสและอุปสรรค ในการพัฒนา   
   4.ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5.รวมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา พ.ศ.2564-พ.ศ.2566) 
  6.น าเสนอและขอความเห็นชอบกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
  7.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามที่เห็นสมควร 
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3.คณะกรรมกำรจัดท ำรูปเล่ม 
1.นางชเนรินทร์    ศรีหาเศษ     ประธาน กรรมการ 
2.นางไข่มุก    พรมดี      รองประธานกรรมการ 

          3.นางสาวเบญจพร         แก้วมณีชัย    กรรมการ   
 4.นางสาวชุติมา   พิศงาม      กรรมการ 
          5.นางสาวกฤตนันท์        สิงห์คะ    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่          1.รวบรวม จัดท าเอกสารเป็นรูปเล่ม 
  2.เผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบและสามารถน าไปบริหารจัดการการศึกษา  
  3.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามที่เห็นสมควร 
    ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่  และเสียสละ  เพ่ือให้เกิดผลดี 
ต่อทางราชการสืบไป 
                         ทั้งนี้   ตัง้แต่วันที่    เดือน เมษายน  พ.ศ.2564 
                                   สั่ง ณ วันที่    เดือน  เมษายน พ.ศ.2564 
 

(นายเดชา  แก้วเชื่อม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
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ประเมินผลกำรทดลองตอบกลับแบบสอบถำมเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำระยะสำมปี  (2564-2566) 
 

1. แบบสอบถำมสภำพปัญหำเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมภำยนอกสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. แบบสอบถำมสภำพปัญหำเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำ  
 

 
 
 

 

 

 

 
ควำมคิดเห็นเพิ่มเติมสภำพแวดล้อมภำยนอก 

 
ควำมเห็นเพิ่มเติมด้ำน c (พฤติกรรมลูกค้ำ) 

1) วัฒนธรรมต่างประเทศมีผลต่อพฤติกรรมมาก 
2) ควรเปิดโอกาสให้ผปค ชุมชน องค์กรต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาท/ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับ รร 
3) ครอบครัวและความเป็นอยู่ของผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ควรน ามาพูดคุยเพ่ือวางเป้าหมายของการศึกษา ที่ควรมุ่งเน้น

เพ่ือพัฒนาเพ่ือตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดค่านิยมของผู้ปกครองเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ให้ผู้เรียนที่มี
ความหลากหลายโดยเริ่มต้นจากการสร้างค่านิยมท่ีดีในโรงเรียนก่อน 

4) ผู้ปกครองมอบภาระหน้าที่ในการควบคุม ดูแล อบรม สั่งสอน ปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียน แต่เพียงฝ่ายเดียว 
5) ผู้เรียนใช้เวลาอยู่ในโลกออนไลน์มากเกินไป 
6) สนใจให้ความส าคัญกับผู้ผลิต ผู้บริโภค เป็นลูกค้าที่ดี 
7) เน้นความแตกต่างด้านความรับรู้ระหว่างบุคคล 

ควำมเห็นเพิ่มเติมด้ำน p (กำรเมืองและกฎหมำย) 
1) เปลี่ยน รมต. กฏหมายก็แล้วแต่ท่าน บิ๊กๆ ร่างเอา 
2) การประเมินต่างๆที่มากเกินไปไม่ได้ช่วยพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 
3) นโยบายเปลี่ยนแนวบ่อยเพราะการเมืองไม่เสถียร 
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4) นโยบายทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ขาดความต่อเนื่องของการบริหารจัดการ 
5) ระเบียบของโรงเรียนไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนีกนักได้ 
6) เคารพกฎหมาย กฎระเบียบของบ้านเมือง 
7) มีความส านึกและมีความรู้ด้านตัวบทกฎหมายและการเมืองอย่างดี 

ควำมเห็นเพิ่มเติมด้ำน e (เศรษฐกิจ) 
1) ค่าครองชีพสูง ฉีดเงินเข้าระบบ รอรับอาหารแต่หาอาหารไม่เป็น 
2) ผู้ปกครองมุ่งท างานหาเงินจนไม่มีเวลาอบรม ดูแลพฤติกรรม บุตรหลาน 
3) ผู้ปกครองส่วนมากมีรายได้น้อย ท าให้ขาดก าลังสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุตรหลาน 
4) ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณไม่ชัดเจน 
5) ควรมีอาชีพที่มั่นคงให้ประชากร 
6) ควรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ควำมเห็นเพิ่มเติมด้ำน s (สังคมและวัฒนธรรม) 
1. ความเฉลียวในวัฒนธรรมอื่นไม่มี ความฉลาดทางวัฒนธรรมตัวเองไม่น ามาใช้ 
2. วัฒนธรรมในชุมชนแห่งนี้มีเยอะมาก แต่ขาดการน ามาถ่ายทอดอย่างถูกวิธี เน้นว่าต้องรัก ต้องรักษ์ ดังนั้นรูปการยัด

