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เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบ ทิศทางในการจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคล่ือนภารกิจและพัฒนาการศึกษา สํูความสำเร็จ โดยมีสาระสำคัญ
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และตัวชี้วัดความสำเร็จท่ีกำหนดไว้ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษาและ การสนับสนุน 
จากทุกภาคส่วน โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม จึงขอขอบคุณผู้ท่ีมีสํวนเกี่ยวข้องทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
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   ส่วนที ่1 
บทนำ สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ 

 
1.   ข้อมูลทั่วไป 

1) ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม ต้ังอยู่เลขท่ี 1 หมู่ 11 ถนน -  ตำบลบ้านเสด็จ  อำเภอ
เคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์  84260  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 11    
โทรศัพท์  077-403337-8   โทรสาร  077-403337  

2)  เปิดทำการสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
3)   มีเขตพื้นท่ีบริการ 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1 , หมู่ท่ี 5 , หมู่ท่ี 7 , หมู่ท่ี 10 , หมู่ท่ี 13 , หมู่ท่ี 14 , 

หมูท่ี่ 17 , หมู่ท่ี 18 และหมู่ท่ี 19  
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนได้รับอนุญาตต้ังเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม  โดยเริ่มดำเนินการต้ังแต่วันท่ี  
1  กรกฎาคม  2536   ซึ่งขณะนั้น นายชัยยุทธ  ศรีขจร  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม  ได้ฝาก
นักเรียนเรียนกับโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม  ต่อมาในปีการศึกษา  2537  ก่อสร้างอาคารเรียนช่ัวคราว  2  
ห้องเรียน  อาคารสำนักงานบนพื้นท่ีราชพัสดุของหมู่ท่ี 11  ตำบลบ้านเสด็จ  อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท  ห้างร้าน  และประชาชนในชุมชน  โดยเฉพาะราษฎรหมู่ท่ี 11  ตำบลบ้านเสด็จ  
โรงเรียนเปิดภาคเรียนในวันท่ี  16  พฤษภาคม  2537  เป็นต้นมา  ต่อมาในปีการศึกษา  2538  ได้ก่อสร้างอาคาร
เรียนช่ัวคราวหลังท่ี  2  มีนักเรียน  2  ห้องเรียน     โดยท้ังสองปีการศึกษา  นายสุเทพ  เทโหปการ   ได้รับการ
แต่งต้ังให้เปน็ ผู้ดูแลโรงเรียนสาขาแห่งนี้ 

 ในปีการศึกษา  2538  นายสุภาพ   โพธิ์เพชร  ได้รับแต่งต้ังให้มาดูแลโรงเรียนสาขาแทน           
ในปีดังกล่าวได้รับงบประมาณจากสภาตำบลบ้านเสด็จจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนความจุ  3,000  
ลูกบาศก์ลิตรจำนวน  1  ใบ  ในปีการศึกษา  2539  โรงเรียนเจียดจ่ายเงินงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการ
ศึกษาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร  1  หลัง  ในปีการศึกษา  2540  โรงเรียนได้รับการประกาศแต่งต้ังให้เป็นโรงเรียน
รัฐบาลระดับมัธยมศึกษา  โดยกระทรวงศึกษาธิการ  ต้ังแต่วันท่ี 8  พฤษภาคม  2540  และได้แต่งต้ังให้  นาย
สุภาพ   โพธิ์เพชร  ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้บริหารเมื่อวันท่ี 11กรกฎาคม  2540 และส้ินสุดเมื่อ ปีการศึกษา 2538 
ต่อมาโรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนช่ัวคราว 5  ห้องเรียน  1 หลัง  ในปีการศึกษา  2545 ได้จัดสร้าง
อาคารเรียนกึ่งถาวร 6  ห้องเรียนโรงอาหารแบบประหยัด  1 หลัง และห้องน้ำ – ห้องส้วมจำนวน  6 ห้อง ท่ี
โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน  216 หลังคาทรงไทย           จำนวน  1  หลังและในปี
การศึกษา  2547  โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหอประชุมจำนวน  1  หลัง  ในปี การศึกษา 
2558 มีนางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร  ปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงวันท่ี 12 ธันวาคม 2561  
ปัจจุบัน มีข้าราชการครู จำนวน 14 คน พนักงานราชการ จำนวน 5 คน ครูผู้ทรงคุณค่า จำนวน 1 คน ครูอัตรา
จ้าง จำนวน 2 คน โดยมีนางสาวอรชพร มีพัฒน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 จนถึงปัจจุบัน 



 
 

สัญลกัษณ์โรงเรียน 
ไทรคู่      หมายถึง    โรงเรียนกับชุมชนซึ่งเป็นท่ีพำนักอาศัย 

                       และเป็นท่ีฝึกฝนวิชาความรู้ของเยาวชน 
ดวงอาทิตย์ หมายถึง    การเริ่มต้นชีวิตใหม่ในตอนเช้า 
นก  หมายถึง   ตัวเยาวชน 
เสมา  หมายถึง    กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ความหมายโดยรวม   
หมายถึง นักเรียนและเยาวชนท่ีพักพิงอาศัยอยู่ในชุมชน ได้รับการฝึกฝนและศึกษาหาความรู้จากโรงเรียน  

เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการออกไปดำรงชีวิต และเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันข้างหน้า 
ปรัชญาของโรงเรียน 

การเรียนดีเด่น     มุ่งเน้นวินัย      ใฝ่ใจส่ิงแวดล้อม  เพียบพร้อมคุณธรรม     นำสังคมพัฒนา 
คติพจน์ประจำโรงเรียน 

ปญญา    นรานํ   รตนํ   หมายถึง      ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของคนดี 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 ส่ิงแวดล้อมดี  มีคุณธรรม  พร้อมนำบริการชุมชน 
สีประจำโรงเรียน  

เหลือง – แดง 
สีเหลือง    หมายถึง  ความสว่างท่ีนำทางไปสู่ความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง 
สีแดง    หมายถึง   ความมั่นคง ความจริงจัง หนักแน่น ในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งไปสู่ปรัชญา 

 
อักษรย่อ    

บ.พ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
แผนที่โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  อาคารเรียนชัว่คราวสร้างเอง 

2  อาคารเรียนชัว่คราวเงินงบประมาณ 

3  อาคารปฏิบติัการเกษตร 

4  ถงัเก็บน า้ฝน 

5  ส้วมเงินงบประมาณ 

6  บ้านพกัครูสร้างเอง 

7 บ้านพกัครู 

8  บ้านพกัภารโรง 

9  โรงอาหารแบบประหยดั 

10  อาคารเรียน  216  หลงัคาทรงไทย 

11  สนามบาสเก็ตบอล 

12  สนามกีฬากลาง 

13  เสาธง 

14  หอประชมุ 

15  โรงจอดรถนกัเรียน 

16  หอถงัประปา 

 

พืน้ที่  41  ไร่  1  งาน  38 ตารางวา 



 
 

 
 
โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ชมรมศิษย์เก่า 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทัว่ไป กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
- งานพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษา     

  งานพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

 

- งานทะเบยีนนกัเรียน จดัท า                  
  ส ามะโนผู้เรียน รับนกัเรียน 

- งานวดัผลประเมินผลและ     

   เทียบโอนผลการเรียนรู้ 
- งานวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพ

การศกึษา 

  งานพฒันาสื่อนวตักรรมและ 

   เทคโนโลยีทางการศึกษา 

  งานพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

- งานนิเทศการศึกษา 

- งานแนะแนวการศึกษา 

- งานพฒันาระบบประกันคณุภาพ   
  ภายในสถานศึกษา 

- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- งานกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
- งานประสานและพฒันาเครือขา่ย 

  การศึกษา 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน GPA 

- งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
- งานประสานความร่วมมือในการพฒันา 

   วิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
- งานส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการ  
   แก่ครอบครัว องค์กร หนว่ยงานและ 

   สถาบนัอื่นทีจ่ดัการศึกษา 
- งานส่งเสริมประสานงานในระบบ  

   นอกระบบและตามอธัยาศยั 

- งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ 

   รายงานผลการด าเนินงาน 

- งานส านกังานกลุ่ม 

- งานวางแผนอตัราก าลงัและ 

   ก าหนดต าแหน่ง 

- งานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ 
- งานเสริมสร้างประสิทธิภาพใน 

   การปฏิบตัิราชการ 

- งานวินยัและการรักษาวินยั / 
  งานการพิจารณาออกจากราชการ 

- งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 

   และรายงานผลการใช้งาน และผล 

   การด าเนินงาน 

- งานพฒันาบุคลากร 
- งานประเมินผลการปฏิบตัิงานของ  

   บุคลากร 
- งานบ ารุงขวญัและส่งเสริมก าลงัใจ 

- งานทะเบยีนและสถิต ิ

- งานอาคารและสถานที ่

- งานสาธารณูปโภค 

- งานส่งเสริมสขุภาพบุคลากรใน 

  โรงเรียน 

- งานอนามยัโรงเรียน 

- งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 

   และรายงานผลการใช้งาน และผล 

   การด าเนินงาน 

- งานจดับรรยากาศและสภาพ 

   แวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

- งานชุมชนสมัพนัธ์ 

- งานเวรยามและนกัการภารโรง 

- งานประชาสมัพนัธ์ 

- งานกิจกรรม 5 ส 

- งานสวสัดิการภายในโรงเรียน 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานจดัท าแผนงาน การเสนอขอ 

  งบประมาณ และการจดัสรร 

  งบประมาณ 

- งานระดมทรัพยากรและ 

   การลงทุน 

   เพื่อการศกึษา 

- งานตรวจสอบ ติดตาม        

   ประเมินผล 

   และรายงานผลการใช้งาน   

    และผล 

   การด าเนินงาน 

- งานธุรการ 

- งานจดัระบบบริหารและ 

   พฒันาองค์กร 

- งานบริหารการเงนิ 

- งานเครือข่ายผู้ปกครองและ 

  ชมรมศิษย์เก่า 

 

- งานบริหารบญัช ี
- งานบริหารพสัดแุละสินทรัพย ์
- งานพฒันาระบบและ 

   เครือข่ายข้อมลู 

  สารสนเทศ 
- งานประสานราชการกับเขตพืน้ที ่
  การศึกษาและหน่วยงานอืน่ 

- งานจดัระบบการควบคมุ 

   ในหนว่ยงาน 

- งานเลขานุการคณะกรรมการ 
  สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักเรียน 

- งานกิจการนกัเรียน 

- งานเลขานุการผู้อ านวยการโรงเรียน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการและงานทั่วไป 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ 



 
 

 
 
 
2.  ข้อมูลด้านการบริหาร 

1)   ผู้อำนวยการ  นางสาวอรชพร มีพัฒน์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา ดำรงตำแหน่งใน

โรงเรียนนี้ต้ังแต่  พ.ศ. 2562 
3.  ข้อมูลเก่ียวกับนักเรียน 
 ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันท่ี  25   พฤศจิกายน 2563 ) มีดังนี้ 
 1)   จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังหมด 184 คน 
 2)   จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ินท้ังหมด  184  คนจำแนกตามระดับช้ันเรียนท่ีเปิดสอน   
 