เยียดความรักควรเปลี่ยนเป็นการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ให้ความรู้ และสร้างประโยชน์แก่นักเรียนหรือคนในชุมชน 
3. สังคมให้ความส าคัญกับวัตถุนิยม ไม่ฝึกบุตรหลานให้ท างาน และมักเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่น 
4. วัฒนธรรมของชุมชนมีส่วนส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5. การอนุรักษ์วัฒนธรรม 
6. ควรมีการรักษาขนมธรรมประเพณีแต่ละท้องถิ่น แต่ละภาค 
7. รักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างจริงจัง 

ควำมเห็นเพิ่มเติมด้ำน t (เทคโนโลยี) 
1. เก่งเทคโนโลยี แต่ไม่รู้จักน ามาใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม 
2. ควรมีการให้ความรู้ในด้านเทคโนโลยี และ พรบ.คอมฯ /ครูและนร.ในรร.บางคนก็ยังขาดจิตส านึกท่ีดีในการ ควรมีการ

จัดอบรมให้ครู และ นร ไปพร้อมๆกัน 
3. ปัญหาเทคโนโลยีที่พบ หลักๆคือ งบประมาณ และความรู้ อยากให้ไวไฟ เร็วและแรง ใช้ได้ทุกตึกก่อน บางครั้งให้มา

ท างาน(สอนออนไลน์)ที่โรงเรียน แต่เน็ตโรงเรียนไม่ดี บางทีนโยบาย กับความสามารถด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ก็สวน
ทางกัน 

4. การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ขาดความรับผิดชอบ จะส่งผลเสียมากกว่าผลดี 
5. จัดการให้บริการที่ไม่เป๋นระบบ 
6. มีสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพียงพอกับผู้บริโภค 
7. เตรียมพร้อมรับกระแสยุคดิจิจัล 
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ควำมคิดเห็นเพิ่มเติมสภำพแวดล้อมภำยใน 
 
ควำมเห็นเพิ่มเติมด้ำน s1 (บุคลำกร) 

1. การวางแผนการท างานอย้างเป็นระบบ 
2. การสรรหาบุคลากรควรมาจากความต้องการจ าเป็นของแต่ละสาขาวิชาในกลุ่มสาระจริงๆ 
3. โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอในเฉพาะบางกลุ่ม บางกลุํํมขาด บางกลุ่มเกินจ าเป็น 
4. ควรมีการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจครูทุกคนให้เสมอภาคกัน 
5. ปริมาณครูไม่เพียงพอ/ บางต าแหน่งรับเข้ามาไม่ตรงกับจุดประสงค์ ท าให้บุคลากรที่ตรงกับสายงานโดนแย่งต าแหน่ง

ไป/ บุคลากรขาดการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาหรือหารือร่วมกันในประเด็นส าคัญก่อนการตัดสินใจ 
6. ควรมีครูผู้สอนเพียงพอทุกลุ่ทสาระ 

ควำมเห็นเพิ่มเติมด้ำน s2 (แบบแผนหรือพฤติกรรมในกำรบริหำรจัดกำรของผู้น ำองค์กร) 
1. ผู้น าองค์กรควรเป็นนักแก้ปัญหาที่ดี เข้าใจงาน เข้าใจปัญหา ไม่อาศัยอ านาจแสวงหาผลประโยชน์ 
2. ใช้หลักการบริหารที่เน้นคุณธรรม 
3. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี 

ควำมเห็นเพิ่มเติมด้ำน s3 (ควำมสำมำรถ ทักษะ ) 
1. ครูมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ทุกท่านอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องดึงศักยภาพให้ตรงกับงาน 
2. เรามีบุคลากรที่มีทักษะพิเศษหลากหลายด้าน แต่ขาดการสนับสนุน ส่วนใหญ่เน้นให้ท างานเยอะๆแทน มากกว่าการ

สนับสนุน ซึ่งคนละความหมายกัน และก็มีบุคลากรหลายส่วนที่ก าลังพยายามพัฒนาทักษะเพ่ือให้เท่ากับมาตรฐาน 
โรงเรียนควรมีการตรวจสอบสนับสนุนและร่วมพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

3. ควรมีการฝึกอบรมสม่ าเสมอ 
ควำมเห็นเพิ่มเติมด้ำน s4 (ด้ำนโครงสร้ำง ) 

1. การมอบหมายงานบางงานไม่สัมพันธ์กับโครงสร้างองค์กร 
2. ครูบางคนไม่ได้ท างานตามที่ได้รับมอบหมายเท่าที่ควรเพราะไม่มีการนิเทศติดตามงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และ