 
ชั้น 

จำนวนนักเรียน จำนวน
ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีท่ี  1 2 12 14 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 25 20 45 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 12 17 29 2 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 39 49 88 5 

มัธยมศึกษาปีท่ี   4 9 19 28 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี   5 23 13 36 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี   6 17 15 32 2 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 49 47 96 6 

รวมทั้งสิ้น 88 96 184 11 

 
4.   ข้อมูลบุคลากร 
         ครูประจำการ 

 
ท่ี 

 
ชื่อ  -  สกุล 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

 
วุฒ ิ

 
วิชาเอก 

 
สอนวิชา/ช้ัน 

1 นางสาวปรีดา  ดำด้วงโรม คศ.2 คบ. คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
2 นางสาวศิริรัตน์ มะลิชู คศ.3 คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
3 นางสาวลัดดาวรรณ อุปลา คศ.2 คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
4 นางสาวสุภลักษณ ทองจันทร์ คศ.2 ศศ.บ. ศิลปกรรม ศิลปะ 



 
 

5 นายสุนทร ปานเล็ก คศ.1 วท.บ.(ศษ.) เคมี เคมี 
6 นายเบญจมินทร์ จันทวงศ์ ครูผู้ช่วย  คบ.  คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
7 นางสาวปภัสรา สมจริง ครูผู้ช่วย คบ.  สังคม สังคม 
8 นางสาววรรณา พูลสวัสด์ิ ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

 
พนักงานราชการ 

 
ท่ี 

 
ชื่อ  -  สกุล 

 
วุฒ ิ

 
วิชาเอก 

 
สอนวิชา/ช้ัน 

1 นายชัยยันต์   มีเดช คบ. พลศึกษา พลศึกษา 
2 นางสาวนิภาพันธ์  ระววิงศ์ คบ. คหกรรมศาสตร์ การงานอาชีพฯ 
3 นายโฆษิต  สามัคคีคารมย์  คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ การงานอาชีพฯ 
4 นางพัชนี  เสนาสี คบ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 
5 นางสาวรพีพรรณ โพธิ์เพชร วท.บ. ผลิตกรรมชีวภาพทางสัตว์ วิทยาศาสตร์ 

  
ครูผู้ทรงคุณค่า 

 
ท่ี 

 
ชื่อ  -  สกลุ 

 
วุฒ ิ

 
วิชาเอก 

 
สอนวิชา/ช้ัน 

1 นายชัยณรงค์ วิถีสวัสด์ิ คบ. ภาษาไทย สังคม,ประวัติศาสตร์ 
 

ครูอัตราจ้าง 
 
ท่ี 

 
ชื่อ  -  สกุล 

 
วุฒิ 

 
วิชาเอก 

 
สอนวิชา/ช้ัน 

1 นายสันติ ศรีเพชร ศศ.บ. ดุริยางค์สากล ศิลปะ 
2 นางสาววราภรณ์  มีแก้ว คบ. สังคมศึกษา สังคม 

 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 
ท่ี 

 
ชื่อ  -  สกุล 

 
วุฒิ 

 
วิชาเอก 

1 นางสุกัญญา  มีเดช ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 
 
 
 



 
 

5.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 5.1  ผลงานดีเด่น  
 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

สถานศึกษา 
 นำเสนอผลงานทีเ่ป็นนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 

Practice) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครัง้ที่ 67 ปี
การศึกษา 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 

สพม.11 

ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนขนาดกลาง การแข่งขันสวดธัมม
จักกับปวัตตนสูตร ให้ไว้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 

โครงการ 9 ล้านดวงใจทำดีเพ่ือพ่อ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษา 
ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 

กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 ระดับเพชร รางวัล
ดีเด่น ให้ไว้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 

ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 

หน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้า
พ้ืนเมืองในสถานศึกษา ให้ไว้ ณ 15 พฤษภาคม 2561 

วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ให้ไว้ 
ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 

ผู้บังคับบัญชาการมณฑลทหารราบที่ 
44 

ผู้บริหาร 

นางสาวอรชพร มีพัฒน์ 

 

 

ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ 
เหรียญทอง ปีการศึกษา 2561 รางวัลศึกษานิเทศก์ยอด
เย่ียม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้าน
วิชาการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

พ.ศ. 2560 ได้รับเกยีรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัล MOE 

AWARDS 

 ปีการศึกษา 2558 ระดับผลงานดีเด่น 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปี พ.ศ. 2559 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรสุดุดี”  คุรุสภา 
 ปี พ.ศ. 2559 ได้รับโล่รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557 

ระดับดีเด่น  ประเภทหน่วยงาน สาขาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กระทรวงศึกษาธิการ 

ปี พ.ศ. 2559 ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัล MOE 

AWARDS 

 ระดับดีเด่น ประเภทหน่วยงาน สาขาส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

ครู 
 

นางปรีดา  ดำด้วงโรม 
เกียรติบัตรระดับครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพฐ 

 เกียรติบตรเหรียญทองแดง การแข่งขันออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-6 

สพม.11 

 วุฒิบัตร ผ่านการเป็น Master Teacher ยุทธวิธีการสอนและ
บริหารจัดการด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
ให้แก่ผู้เรียน 

กสศ. 

นางสาวศิริรัตน์ มะลิช ู เกียรติบัตรเหรียญทองแดงการประกวดเล่านิทาน (Story 

telling) ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น 
ม.4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

 เกียรติบัตรระดับครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพฐ 

 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

ม.1-3 การแข่งขันวชิรวิชาการ 2562 
อบจ.สฎ. 

 เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ ม.4-6 การแข่งขันวชิรวิชการ 2562 

อบจ.สฎ. 

นางสาวลัดดาวรรณ อุปลา   เกียรติบัตรเหรียญเงินการแข่งขันสมการคณิตศาสตร์ (เอ
แม็ท) เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ระดับ ม.1-ม.3 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพม.11 

 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.4-ม.6 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

 เกียรติบัตรระดับครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพฐ 

นายเบญจมินทร์ จันทวงศ์ เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

 เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันซูโดก ุระดับ ม.1-ม.3 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

 
 



 
 

 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

นางสาวสุภลักษณ์ ทองจันทร์   เกียรติบัตรระดับครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพฐ 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ 
ม.1-3 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
ระดับ ม.4-6 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดโครงงานศิลปะ ระดับ 
ม.4-6 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น (Drawing) ม.4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม ม.1-3 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ศิลป์สร้างสรรค์ ม 4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ปะติมากรรม ม. 4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
วาดภาพระบายสี ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี 
ม 4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการ
ปะติด ม 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม 1-3 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี 
ม 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม. 11 

เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพฐ. 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม ม.1-3 
ประจำปีการศึกษา 2562 

 

สพฐ. 



 
 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

นายสุนทร ปานเล็ก เกียรติบัตร ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 

เกียรติบัตรผ่านการอบรม สุจริตไทย สอบผ่านหลักสูตร
สำหรับข้ารายการ ประจำปีการศึกษา 2562 

เครือข่ายสุจริตไทย 

วุฒิบัตรผ่านการอบรมลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ
การปรับตัว ประจำปีการศึกษา 2562 

มูลนิธิศุภมิตรแห่งประเทศไทย 

นางสาวปภัสรา สมจริง เกียรติบัตรเหรียญเงิน เล่านิทานคุณธรรม ระดับม.1-ม.3 

ประจำปีการศึกษา 2562 
สพม.11 

เกียรติบัตรเหรียญเงินการประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.
1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเหรียญเงินการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับ 
ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรระดับครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพฐ 

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม 
ระดับม.1-3 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม 
ระดับม.1-6 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-3 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพฐ 

นางสาวธนรรณพร แสงสว่าง 
 

เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน
ระบำมาตรฐาน ม.4-6 ปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นางสาวจุฑารัตน์ เสมอักษร 

 
เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
เรียงร้อยถ้อยความ ม.4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ 
ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ระดับ ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.4-

ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 
สพม.11 

เกียรติบัตรระดับครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพฐ 

 
 



 
 

 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

นางสาวนิภาพันธ์ ระวิวงศ์ 
 

เกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
อาชีพ ระดับ ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง การประกวด
การแปรรูปอาหาร ระดับ ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 
2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ 
ม.4-ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตร เหรียญทอง การประกวดการแปรรูปอาหาร 
ระดับ ม.4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.
4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เกียรติบัตรระดับครูผู้สอน “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพฐ 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุ
เหลือใช้ ระดับม.1-3 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจาก
วัสดุเหลือใช้ ระดับม.4-6 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับม.1-3 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับม.4-6 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ระดับ ม.1-6 วชิรวิชาการ 2562 

อบจ.สฎ. 

เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-3 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพฐ 

นายสันติ ศรีเพชร เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นางสาววราภรณ์ มีแก้ว เกียรติบัตรอบรมออนไลน์ สุจริตไทย 2562 เครือข่ายสุจริตไทย 

เกียรติบัตรวิทยากรค่ายรวมพลังผู้นำจิตอาสา ครั้งที่ 1  

 
 
 
 
 



 
 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

นักเรียน 

เหรียญทองชนะเลิศ 
นายทะนงศักด์ิ อินทะนงค์ เกียรติบตรเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ

ลายเส้น ม.4-6  ประจำปีการศึกษา 2562 
สพม.11 

เด็กชายสิทธิพงษ์ จันทวงศ์ เกียรติบตรเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันปะติมากรรม ม.
1-3  ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เด็กชายศุภชัย ทองขาว 
เด็กชายวทัญญู หวังสง่า 

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ตรีสงค ์ เกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศการประกวดโครงงาน
อาชีพ ม.1-3  ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เด็กชายธนโชติ เพชรเก้ือ 
เด็กหญิงพันวษา จันทร์แก้ว 

เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 

นางสาวอรวรรณ ไกรสิทธ์ิ   เกียรติบัตรเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ศิลป์สร้างสรรค์ ม. 4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นางสาวรุ่งนภา   เพชรศร ี เกียรติบัตรเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
เรียงร้อยถ้อยความ ม. 4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นายอภิชาต  สุขช่วย เกียรติบัตรเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ปติมากรรม ม. 4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 
นายจิรเมธ   ชูชาติ 
นางสาวสุภาภรณ์ มากแก้ว 

เด็กหญิงศิริวรรณ ถ่ินพระบาท เกียรติบัตรเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
แปรรูปอาหาร ม. 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เด็กหญิงศิริกานต์ ปานศิริ 
เด็กชายภานุวัฒน์ ทองวิลาศ 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 

เด็กหญิงณัฐชยา ปอแก้ว เกียรติบัตรเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
วาดภาพระบายสี ม. 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เหรียญทอง 
เด็กหญิงธิดาพร แซ่ลิ้ม เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการ

ปะติด ม. 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 
สพม.11 

เด็กหญิงภัทราภา นาคประเสริฐ 

นายปฏิพัทธ์ พิมเกตุ เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันประกวดโครงงานอาชีพ 
ม.4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นางสาวนริศรา โสภา 
นางสาวชนนิกานต์ เกื้อไขย 