อีกบางส่วนก็ได้รับมอบหมายให้ท างานหลายหน้าที่จนเกินไป 
3. ควรมีระบบ มีขั้นตอน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
4. โครงสร้างองค์กร ค่อนข้างเป็นอิสระต่อกัน และขาดความเชื่อมโยงไปในการที่พัฒนาให้ดีขึ้น 
5. มีโครงสร้างที่ชัดเจน 

ควำมเห็นเพิ่มเติมด้ำน s5 (กลยุทธ์ของหน่วยงำน ) 
1. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ของกลยุทธ์ไม่ชัดเจน ไม่มีการประเมินผลส าเร็จตามกลยุทธ์ 
2. บุคลากรในโรงเรียนไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา 
3. ควรมีการประชุมครูบุคลากรโรงเรียนเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจุดเด่น จุดด้อยของโรงเรียน เพ่ือปรับกลยุทธ์ของโรงเรียนให้มี

ศักยภาพสูงขึ้น 
4. อาจจะเป็นเพราะตัวเองด้วยที่เข้าไม่ถึง ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่า strategy ขององค์กรเราเป็นอย่างไร ดังนั้นคิดว่าการ

วางเป้าหมายที่ดีควรได้รับมาจากหลากหลายความเห็น และเน้นการท าได้จริง และกระจายข้อมูลอย่างทั่วถึง 
5. กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 

ควำมเห็นเพิ่มเติมด้ำน s6 (ระบบในกำรด ำเนินงำนโครงสร้ำง) 
1. การด าเนินกิจกรรมบางอย่างไม่เป็นไปตามระบบ มีการข้ามขั้นตอน ก่อให้เกิดค่านิยมที่ผิด 
2. หลักสูตรที่หลากหลายก็จริงแต่ตอบสนองต่อความต้องการของโรงเรียนค่ะ ไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของ นร

และ ผปค สังเกตจากห้องเรียนพิเศษบางห้องที่จ านวนเด็กน้อยมาก 
3. ควรมีความโปร่งใส 
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4. บางคนบอกท าแบบหนึ่ง บางคนบอกท าอีกแบบ กระบวนการผู้มีความรู้แต่ละท่านไม่ตรงกัน ในฐานะคนที่ไม่มีความรู้
และพร้อมปฏิบัติตามจึงมีความสับสน หากมีการแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องแก่กันในการกระบวนการด าเนินงานแต่ละฝ่าย
จะดมีาก 

5. จัดโครงสร้างให้เป็นระบบ 
ควำมเห็นเพิ่มเติมด้ำน s7 (ค่ำนิยมรวมของสมำชิกในหน่วยงำน ) 

1. ค่านิยมบางอย่างควรมีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงตามยุคสมัย เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 
2. ขาดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลที่เข้มข้นและ"ตามสภาพจริง" ///ครูปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มตามศักยภาพไม่ใช่เพราะขาด

ความรู้ความสามารถเฉพาะทางค่ะ แต่เป็นเพราะขาดจิตส านึกและขาดความรับผิดชอบค่ะ 
3. ควรเน้นความเป็นประชาธิปไตย 
4. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยเหลือกันและกัน เอ้ืออ านวยแก่กันดีมาก แต่ในบางครั้งวัฒนธรรมที่ดีอาจจะไม่ถูกต้องใน

บางครั้ง 
5. ร่วมด้วยช่วยกันทุกกลุ่ทสาระ 
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ภำพประกอบผลงำนดีเด่น 
 

 

 

 

 

 

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ปีที่ 5 โดย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 

 

 

 

 

 

 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดละครเยาวชนสร้างสรรค์ "แก่นอีสานวัฒน์" ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ โดยคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ฟุตซอล ประเภทหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 
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รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเกม 180 IQ ระดับมัธยมศึกษา  

 

 

 

 

 

 
นางสาวจัสมิน เฟลเทล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี  

TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10  ประจ าปี 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
(ภาษาไทยที่รัก) ประจ าปีพุทธศักราช 2563 
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นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" 
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  
ณ มหาลัยอุบลราชธานี จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
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รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มี
ผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 

 
 

    
 

       นางวลัภา เวชรังษี ณ ระนอง ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา เนื่องในงานวันครู ปี 2564 
 

  
 
-คณะครู  ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข จากส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน  17 คน 
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โรงเรียนไดร้ับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นต้นแบบในระดับพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 สถานศึกษาน าร่องการวิจัยและ

พัฒนาแนวทางหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
ภายใต้โครงการ TFE ประจ าปี 2563 

 

 
 

โรงเรียนได้รับรางวัลรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563
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