นายศุภโชค พรหมแก้ว เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน ม.4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นายวิทวัส เขาทอง 
นายคมสัน สุขศรีใส 

 
 



 
 

 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

เหรียญทอง 

นายเกรียงไกร จันทิมา เกียรติบตรเหรียญทอง การเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-6  
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นางสาวอทิติยา เหลืองทอง เกียรติบตรเหรียญทอง การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-6  
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นางสาวศิริวรรณ ทองสองแก้ว 
นางาสวรุ่งฤดี ทรายแก้ว 

เหรียญเงิน 

เด็กหญิงสุรางคค์ณา ทองส่ง เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-3  
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 
เด็กหญิงภนิตา หงส์เกิด 

เด็กหญิงพรธีรา สุดเลิศ 

เด็กหญิงชนิตา พูนพนัง 
เด็กหญิงจันทร์จิรา ชุมพล 

เด็กหญิงนันฐภรณ์ แซ่ฉ้ิน   เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี 
ม.1-3  ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เด็กชายอนาวิล เขาทอง เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดมารยาทไทย ม.1-3 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 
เด็กหญิงวรรณิดา คงศรรีัตน์ 
เด็กหญิงอารียา นะประสม เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-3 

ประจำปีการศึกษา 2562 
สพม.11 

เด็กหญิงคีตภัทร จินดาพัฒน์ เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.
1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ บำเพ็ญ เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-3 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เด็กชายศิดิศักด์ โสตทิพย์ เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย
สีเอกรงค์ ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นางสาวเหมือนฝัน มั่นคง เกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.
4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นางสาวเรือนแก้ว บัวชื่น 
นางสาวเจนจิรา ราชพิบูลย์ 

นางสาวหทัยชนก แก้วงาม 

นางสาวสุพัตรา เกลื่อนเมือง 
นางสาวปนัชดา จันทร์แก้ว 

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทิพย์รวย 

น่างสาวดารากร เส้งสั้น 

 
 



 
 

 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด 1 รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวลั 

เหรียญทองแดง 

นายกฤษพงษ์ สามงามทอง เกียรติบตรเหรียญทองแดง การแข่งขันเล่านิทาน ม.4-6 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เด็กหญิงวรรณดี เกษประทุม เกียรติบตรเหรียญทองแดง การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-
3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เด็กหญิงภัทราภา นาคประเสริฐ เกียรติบตรเหรียญทองแดง การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เข้าร่วม   
นางสาวอริสรา จรรยา เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.  4-6  

ประจำปีการศึกษา 2562 
สพม.11 

นายวิษณุ คงมิ่ง   เกียรติบัตรเหรียญเข้าร่วม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ   
ม.4-6  ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

เด็กชายเอกพล ชัยเพ็ง เกียรติบัตรเหรียญเข้าร่วม การแข่งขันเวทคณิต ม.1-3 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นางสาวสุพัตรา สุขแดง เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม. 4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.11 

นายเจษฎาภรณ์ สร้ายจำปา เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขันซูโดกุ ม.4-6 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพม.11 

เด็กชายณัฐวุฒิ ไกรสิทธ์ิ เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-3 ประจำปี
การศึกษา 2562 

สพม.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.  ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา 
รายงานผลการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเขตพื้นที่การศึกษา 
โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม  ต้ังอยู่ตำบลบ้านเสด็จ  อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต  11  เปิดสอนต้ังแต่ระดับ ม.1 ถึงระดับ  ม.6  มีนักเรียนจำนวน  184  คน  มี
บุคลากร  จำนวน   17  คน 

ผลการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน  สรุปได้ดังนี้   
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ.....ด.ี...... 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมมีการสำรวจความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน และวางแผนการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้ตามศักยภาพของนักเรียน ตามความต้องการของชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียน
ผ่านกระบวนการ PLC มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีโครงการพัฒนาหลักสูตร โดยครู
จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ มีการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active learning และ STEM ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ให้สามารถสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ    ในการส่ือสาร มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลแบบออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติม 
และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคมท่ีดี มี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และส่งเสริม
โครงงานอาชีพ เพื่อใหผู้้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. ผลการดำเนินงาน 
  โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมมีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัด โครงการวันสำคัญทางศาสนา โครงการวันสำคัญสถาบันชาติ 
กษัตริย์ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม    ในช่ัวโมง
คุณธรรมทุกสัปดาห์ และสอบธรรมศึกษาทุกปี เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และ            มีจิต
สาธารณะ มีการจัดทำโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียน มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   กิจกรรมการ
เย่ียมบ้าน และระบบการแนะแนวดูแลสุขภาวะจิต ผ่านการคัดกรองเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม



 
 

หลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมทักษะอาชีพโดยมีโครงงานอาชีพท่ีหลากหลาย       มีการส่งโครงงาน
เข้าประกวด ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และเป็นตัวแทนเข้ารวมการแข่งขันระดับประเทศ นักเรียนได้
เข้าร่วมการแข่งขันนาฏศิลป์และศิลปะ ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา       และเป็นตัวแทนเข้ารวมการ
แข่งขันระดับประเทศ ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารในการสร้างนวัตกรรม       การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ส่ือสาร และการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการ
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

3. จุดเด่น 
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ท่ีเน้น Active learning ,STEM ,บูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกระบวนการโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะ การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสร้าง
นวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการสนับสนุนนักเรียนให้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ทักษะทางด้านนาฏศิลป์ ทักษะทางด้านศิลปะ โครงงานอาชีพ แข่งขันได้เหรียญทองในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาและได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง  
รวมทัง้สามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ มีโครงการพัฒนาหลักสูตร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเข้าร่วม
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teachers & School 
Quality Program : TSQP) ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีสูงขึ้น มีคะแนนเฉล่ียผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันม.3 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 
รายวิชา คือ วิทยาศาสตร์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การเยี่ยมบา้น ติดตาม
ผลการเรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการผ่านกิจกรรมโครงงานคุณธรรม เรียนและสอบธรรมศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
 4. จุดควรพัฒนา 
  นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และพัฒนาผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาความรู้และ
ทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของคนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่านรับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกัน รักการเรียนรู้และพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สนับสนุนให้นักเรียน
ฝึกปฏิบัติจริง สร้างช้ินงานโดยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์คิดอย่างสร้างสรรค์ สร้างเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะการประกอบการท่ีนำไปใช้ได้จริงในการดำเนินชีวิต และเพื่อการมีงานทำในอนาคต สร้างจิตสานึกในการ
รักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียน มีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะเพื่อสังคม ระดมทรัพยากรทุนการศึกษา เพื่อให้
การสนับสนุนนักเรียนท่ีมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจให้เพียงพอต่อความต้องการ พัฒนาร่างกายให้เจริญเติบโต
สมบูรณ์ตามวัย 
 
 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น  
1. พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคานวณเป็นไปตามเกณฑ์ ท่ี

โรงเรียนกาหนดในแต่ระดับช้ัน  
2. พัฒนาให้นักเรียนมีความมั่นใจในการส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ สู่กระบวนการ

แก้ปัญหา และนามาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ  
4. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ของผู้เรียน  
5. ส่งเสริมทักษะการทางานด้วย โครงงาน/โครงการ/นวัตกรรม จากการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การกลุ่มสาระต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อลดภาระงานของนักเรียน  
6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  

อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ...ดีเลิศ... 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนได้ดำเนินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School -  Based  Management  :  SBM) ทุก

ฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา มีการดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความ
คิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ 
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมี
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มี
การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณมอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน สรุปและรายงานผลการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นขอ้มูลสารสนเทศในการจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเองต่อไป 
 2. ผลการดำเนินงาน 
  1. โรงเรีนยมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
  2. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัมนาและร่วมรับผิดชอบ 



 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
  3. สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบ 
 4. โรงเรียนมีการจัดทำมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับขั้น
พื้นฐาน มีการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบนิเทศ กำกับติดตามและประเมินคุณภาพภายในเพื่อจัดทำรายงาน
ผลการประเมินตนเองเผยแพร่ต่อสาธารณชน และนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  

5. โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการการนิเทศภายในโดยมีคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ มีปฏิทิน
งานนิเทศ มีการดำเนินงานนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องของครูทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกงานในโครงสร้าง
การบริหารและมีการบันทึกผลเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานต่อไป  

6. โรงเรียนมีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เปิด
โอกาสให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์ท่ัวไป  

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตามมาตรฐานตา
แหน่ง สนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนและแก้ปัญหา  

8. โรงเรียนมีโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสวนสวยโรงเรียนงามให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

9. โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการจัดการและ การจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะกับสภาพของสถานศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง ครบถ้วน นำไปประยุกต์ใช้ได้ 
 3. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี  
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้สำเร็จและ 
เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูป 

4. จุดควรพัฒนา 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขบัเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  
  3. การประเมินและติดตามงานยังขาดความต่อเนื่องและชัดเจนในบางงาน 
 



 
 

แผนพัฒนาเพือ่ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
1. พัฒนาระบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและหลักการกระจายอำนาจ เป็นตัวขับเคล่ือนในการ

บริหารงานวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณ  
2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
3. ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
4. ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาตนเองของครูในสถานศึกษา  
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้/แหล่งข้อมูลข่าวสาร/ห้องสมุด ภายในโรงเรียน ให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศขององค์กรท้ังภายในและภายนอก  

  7. สร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ...ดีเลิศ...... 

1. กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ ผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนา 
หลักสูตร ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน การสอนเน้นการปฏิบัติ ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตาม
สถานท่ีต่าง ๆท้ังภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ท่ีลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการบูรณาการคุณธรรม ปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรม 
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีท่ีหลากหลายและเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ PLC นำ
การวิจัยในช้ันเรียนมาช่วยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุท้ังด้านความรู้  ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ครูมีการพัฒนาตนเองด้วยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
และการศึกษาต่อ อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 



 
 

2. ผลการดำเนินงาน 
  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก ่
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้ส่ือ เทคโนโลยีและ แหล่งเรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยช้ัน
เรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC นักเรียนและครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาในเครือข่ายมีการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากกิจกรรมทัศน
ศึกษาและการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียน เช่น ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องการทำขนมไทย การลับมีด
กรีดยาง วิทยากรจากสถานีอนามัยบ้านทับใหม่ให้ความรู้เรื่องการทำลูกประคบ การนวดแผนไทย วิทยากรจาก
เทศบาลตำบลบ้านเสด็จมาให้ความรู้เกี่ยวการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การคัดแยกขยะ วิทยากรจากสถานีตำรวจ
อำเภอเคียนซา ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร นิมนต์พระจากทับใหม่พัฒนาราม มาเสริมสร้างในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และการสอนธรรมศึกษาในช่ัวโมงคุณธรรมทุกสัปดาห์  

3. จุดเด่น 
  ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวนการ
คิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย น่าสนใจ ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มี
การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและความถนัดของผู้เรียน โรงเรียนมีการ
จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร โดยมีการจัดอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญเสมอ ครูมีระบบติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4. จุดควรพัฒนา 
 ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้นและครูควรใช้
เครื่องมือในการวัดผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ตรงตามสภาพจริงอิงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด
และการใหข้้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง  
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น  
1. ส่งเสริมครูให้มีเครื่องมือในการวัดผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ตรงตามสภาพจริงอิงตาม

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดและการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัยมาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลแบบบูรณาการ ส่งเสริมทักษะการ

ทำงานด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเช่นโครงงาน  
 



 
 

 
7.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. เมื่อวันท่ี 10 และ 
13 ถึง 14 มกราคม พ.ศ. 2557  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้าน
ผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียน ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานดังตาราง 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) 
น้ำหนัก 

(คะแนน) 
คะแนนที่

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๖๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๓๑ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๑๖ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๖๙ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๙.๔๘ พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๓๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๓.๕๐ พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษา 
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๐๗ ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนข้ึนไป 

• มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้ 

• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดทีม่ีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรบัปรุงเรง่ด่วน  
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

         สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
 ใช่   ไม่ใช่ 
 ใช่   ไม่ใช่ 
 ใช่   ไม่ใช่ 
 



 
 

 
 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม 
จุดเด่น 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รักการออกกำลังกาย มี 

มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและรู้จักให้เกียรติผู้อื่น มีสุทรียภาพกล้าแสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ 
สนใจร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาว่างในการฝึกซอมเพื่อการเข้าแข่งขันวิชาการ ประกวด หรือแข่งขันกีฬา
ในระดับต่างๆอย่างต่อเนื่อง สนใจใฝ่เรียน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน มีจิต
สาธารณะ มีความกตัญญูกตเวที มีความช่ืนชม รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีความรับผิดชอบ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีมารยาทในการทำความเคารพ ซึ่งสถานศึกษาให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาผู้เรียนในด้านกิริยามารยาทด้านสังคมและการมีมนุษยสัมพันธ์ จึงกำหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ 
“ยิ้มง่าย ไหว้ประเพณี มีจิตสาธารณะ” และดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นโครงการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา นอกจากนี้ สถานศึกษากำหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “ภูมิทัศน์เด่น” 
ส่งผลให้สถานศึกษามีบรรยากาศในสถานศึกษาเอื้อต่อการเรียนรู้ มีปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้มีสีสันสวยงามมาก
ยิ่งขึ้น 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
สถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ 

ปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษามีข้อตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา นำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก และผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนา มี
การดำเนินงานอย่างเป็นระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน 
เกิดผลกระทำท่ีดีต่อแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ไม่มี 
 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทักษะทางด้านการคิด 
2. ด้านการบรหิารจัดการศึกษา 



 
 

การส่งเสริมครูให้ได้รับการพัฒนา การนิเทศติดตามการดำเนินงาน การรักษาความสะอาดใน 
บริเวณโรงเรียน และการรายงานผลการปรุชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

การนำผลการประเมินครูในทุกด้านมาพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ และการออกแบบการ 
เรียนรู้ของครู 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โอกาส 
 ชุมชนมีลักษณะรวมตัว เสียสละเพื่อส่วนรวมทำให้การทำงานประสานเป็นไปได้โดยง่าย ชุมชนส่วนใหญ่มี
พื้นฐานเศรษฐกิจท่ีมั่นคง ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา 
อุปสรรค 
 ชุมชนมีปัญหาเรื่องโรคระบาดท่ีมีแมลงเป็นพาหะ มีแหล่งอบายมุข ยาเสพติด ขาดแหล่งค้นคว้า
เทคโนโลยี การคมนาคมภายในชุมชนยังขาดความสะดวกและคล่องตัว ชุมชนต้ังอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง องค์กร
ท้องถิน่ไม่ค่อยให้ความสำคัญในการจัดการศึกษา 
 
9.  สรุปสภาพปัญหา  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา 

ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม  (Socio-cultural Factor:S ) 
  - ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการส่งเสริมเรื่องการศึกษาของบุตรหลาน 
  - ชุมชนมีปัญหาเรื่องโรคระบาดท่ีมีแมลงเป็นพาหะ 
  - ชุมชนมีปัญหาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การพนัน  ส่ือลามกอนาจาร  และ
อบายมุขอื่น ๆ  
  - การคมนาคมภายในชุมชนยังขาดความสะดวกและคล่องตัวและชุมชนต้ังอยู่ห่างไกลจากตัว
เมือง 
 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี   (Technological  Factor:T) 
  - ชุมชนขาดแหล่งค้นคว้าท่ีเป็นเทคโนโลยีเนื่องจากไฟฟ้า  คล่ืนสัญญาณ  และระบบ
สายสัญญาณ 
  - ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดต้ังและจัดหาเทคโนโลยีสาธารณะสมัยใหม่ให้กับชุมชน 
 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  ( Economic  Factor : E) 
  - รัฐจัดสรรงบประมาณไม่ตรงตามความต้องการ  ไม่เพียงพอและไม่เท่าเทียมกัน 
  - ชุมชนไม่มีผู้ประกอบการและสถานประกอบการขนาดใหญ่ท่ีจะสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 



 
 

 ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย  ( Political  and  legal  Factor : P) 
  - องค์กรท้องถิ่นไม่ค่อยให้ความสำคัญในการจัดการศึกษา 
  - การปรับลดอัตรากำลังภาครัฐทำให้ขาดแคลนอัตรากำลังครู 
 
 จุดเด่น 

ด้านคณุภาพผู้เรียน 
สถานศึกษามีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการ ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต

อย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมกิจกรรม อย.น้อยและเด็กไทยทำได้อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อปีการศึกษา  ตรวจสุขภาพ
ประจำปีของนักเรียนช้ัน ม.1 จากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ร่วมกิจกรรมต่อต้านและรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด  มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายและสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ของรัฐและชุมชนท่ีมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ โภชนาการและความปลอดภัยของนักเรียน  นักเรียนมีความ
ช่ืนชมเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรีและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  มีการส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความถนัดด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬาสู่ความเป็นเลิศ  ให้นักเรียนเกิดความช่ืนชมและมีความพัฒนาทางร่างกายและจิตใจท่ีดีมี
สุนทรียภาพท่ีดีต่อศิลปะ ดนตรี กีฬา  นักเรียนเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมท่ีเลือกตามความถนัดและสนใจของ
ผู้เรียนด้วยตนเอง 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับครอบครัว สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวและชุมชนตลอดจนการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  นักเรียนได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายตรงกับ
ความรู้ความต้องการของผู้เรียน  นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการและมองโลกในแง่ดี สามาร
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดได้    

นักได้รับความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร   โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน  ครูส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 80 สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้  และสามารถสร้างส่ือโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เพื่อนำสู่นักเรียน  
มีการเปิดกิจกรรมชุมนุมท่ีหลากหลาย เพื่อเน้นให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร เช่น รั ก ก าร
อ่าน ภาษาพาเพลิน  จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสร้างช้ินงานหรือจัดทำโครงการและนำเสนอในรายวิชา
โครงงาน  นักเรียนสามารถเรียนรู้จากการใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้น 
นักเรียนจะทราบผลการเรียนของตนเองได้รวดเร็วหลังจากการประมวลผลของครูผู้สอนโดยใช้ โ ป ร แ ก ร ม 
Students’44  และจัดการสอนซ่อม/เสริม ,ติวให้กับนักเรียน  สามารถเลือกปฏิบัติกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายตรงกับความรู้ความต้องการของผู้เรียน 
 
 
 
 
 



 
 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดทำโครงการพัฒนา

หลักสูตร และการนำหลักสูตรสู่ห้องเรียนผ่านกระบวนการเรียนการสอน  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้พร้อม
ท้ังการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และรายวิชาต่างๆ  ท่ีตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีการ
นำผลการใช้หลักสูตร การจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนสู่รูปแบบการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อ
สาธารณชนทุกปีการศึกษา และครูมีการนำผลการจัดทำแผนการเรียนรู้ท่ีใช้แผนมาจัดทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน 
เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมการสอนท่ีหลากหลายเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการคิด-ออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  รู้และเข้าใจสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนในทุกๆ  ด้านมีการประสาน
กับครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ตลอดจนกรรมการสถานศึกษาให้มองไปในทิศทางเดียวกัน 
 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา  โดยมีจำนวนห้องเรียนมีความ
พอดี  ห้องพยาบาลติดฝ้าเพดานและติดพัดลม  จัดทำจุดบริการน้ำด่ืมน้ำใช้ได้พอเพียงกับนักเรียน จุดบริการใน
การพักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น จัดซื้อหนังสืออ่านนอกเวลาและหนังสือท่ีเหมาะสมกับนักเรียนให้บริการทางด้านการ
สืบค้นเทคโนโลยี 

สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน
ออกเป็น   4  ฝ่าย คือฝ่ายบริหารวิชาการ,ฝ่ายบริหารงบประมาณ,ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป,ฝ่ายบริหารงานบุคคล  
มีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายและกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
 อย่างต่อเนื่อง มีคณะกรรมการสถานศึกษาฯเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา 

 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ   

 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  คือ ยิ้มง่าย ไหว้ประเพณี มีจิตสาธารณะ 
สถานศึกษามีแผนงานโครงการในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  อย่างเป็นระบบส่งผลให้นักเรียนมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้จนส่งผลให้นักเรยีนเป็นผู้มีจิตสาธารณะสู่ชุมชน 
 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสนองความ
ต้องการของนักเรียนได้ตรงตามศักยภาพ 

 
 



 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับกฎจราจร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก 

และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยให้ชุมชน ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล  ส่งเสริม
นักเรียนท่ีมีความสามารถทางด้านกีฬา แต่ตัวนักเรียนเองไม่ค่อยมีเวลาฝึกฝนครูต้องมาผลักดันอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาด้าน วิชาการ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพื่อมีความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขัน
กิจกรรมในระดับต่าง ๆ ต่อไป    

ส่งเสริมผู้เรียนส่วนท่ีมีความสามารถ ด้านดนตรีพอสมควร แต่ทางโรงเรียนยงัขาดบุคลากรทางด้านนี้อยู่
จึงทำให้กิจกรรมเพื่อการพัฒนาให้เด่นชัดขึ้น  นักเรียนส่วนหนึ่งยงัไมก่ล้าแสดงออก ผู้จัดกิจกรรมต้องมีวิธีการทำให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมเพื่อความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมมากขึ้น   

 ควรจัดให้มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีจะสร้างให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมให้เด่นชัด มีความตระหนักในการรู้จักใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างรู้คุณค่า  ดำเนินการตาม
แผนงาน โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างเต็มท่ี   

สถานศึกษาควรมีการจัดการศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพนอกสถานท่ี การส่งเสริมให้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม
ทักษะด้านอาชีพ เชิญวิทยากรมาอบรมอบรมโครงการระยะส้ันในช่วงปิดภาคเรียน  

การแสดงผลงานนักเรียนท้ังภายนอกและชุมชนให้ได้รับทราบ  ในทุกรายวิชาควรมีการสอดแทรก
กิจกรรมท่ีมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ มีการจัดให้แสดงบทบาทสมมติ การประกวดผลงานด้านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การแสดงออกในด้านความคิดสร้างสรรค์   

สถานศึกษาควรมีโครงการเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการส่ือสารเพิ่มขึ้น มีการติดตาม
กระตุ้นผู้เรียนในการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ควรมีครูต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือมีการปฏิสัมพันธ์กบัชาวต่างชาติ  

สถานศึกษาควรจัดให้มีคาบกิจกรรมซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนท่ีเรียนอ่อนและคาบซึ่งส่งเสริมศักยภาพ
ของผู้เรียนท่ีเก่งอยู่แล้วให้เพิ่มมากขึ้น จัดให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรูข้องผู้เรียน  

การส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในทุกกลุ่มสาระ  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษามากขึ้นโดยให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมอื่นๆ ใหน้ักเรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง   

การจัดการเรียนการสอนยังเน้นบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะด้านและวัสดุอุปกรณ์ ในการเรียนการสอนและ
เวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม 

 การส่งวิทยากรท่ีมีความรู้มาให้ความรู้กับเด็กนักเรียนรวมถึง พาเด็กเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเหมาะสม   
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตรงและเห็นความสำคัญของชุมชนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมกับ

ชุมชนให้มากขึ้น   
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถแก้ปัญหาผู้เรียนได้ในทุก ๆ ด้านโดยนำผลการสอนมาทำการ

วิจัย   
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น   



 
 

สถานศึกษาควรมีการจัดบคุลากรในการรับผิดชอบให้ตรงกับฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้อง ตรงความสามารถและ
ความสนใจ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศติดการปฏิบัติงานของฝ่ายนั้นอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ   

การจัดทำเอกสารองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน       (SBM)  เพื่อให้ทุกฝ่าย
เกิดความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมากขึ้น  พฒันาการบริหารและจัด
การศึกษาต่อเนื่องจากปีก่อนเพื่อก่อให้เกิดคุณลักษณะของโรงเรียนท่ีบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานดังต่อไปนี้ 
 1)  ความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2)  การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ  คล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 3)  การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบในระดับต่าง ๆ ท่ัวทั้งโรงเรียน 
 4)การบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 5) ความเข้มแข็งของสมาคม / ชมรม ในโรงเรียนรวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครองระดับ โรงเรียน  ระดับช้ัน  

และระดับห้อง 
 6) ผลการประเมนิคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

7)การบริหารท่ีส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร  ส่งผลดีต่อผู้เรียนในท่ีสุดมีการประเมินการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยใช้เครื่องมือประเมินและวิธีการประเมินท่ีหลากหลายจาก  ผู้บริหารโรงเรียน  

คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรของโรงเรียน  นักเรียน  เอกสารหลักฐานและข้อมูลสารสนเทศ  การนำ
ผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน   

ครูสอนให้ตรงตามวิชาเอก ให้คาบมีสอนเหมาะสม  และวิชาท่ีสอนของครูแต่ละคนตรงกับวิชา เพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

โรงเรียนจัดบริการอินเตอร์เน็ต นอกเหนือคาบเวลาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และควรจัดให้มี
ห้องปฏิบัติการท่ีจำเป็นอย่างครบถ้วนกลุ่มสาระ   

  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเสริมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา เช่น การระดมทุนเพื่อการศึกษา    

สถานศึกษาควรใช้สถาบันทางวิชาการ องค์การภาครัฐภาคเอกชนในการเป็นแหล่งวิทยาการให้มากขึ้น
อาจจัดให้มีการศึกษาอบรมดูงาน ทัศนศึกษาหรือเชิญสถาบันทางวิชาการ องค์การภาครัฐภาคเอกชนมาให้ความรู้
นอกจากการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
ตารางแสดงและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนและระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย (100) 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 52.19 55.14 -2.95 
คณิตศาสตร์ 20.77 26.73 -5.96 
วิทยาศาสตร์ 30.21 30.07 0.14 
ภาษาต่างประเทศ 26.77 33.25 -6.48 
คะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง -3.8125 

 
แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนและระดับประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากตารางและแผนภูมิ พบว่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉล่ียระดับโรงเรียน ต่ำกว่า
ระดับประเทศ 
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ียระดับโรงเรียน สูงกว่า ระดับประเทศ 
  3. โดยเฉล่ียแล้วคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนจะต่ำกว่าระดับประเทศ 3.1825 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 



 
 

ตารางแสดงและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนและระดับประเทศ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย (100) 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 31.65 42.21 -10.56 
คณิตศาสตร์ 16.53 25.41 -8.88 
วิทยาศาสตร์ 24.92 29.20 -4.28 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

30.13 35.70 -5.57 

ภาษาต่างประเทศ 20.69 29.20 -8.51 
คะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง -7.56 

 

 
แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนและระดับประเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        

       
 
จากตารางและแผนภูมิ พบว่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉล่ียระดับโรงเรียน
ต่ำกว่า ระดับประเทศ 
  2. โดยเฉล่ียแล้วคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนจะต่ำกว่าระดับประเทศ 7.56 

 
 
 



 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
ตารางท่ี 1 ตารางวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

(Stakeholders) 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียต้องการจาก

หน่วยงาน 

ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

จาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางและวิธีการสือ่สาร
ระหว่างกัน 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน (Internal  Stakeholders)  (ต่อ)  

1.1 ผู้บริหาร และ 
  บุคลากรระดับ 
  ปฏิบัติงานระดับ 
  โรงเรียนทุกคน 
 

1. มอบหมายงานที่ 
  สอดคล้องกับมาตรฐาน 
  กำหนดตำแหน่ง ความรู้ 
ความสามารถและ  สมรรถนะ 
2. ได้รับพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
3. ความก้าวหน้ามั่นคงใน  
อาชีพ 
4. ขวัญกำลังใจ 

1. ปฏิบัติงานดี มีคุณภาพ 
  ตามสมรรถนะ     
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ  
คำสั่งมอบหมายงาน 
2. บริการที่ดีมีคุณภาพ 
3. มีอดุมการณ์ในการทำงาน   
เต็มเวลา เต็มใจ เต็มความรู้ 
ความสามารถ ทุ่มเท   เสียสละ 

1. คำสั่งแบ่งงาน 
2. ประชุม อบรม  
  สัมมนา ประชุม- 
  เชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาด้วยตนเอง 
 

1.2 ครูและบุคลากร 
  ทางการศึกษา 

1. มอบหมายงานได้ตรงตาม  
วิชาเอก  ความรู้   
  ความสามารถและ 
  มาตรฐานวิชาชีพ 
2. ความก้าวหน้ามั่นคงใน  
อาชีพ 
3. ขวัญกำลังใจ 
4. มีสื่อ วัสดุครุภัณฑ์และ  สิ่ง
อำนวยความสะดวก  เหมาะสม
กับความ   ต้องการ  จำเป็น 
 

1.ผู้บริหาร บริหารโรงเรียนโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานมี
ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน 
2.ครูสอนดี  ดูแลนักเรียนดี 
เป็นแบบอย่างที่ดี 
3.บริการที่ดีมีคุณภาพ 
4.มีอุดมการณ์ในการทำงาน 
เต็มเวลา  เต็มใจ  เต็มความรู้
ความสามารถ ทุ่มเท  เสียสละ 

1. คำสั่งแบ่งงาน 
2. ประชุม  อบรม   
  สัมมนา  ประชุม-   
  เชิงปฏิบัติการ 
3. ศกึษาด้วยตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม (ต่อ) 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 
(Stakeholders) 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียต้องการจากหน่วยงาน 

ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 
จาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

แนวทางและวิธีการสือ่สาร
ระหว่างกัน 

2. มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace  Stakeholders)    
   2.1 นักเรียน 1. โรงเรียนจัด  

  กระบวนการเรียนรู้ให้  
  นักเรียนได้มาตรฐานมี 
  คุณลักษณะที่พึง 
  ประสงค์ตามหลักสูตร 
  ให้นักเรียนเป็นคนดี    
  คนเก่งและเรียนรู้อย่าง 
  มีความสุข 
2. โรงเรียนพัฒนา 
  คุณภาพการศึกษาได้ 
  เท่าเทียมกัน 
3. ครูดีมีความรู้   
  ความสามารถ สอนเก่ง 
  และเป็นแบบอย่างที่ดี 
4. โรงเรียนมีวัสดุ  สื่อ   
  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 
  ครบถ้วน มีคุณภาพ  
  ทันสมัย  
5. โรงเรียนมีและใช้แหล่ง 
  เรียนรู้ที่หลากหลาย 

1. นักเรียนต้ังใจศึกษา 
  เล่าเรียน  มีระเบียบ 
  วินัย เป็นคนเก่งคนดี  
  มีความสุข และมี 
  ศักยภาพในการแข่งขัน 
2. นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน   
  เป็นบุคคลแห่งการ 
  เรียนรู้ 
3. นักเรียนมีวิถีชีวิตแบบ 
  ไทย รักและหวงแหน 
  ถ่ินกำเนิด 
4. นักเรียนที่จบ  การศึกษา
ศึกษาต่อ/   
  ประกอบอาชีพที่สุจริต/ 
  ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้  อย่าง
มีความสุข 
 

1. จัดกระบวนการเรยีนรู้  
ตามหลักสูตร 
2. ปลูกฝังคุณลักษณะที่    
  พึงประสงค์โดยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และ  กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
3. จัดกิจกรรมพัฒนา  
  ผู้เรียนและดูแล  
  นักเรียนสนับสนุน 
  นักเรียนให้ได้เรียน  
  อย่างต่อเน่ืองจนจบ  
  หลักสูตร 

  2.2 ผู้ปกครอง     1. จัดการศึกษาให้บุตรหลาน  
อย่างเสมอภาคและมี  คุณภาพได้
มาตรฐาน 
2. ครูและผู้บริหาร ต้ังใจ    
  ปฏิบัติงาน 
3. ครูสอนดีมีคุณภาพ 
4. ผู้บริหารและครูม ี
   คุณธรรมจริยธรรม 

1. ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่  
นักเรียนและสนับสนุน   ส่งเสริม
ให้ได้เรียนอย่าง  ต่อเน่ืองจนจบ
หลักสูตร 
2. ผู้ปกครองตระหนักเห็น  
ความสำคัญของการศึกษา  และ
มีจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถ่ิน
ของตนเอง 

1. ประชุมและสร้าง
เครือข่ายผู้ปกครอง 
2. รายงานผลการเรียน  
และผลงานนักเรียน  อย่าง
สม่ำเสมอ 

 
 
 



 
 

 
ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม (ต่อ) 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

(Stakeholders) 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียต้องการจาก

หน่วยงาน 

ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

จาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางและวิธีการสือ่สาร
ระหว่างกัน 

2. มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace  Stakeholders)    
  2.3 ผู้รับจ้างและผู้
จำหน่าย สินค้า 

ขายสินค้าท่ีมีคุณภาพดี 
ราคายุติธรรม 

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
ระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 

ประสานงานที่หลากหลาย
ช่องทาง  ตามท่ีระเบียบ
กำหนด 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมแต่อยู่นอกหน่วยงาน(External  Stakeholders) 

3.1 สมศ.    ประเมินมาตรฐานภายนอก
และให้การรับรอง 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการ 
  ประเมินเชื่อถือได้และ 
  มีความเที่ยง 
2. หลักเกณฑ์และวิธีการ 
  ประเมินมีความเป็นไปได้ 
สอดคล้องกับสภาพจริง 

1. การให้ข้อมูล 
  ข้อเสนอแนะ และ   
  ความคิดเห็น 
2. การเผยแพร่ข้อมูล 
  ข่าวสารผ่านเว็บไซด์ 

3.2 ชุมชนและ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1. โรงเรียนเป็นหน่วยงาน  
หลักในการพัฒนาคนใน  
ชุมชน 
2. โรงเรียนจัดการศึกษาดี  
มีคุณภาพและสอดคล้อง  
กับท้องถ่ิน 

ชุมชนตระหนักเห็น
ความสำคัญและสนับสนุน
การศึกษารวมถึงมีจิตสำนึก
ในการพัฒนาท้องถ่ินของ
ตนเอง 

1. ประชาสัมพันธ์ด้วย  
วิธีการที่หลากหลาย 
2. โรงเรียนเชิญผู้นำชุมชน/
ปราชญ์ชุมชน  เป็น
คณะกรรมการ สถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน     / วิทยากร 
บุคคลภายนอก 

3.3 องค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถ่ิน 

1. โรงเรียนเป็นหน่วยงาน  
หลักในการพัฒนาคนใน  
ชุมชน 
2. โรงเรียนจัดการศึกษาดีมี  
คุณภาพและสอดคล้องกับ  
ท้องถ่ิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ตระหนักเห็นความสำคัญและ
สนับสนุนการศึกษารวมถึงมี
จิตสำนึกในการพัฒนาท้องถ่ิน
ของตนเอง 

ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

3.4 สื่อมวลชน 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 

สื่อมวลชนตระหนักเห็น
ความสำคัญและสนับสนุน
การศึกษารวมถึงมีจิตสำนึก
ในการบริการ 

ติดต่อประสานงาน 

 
 
 
 



 
 

 
ตารางที่ 2 ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 
1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behavior : C) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค(Threats) 
1. กลุ่มผู้รับบริการ 
   โดยตรง  

1.1 ประชาชน/ผู้ปกครองส่วนใหญ่พึงพอใจที่ 
ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้าน
การศึกษาและสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและ
เปิดเผยหลายช่องทางรวมถึง สถานศึกษา
จัดการศึกษาดีมีคุณภาพสง่ผล ให้ประชาชน/
ผู้ปกครองให้การยอมรับ  
มั่นใจในโรงเรียนจึงส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียน  

นักเรยีนมาจากหลายท้องที่ ที่มีสภาพ
ครอบครัวเศรษฐกจิ ความรู้พ้ืนฐานแตกต่าง
กัน ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการจัด
การศึกษาใหผู้้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ 

2. กลุ่มคู่แข่งและการ 
    แข่งขัน 

เป็นสถานศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนมัธยม ท่ีสังกัด 
สพม. จำนวนโรงเรียนเดียว  
 

 ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที่
โรงเรียนของรัฐ ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส 
และโรงเรียนมัธยมในตำบลอื่นที่เป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่กว่า 

3.องค์กร /หน่วยงานที่มี 
อิทธิพลต่อการทำงาน 
 

1.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  รับรองมาตรฐานโรงเรียน
ส่งผลให้โรงเรียน การจัดการศึกษามีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายได้น้อย
ส่งผลให้ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณให้
โรงเรียนได้ 
 

 
2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal: P) 
 
ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค(Threats) 

1. นโยบายการศึกษาของ
รัฐบาล 

นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของ
รัฐบาลส่งผลใหล้ดภาระค่าใช้จ่ายของ 
ผู้ปกครอง 
 

 

2. นโยบายการศึกษาของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

1. นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่อง
ด้านเพ่ิมโอกาสได้กำหนดเปา้หมายรวมให้คน
ไทยทุกคนมีโอกาสและสามารถเข้าถึง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า  
15 ปีอย่างเท่าเทียมกันส่งผลให้โรงเรียนจัด
การศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่
รับผิดชอบได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่าง
ทั่วถึง 

เน่ืองจากการมาโรงเรียนยังมีค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากรายจ่ายตามนโยบายเรียนฟรี 
15 ปี ด้วยสภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองมี
รายได้น้อย ส่งผลให้นักเรียนมีปัญหาออก
กลางคัน 
 
 

 
 



 
 

ตารางที่ 2 ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม  (ต่อ) 
 
2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal: P) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค(Threats) 
2. นโยบายการศึกษา
ของหน่วยงานต้นสังกัด 

นโยบายการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาทำให้โรงเรียนจัดกิจกรรม/
โครงการมากข้ึน เพ่ิมโอกาสให้นักเรียนได้
เรียนรู้มากข้ึน 

นักเรียนมีเวลาเรียนไม่เพียงพอเน่ืองจากมี
กิจกรรมและโครงการจำนวนมาก 

3. บทบาทของกลุ่ม 
ผลประโยชน์กลุ่มพลัง
ทางการเมืองพฤติกรรม
ทางการเมือง 

การประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ.
กระตุ้นให้โรงเรียนบริหารจัดการได้มาตรฐาน
ส่งผลให้ระดับคุณภาพการศึกษาสงูข้ึน 

ท้องถ่ินเห็นความสำคัญของสภาพเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมมากกว่าการศึกษา
ส่งผลให้จัดงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน
น้อย 

4. ระเบียบกฎหมายและ
ข้อกำหนดที่เก่ียวข้องใน
การบริหารจัด 
การศึกษา (การบรหิาร
วิชาการ 
การงบประมาณการ
บริหารงานบุคคลและ
การบริหารงาน 
   ทั่วไป) 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติกำหนดให้โรงเรียน
สามารถจัดการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบ
และตามอัธยาศัยส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัด
การศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและ
สามารถลดอัตราการออกกลางคัน 

4.1 พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษากำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการ
เลื่อนให้มีวิทยฐานะไม่สอดคล้องกับสภาพ
จริงส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
บางส่วนมุ่งทำเอกสารมากกว่าจัด
กระบวนการสอน 
4.2 รัฐบาลกำหนดให้จ่ายเงินอุดหนุนราย
หัวที่เท่ากันส่งผลให้มีปัจจัยสนับสนุน
นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 2 ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม (ต่อ) 
3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic : E) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค(Threats) 
1. สภาวะทางเศรษฐกิจ    
เช่น ราคาน้ำมัน อัตรา 
การว่างงาน อัตราค่า  
ครองชีพ  ผลผลิตทาง
การเกษตร 

ค่าครองชีพที่สูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้
ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการจบการศึกษา
ของบุตรหลานมากข้ึน และสถานศึกษา
สนับสนุน ส่งเสริมการมีอาชีพให้กับนักเรียน 

  อัตราการว่างงานสูง ผลผลิตทางเกษตร
ตกต่ำ ส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียนบางส่วน
ไม่มีงานทำ และมีรายได้ไม่พอ ไม่สามารถ
สนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียนได้
อย่างเต็มที่ 

2. งบประมาณ/การ 
 สนับสนุนงบ 
ประมาณของรัฐบาล 

รัฐบาลตระหนักถึงประโยชน์ของการศึกษา
ส่งผลให้จัดเงินเพ่ิมให้ตามโครงการต่างๆ เช่น
โครงการทวิศึกษา 

โรงเรียนมีงบประมาณ มาจากค่ารายหัว
เท่าน้ัน แต่มีภาระค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการมากกว่าท่ีรัฐบาลจัดสรรให ้

 
4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural : S) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค(Threats) 
1 .จำนวนประชากร
และโครงสร้าง
ประชากร 
กลุ่มเปา้หมาย 

แนวโน้มประชากรวัยเรียน มีโอกาสเข้าถึง
เทคโนโลยี เพ่ิมข้ึนส่งผลให้โรงเรียนมีการนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

ประชากรวัยเรียนมีสภาพเศรษฐกจิทาง
บ้านแตกต่างกัน มีบริบทที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

 2. สภาพของชุมชน 
   ครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมาย  

สภาพชุมชนรอบโรงเรียนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมสง่ผลให้โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ด้านการเกษตรและเป็นแบบอย่างใน
การประกอบอาชีพ ( ทำสวนยางและปาล์ม) 

- 

3. คุณภาพชีวิตของ 
 ประชาชน
ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี ความเชื่อ  
ค่านิยม และวัฒนธรรม 

1. สังคมไทยโดยภาพรวมเป็นสังคมเกษตร 
ส่งผลให้สามารถขยายแนวคิดการดำรงชีวิต 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงจาก 
โรงเรียนสู่ชนชนได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
2. สังคมไทยโดยภาพรวมเห็นคุณค่า
ประโยชน์ ของการศึกษาส่งผลให้สนับสนุน
การศึกษา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

สังคมไทยบางส่วนเป็นสังคมบริโภคสง่ผล
ให้มีค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ต่อนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 2 ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม (ต่อ) 
5. ด้านเทคโนโลยี (Technological : T ) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค(Threats) 
1. ความก้าวหน้าและ         
   ความเปลี่ยนแปลงทาง  
ด้านเทคโนโลยี 

1.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้
สามารถเป็นสื่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี
นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตาม 
ความสนใจ 
1.2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ 
สถานศึกษานำมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร ได้ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถสื่อสาร
ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักเรียนเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ 

2. ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ปราชญ์ชาวบ้านที่
หลากหลายส่งผลให้เป็นโรงเรียนสามารถให้ใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้/เป็นครูให้ความรู้ /เป็น
แบบอย่างการเรียนรู้ การดำรงชีวิตที่
สอดคล้องกับท้องถ่ินและความเป็นชาติไทย 

- 

 
ตารางที่ 3 ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม  
1. ด้านโครงสร้าง (Structure : S1) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.การจัดโครงสร้างการบริหาร
ของหน่วยงาน 

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน มี
การศึกษาเป็นระบบสามารถบริหารจัดการ
ได้มาตรฐานเน่ืองจากดำเนินงานตาม
ระเบียบ กฎหมายกำหนด 
 

การเปลี่ยนผู้บริหารบ่อยทำให้ขาดความ
ต่อเน่ืองในการบริหารและดำเนินงาน
เน่ืองจากผู้บริหารแต่ละคนมีนโยบายที่
แตกต่างกัน 

2.การกำหนดบทบาท หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ และ
มาตรฐานของหน่วยงาน  

โรงเรียนกำหนดบทบาท  อำนาจหน้าท่ี 
มอบหมายงานบุคลากรทุกระดับชัดเจน  
เน่ืองจากจัดบุคลากรให้ปฏบิัติงานได้ตรง
ความรู้  ความสามารถและสมรรถนะของ
ตำแหน่งหน้าท่ี สอดคล้องกับระเบียบ 
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 

บุคลากรไม่สามารถทำงานได้อย่างต่อเน่ือง 
เน่ืองจากขาดความรู้เฉพาะด้านในการ
ทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ตารางที่ 3 ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม (ต่อ) 
2. ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy : S2) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. การกำหนดทิศทางของ
หน่วยงาน  

โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ    
เป้าประสงค์  กลยุทธ์  ตัวชี้วัด ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเน่ืองจาก
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและดำเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในด้วยเทคนิคSWOT ที่สอดคล้องกับ
บริบทและสภาพจรงิของโรงเรียน 

 

2. การกำหนดโครงการ/กิจกรรม  โรงเรียนมีแผนงานมี โครงการ/กจิกรรม ท่ี
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าประสงค์และ
บริบทของโรงเรียนรวมถึงหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเน่ืองจากมีกระบวนการวางแผน
อย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

โรงเรียนมีการดำเนินการปรับแผนงาน/
โครงการ /กิจกรรม และงบประมาณ 
เน่ืองจากหน่วยงานต้นสังกัด มีนโยบาย
ให้โรงเรียนดำเนินการเพ่ิมเติม      

3.  การถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่ การ
ปฏิบัติในระดับกลุ่มงาน และระดับ
บุคคล 

โรงเรียนดำเนินการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่  
การปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่มงาน และระดับ
บุคคลได้อย่างทั่วถึงเน่ืองจากใช้
กระบวนการ วิธีการและช่องทางที่
หลากหลาย 

- 

 
3. ด้านระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน (System : S3) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ระบบข้ันตอนการดำเนินงาน
ภายในหน่วยงาน 

โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการภายใน
เป็นระบบมีประสิทธิภาพเน่ืองจากบริหาร
จัดการสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย 
สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและหลักการ
กระจายอำนาจรวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน 

บุคลากรในโรงเรียนบางส่วนยังไม่
ตระหนักใน ระบบข้ันตอนการ
ดำเนินงานภายใน 

 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 3 ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม (ต่อ) 
3. ด้านระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน (System : S3)  ( ต่อ ) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

2. ระบบด้านงบประมาณ ระบบ
บัญชี การเงิน การพัสดุ 

โรงเรียนมีระบบบริหารด้าน งบประมาณ ระบบบัญชี และการเงิน 
การพัสดุโปร่งใส  ตรวจสอบได้เน่ืองจากบริหารจัดการตาม
ระเบยีบกฎหมาย 

- 

3. ระบบการสรรหาและคัดเลือก
การฝึกอบรม 

1.โรงเรียนมีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรโปร่งใส  
ตรวจสอบได้เน่ืองจากดำเนินการตามระเบียบ  กฎหมายที่กำหนด 
2.โรงเรียนมีระบบการพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับ ความต้องการ
ของหน่วยงานและตนเองเน่ืองจากมีแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้น
และระยะยาว  เน้นการส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง 

 

4. ระบบการติดต่อสื่อสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

โรงเรียนมีระบบการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการบริหารจัดการภายในโรงเรียนและหน่วยงานอื่น
เน่ืองจากมีความเพียงพอด้านHardware  และ Software 

- 

5. ระบบการติดตามประเมินผล 
( 4 ฝ่ายต้องมีการรายงานการดำเนินงาน 
ในเดือน ธ.ค.ของทุกปีในระบบ  KPI ) 

โรงเรียนมีระบบ การติดตามประเมินผลที่เป็นเครื่องมือสำหรับการ
บริหารและมข้ีอมูลสำหรบัการวางแผนเน่ืองด้วยมีการกำหนด
รูปแบบ  การกำกับติดตามและประเมินผลเป็นระบบสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด 

ขาดความต่อเน่ือง
ในการติดตามและ
ประเมินผล 

 
4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style : S4) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

1. คุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นำ
ความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา 

1.ผู้อำนวยการโรงเรียน  มีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นำ 
สามารถบริหารจัดการศึกษาเชงิกลยุทธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.บุคลากรส่วนใหญ่ในโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน   

 

2. การกระจายอำนาจตัดสินใจ ให้
บุคลากรได้ใชศ้ักยภาพที่มีอยู่
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่  

ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กระจายอำนาจตัดสินใจ ให้บุคลากร
ได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้  
ความสามารถและสมรรถนะที่กำหนด 

 

3. การใช้รูปแบบบริหารจัดการที่
เหมาะสมใน การบริหารงาน  

ผู้อำนวยการโรงเรียนมีทกัษะการสัง่การ  การควบคุม  การ
จูงใจ  สะท้อนถึงวัฒนธรรมหน่วยงาน 

 

4. การคิดค้นระบบงานและเทคนิค 
การบริหารเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานมุ่ง
สู่วิสัยทัศน์ 

1.บุคลากรในโรงเรียนจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มศักยภาพมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเน่ืองจากได้คิดค้น
นวัตกรรม ระบบงานเทคนิคการทำงานเป็นทีม และมี
ค่านิยมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ สู่วิสัยทัศน์ 

 



 
 

 
ตารางที่ 3 ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม  (ต่อ) 
5. ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (Staff : S5) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. จำนวนบุคลากรมีเพียงพอ 
เหมาะสมกับความต้องการของ
หน่วยงาน   

 บุคลากรไม่เพียงพอต่อจำนวนภาระงาน
และความต้องการของหน่วยงาน 

2. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ความสามารถ ตรงกับงานที่
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง             

1.บุคลากรทุกระดับในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
อย่างครบถ้วนตามบทบาทหน้าที่ตามท่ี
กฎหมายกำหนด มีประสิทธิภาพได้
มาตรฐานเน่ืองจากบุคลากรทุกระดับมี
คุณธรรม จริยธรรม ความรูค้วามสามารถ 
เหมาะสม มีสมรรถนะสอดคล้องกับภาระ
งาน/มาตรฐานวิชาชีพที่รับผิดชอบ รวมถึง
ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง   

 

 
6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน (Skills : S6) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในการปฏิบัติงาน 

1.บุคลากรส่วนใหญ่ใน โรงเรียนบ้านเสด็จ
พิทยาคม  จัดการภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาท
หน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดมี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐานเน่ืองจาก
บุคลากรมคีวามรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ/
มาตรฐานวิชาชีพ 
2.บุคลากรส่วนใหญ่ใน โรงเรียนบ้านเสด็จ
พิทยาคม  จัดการภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอย่างครบถ้วนตามบทบาท
หน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดมี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐานเน่ืองจาก
บุคลากรจัดทำแผนพัฒนาตนเองเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสอดคล้อง
กับสมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพ 

โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม    ขาดแคลน
บุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้านพัสดุ การเงิน บัญชีและด้านการ
ก่อสร้างเน่ืองจากไม่มีกรอบอัตรากำลงั
เฉพาะ 

 



 
 

 
ตารางที่ 3 ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม (ต่อ) 
7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values :S7) 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่จุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือ
ร่วมกัน 

บุคลากรส่วนใหญ่ในโรงเรียนมี
ค่านิยมในการทำงาน“มุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
โปร่งใส  ตรวจสอบได้” เน่ืองจากมี
กระบวนการจัดทำค่านิยมแบบมี
ส่วนร่วม 

 

2. วิธีการปฏิบัติของบุคลากรและ
ผู้บริหารภายในหน่วยงาน หรือ
อาจเรียกว่าวัฒนธรรมหน่วยงาน 

บุคลากรส่วนใหญ่ในโรงเรียนมี
วัฒนธรรมในการทำงาน “เป็นทีม” 
เน่ืองจากมีกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาทีมงานอย่างต่อเน่ือง 

 

 
ตารางที่ 4  ตารางการให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 

สภาพแวดล้อมภายนอก : โอกาส (+) สภาพแวดล้อมภายนอก : อุปสรรค (-) 

ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน 
เฉลี่ย 

จากมติ
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

จากมติ
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

C:ด้านพฤติกรรมลูกค้า 
(CustomerBehaviors / 
Competitors Factors) 

4 ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนในโรงเรียนที่มี
คุณภาพ 

3 ผู้ปกครองที่มีฐานะดีนิยมส่งลูก
เรียนในโรงเรียนประจำอำเภอหรือ
โรงเรียนในอำเภอเมืองที่มีชื่อเสียง 

P:ด้านการเมืองและ
กฎหมาย   
  ( Political  and  
Legal  Factors)   

3 รฐับาล กำหนดนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี และ โรงเรียนได้รับ
การรับรองมาตรฐานจาก สม
ศ.ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัด
สามารถจัดการศึกษาได้ทั่วถึง
และมีคุณภาพ 

1 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการเงินอุดหนุนราย
หัวที่เทา่เทียมส่งผลต่อการขาด
ปัจจัยสนับสนุนนักเรียนด้อยโอกาส
อย่างเพียงพอรวมถึงท้องถ่ินบาง
แห่งก็ไม่มีงบประมาณสนับสนุน 

E: ด้านเศรษฐกิจ       
(Economic 
 Factors )    

1 ภาวะเศรษฐกิจที่สงูข้ึน อัตรา
การว่างงานของผู้ปกครอง
บางส่วนส่งผลใหโ้รงเรียนจัด
กิจกรรมหารายได้ระหว่าง
เรียนให้นักเรียนหรือ
โครงงานอาชีพ 

4 ภาวะเศรษฐกิจที่สงูข้ึน อัตราการ
ว่างงานของผู้ปกครองบางส่วนไม่
สามารถสนับสนุนนักเรียนได้
เท่าท่ีควรและโรงเรียนไมส่ามารถ
ระดมทรัพยากรได้ตามเป้าหมาย
รวมถึง สพฐ. มีงบพัฒนาจัดสรรให้
โรงเรียนน้อย 

 



 
 

ตารางที่ 4  ตารางการให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม  (ต่อ) 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก : โอกาส (+) สภาพแวดล้อมภายนอก : อุปสรรค (-) 

ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน 
เฉลี่ย 

จากมติ
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

จากมติ
สมาชิก 

ข้อมลูสนับสนุน 

S: ด้านสังคม – 
วัฒนธรรม  
(Social – cultural 
Factors) 

4 สังคมไทยโดยภาพรวมเป็น
สังคมเกษตรและเห็นคุณค่า 
ประโยชน์ของการศึกษา
สง่ผลให้สนับสนุนการศึกษา
และขยายผลการดำรงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

2 แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลง
ขนาดของโรงเรียนลดลง 

T: ด้านเทคโนโลยี 
(Technological  
Factors) 

3 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ส่งผลต่อการที่หน่วยงาน
สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการและการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับผู้เรียน 

2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผล
ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อ
พฤติกรรมนักเรียน 

ค่าเฉลี่ย 3.00  1.80  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 5 ตารางการให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 
  
สภาพแวดล้อมภายใน : จุดแข็ง(+) สภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อน(-) 

ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน 
เฉลี่ย 
จากมติ
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

ค่าคะแนน 
เฉลี่ย 
จากมติ
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

S1:  ด้าน
โครงสร้าง  
(Structure) 

4 โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนดพร้อม
จัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ/สมรรถนะ 

2 โรงเรียนไม่สามารถจัดบุคลากร
ปฏิบัติการสอน ได้ครบเน่ืองจากมี
บุคลากรไมค่รบตามกรอบ
อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

S2:  ด้านกลยุทธ์
ของหน่วยงาน  
(Strategy) 

3 โรงเรียน กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ    
เป้าประสงค์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของและมีการ
ถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมเน่ืองจากใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมในการจัดทำกลยุทธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

1 โรงเรียน ดำเนินการนำ 
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในระดับ
บุคคลบางบุคคลยังไม่มี
ประสิทธิภาพเน่ืองจากการกำหนด
ตัวชี้วัดบุคคลยังไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของ
หน่วยงาน 

S3:  ด้านระบบใน 
การดำเนิน 
งานของหน่วยงาน 
(Systems) 

4 โรงเรียนมีกระบวนการภายในที่มี
ประสิทธิภาพรองรับการกระจาย
อำนาจเน่ืองจากบริหารจัดการ
สอดคล้องกับมาตรฐานและระเบียบ
กฎหมายกำหนด โปร่งใส  ตรวจสอบ
ได้ 

1 โรงเรียนมีกระบวนการติดต่อสื่อสาร
ด้วยระบบเทคโนโลยีไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควรเน่ืองจากขาด
แคลนบุคลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ตารางที่ 5 ตารางการให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม (ต่อ) 
 

สภาพแวดล้อมภายใน : จุดแข็ง(+) สภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อน(-) 

ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน 
เฉลี่ย 
จากมติ
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

ค่าคะแนน 
เฉลี่ย 
จากมติ
สมาชิก 

ข้อมูลสนับสนุน 

S4 :   ด้านแบบ
แผนหรือ
พฤติกรรม ในการ
บริหารจัดการ 
(Style) 

2 ผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารจัดการ 
ได้มีประสิทธิภาพปรับหน่วยงานตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเน่ือง
ด้วยมีภาวะผู้นำและบริหารเชิงกลยุทธ์ 

1 การเปลี่ยนผู้บริหารบ่อยสง่ผลให้
ขาดความต่อเน่ืองในการดำเนินงาน
ตามนโยบาย 

S5: ด้านบุคลากร/
สมาชิกใน
หน่วยงาน (Staff) 

3 บุคลากรในโรงเรียนจัดการภารกิจที่
ได้รบัมอบหมายอย่างครบถ้วนตาม
บทบาทหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนด
มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเน่ืองจาก
โรงเรียนการศึกษาบรหิารบุคลากรได้
มีประสิทธิภาพ 

2 ภารกิจงานที่นอกเหนืองานสอนมี
จำนวนมากทำให้ขาดความต่อเน่ือง
ในการจัดการเรียนการสอน  

S6 : ด้านทักษะ 
ความรู้ 
ความสามารถของ
หน่วยงาน (Skills) 

2 1.บุคลากรส่วนใหญ่ในโรงเรียนจัดการ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่าง
ครบถ้วนตามบทบาทหน้าที่ตามท่ี
กฎหมายกำหนดมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐานเน่ืองจากบุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ/มาตรฐาน
วิชาชีพและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง 

1 โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรทีม่ี
ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 
เน่ืองจากขาดอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.
กำหนด 

S7: ด้านค่านิยม
ร่วมกันของ
สมาชิกใน 
หน่วยงาน  
(Shared Values) 

 
3 

บุคลากรส่วนใหญ่ในโรงเรียนมีค่านิยม
ในการทำงาน“มุ่งผลสัมฤทธ์ิ  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้” เน่ืองจากมี
กระบวนการจัดทำค่านิยมแบบมีส่วน
รว่ม 

 
2 

การเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อยทำให้
ชาดความต่อเน่ืองในการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ 

ค่าเฉลี่ย 3  1.29  

 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 6 ตารางการกำหนดน้ำหนักของสภาพแวดล้อมภายนอก โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ผลการพิจารณาน้ำหนัก 

C:ด้านพฤติกรรมลูกค้า (Customer Behaviors / Competitors Factors) 0.30 

P:ด้านการเมืองและกฎหมาย ( Political  and  Legal  Factors)   0.20 
E:ด้านเศรษฐกิจ ( Economic  Factors  )    0.15 

S:ด้านสังคม – วัฒนธรรม (Social – cultural Factors) 0.20 

T:ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) 0.15 
น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 

 
ตารางที่ 7 ตารางการกำหนดน้ำหนักของสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน   ผลการพิจารณาน้ำหนัก 
S1:ด้านโครงสร้าง (Structure) 0.15 

S2:ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy) 0.12 

S3:ด้านระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Systems) 0.17 
S4:ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ Style) 0.15 

S5:ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (Staff) 0.15 

S6:ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน (Skills) 0.15 
S7:ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values) 0.11 

น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 

 
สรุปผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 

ตารางที่ 8 ตารางการสรุปผลการวิเคราะหส์ถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 

 (1)รายการปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

(2) 
น้ำหนัก 

(3)คะแนนเฉลี่ย (4)น้ำหนัก X คะแนนเฉลี่ย (5) 
สรุปผล โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

C : พฤติกรรมลูกค้า (Customer 
Behaviors/Competitors Factors) 

0.30 4 3 1.20 0.90 + 0.30 

P : การเมืองและกฎหมาย           
(Political and Legal Factors)   

0.20 3 1 0.60 0.20 + 0.40 

E : เศรษฐกิจ (Economic Factors)    0.15 3 4 0.45 0.60 -0.15 
S : สังคม – วัฒนธรรม 
(Social – cultural Factors) 

0.20 4 2 0.80 0.40 +0.40 

T : เทคโนโลยี  
(Technological  Factors) 

0.15 3 2 0.45 0.30 +0.15 

สรุปปัจจัยภายนอก +3.50 -2.40  

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก   + 1.10 
 
 



 
 

ตารางที่ 8  ตารางการสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน   โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม 
 

 (6) 
รายการปัจจัย 

สภาพแวดล้อมภายใน 

(7) 
น้ำหนัก 

(8) 
คะแนนเฉลี่ย 

(9) 
คะแนนเฉลี่ย X 

น้ำหนัก 
(10) 

สรุปผล 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1: ด้านโครงสร้าง  (Structure) 0.15 4 1 0.60 0.15 +0.45 
S2: ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
(Strategy) 

0.12 3 1 0.46 0.12 +0.34 

S3: ด้านระบบในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน (Systems) 

0.17 4 1 0.68  0.17 +0.51 

S4:ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการ
บริหารจัดการ 

0.15 2 1 0.30 0.15 +0.15 

S5:ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน 
(Staff)ไ 

0.15 3 2 0.45 0.30 +0.15 

S6:ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของ
หน่วยงาน 

0.15 2 1 0.30 0.15 +0.15 

S7:ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกใน
หน่วยงาน (Shared Value) 

0.11 3 2 0.33 0.22 +0.11 

เฉลี่ยปัจจัยภายใน   3.12 1.26  

สรุปปัจจัยภายใน 0.93 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ส่วนที่ 2 
ความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนจัดการศึกษา 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่ง

เป็นกฎหมายหลักในการ ปกครองประเทศท่ียังคง ดำรงเจตนารมณ์ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุอย่างชัดเจนว่า ปัญหาและวิกฤติการณ์ข้อ ขัดแยงต่าง ๆ ของ
ประเทศชาติ จำเป็นต้องป้องกันและแก้ไขด้วย “การปฏิรูปการศึกษา” การบังคับใช้กฎหมาย และการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบคุณธรรม และจริยธรรม และยังระบุ มาตรา ข้อ กฎหมายท่ีจะนำไปบังคับใช้ในการจัด
การศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษา และการ เข้า รับบริการการศึกษาของประชาชน ได้แก ่    

1. หมวดหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย มาตรา 50(4) บุคคลมีหน้าท่ีเข้ารับการศึกษาอบรมใน การศึกษาภาค
บังคับ    

1. หมวดหน้าท่ีของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา เป็นเวลา สิบสองปี 
ต้ังแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บคําใช้จ่าย รัฐต้อง ดำเนินการให้เด็กเล็ก
ได้รับการ ดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา     ใหส้มกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการ     ดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับ การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ 
รวมท้ังส่งเสริมให้ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการ ร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนในการจัด การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมี  หน้าท่ีดำเนินการ กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัด 
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ และได้ มาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย 
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติและการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ ให้
เป็นไปตามแผนการศึกษา     แห่งชาติด้วย การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัยภูมิใจในชาติ
สามารถ เช่ียวชาญได้ ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในการดำเนินการ ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและ พัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรค
สาม รัฐต้อง ดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับการสนับสนุนคําใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตามความถนัด
ของตน ให้จัดต้ังกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมล้ำในการศึกษา และเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่ กองทุน หรือใช้มาตรการหรือ
กลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สิน เข้ากองทุน ได้รับประโยชน์ในการ ลดหยอ่น ภาษีด้วย ท้ังนี้ ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล้าวอย่างน๎อย ต้องกำหนดให้การบริหารจัดการ กองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้
มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว 



 
 

2. หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศ ในด้านการศึกษา ให้เกิดผล 
ดังต่อไปนี้ (1) ให้สามารถเริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ การศึกษาตามาตรา 54 
วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บ
คําใช้จ่าย (2) ให้ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดต้ังกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งปี 
นับต้ังแต่วัน ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
และ อาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่ง ความเป็นครู มีความรู้ ความสามารถอย้างแท้จริง ได้รับค่ าตอบแทนท่ี
เหมาะสม กับความสามารถและ ประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของ ผู้ประกอบวิช าชีพครู (4) ปรับปรุงการ จัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้
ตาม ความถนัด และปรับปรุง โครงสร้าง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเปา้หมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันท้ังใน 
ระดับชาติและระดับพื้นท่ี ดังกล่าว  

3. หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา ให้มี
คณะกรรมการท่ี มีความเป็นอิสระคณะหนึ่ง ท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและ
ร่างกฎหมายท่ี เกี่ยวขอ้ง ในการดำเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) 
 

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได ้ดําเนินการกําหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) เพื่อใช ้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกําหนดวิสัยทัศน์ เป ้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่ง ค่ังเป็นประเทศพัฒนาแล ้วด ้วยการพัฒนาตามยั่งยืน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจําชาติว ่า“มั่นคง มั่งค่ัง” ยั่งยืน 

เป้าหมาย 
1. ความม่ันคง 
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก 

ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติ 
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล ้อม และการเมือง 

1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ท่ี  
เข ้มแข็งเป็นศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไก           ท่ี 
บริหารประเทศท่ีต ่อเนื่องและโปร ่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลัง เพื่อพัฒนาประเทศชุมชน มีความ 
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ ่น 

1.4 ป ระชาชนมี ความมั่ น ค ง ใน ชี วิ ต  มี งาน และ ราย ได ้ท่ี มั่ น ค งพ อ เพี ย งกั บ ก าร ดํ าร ง ชีวิ ต         
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

1.5 ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล ้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน ้ำ 
2. ความม่ังคั่ง 
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย ่างต ่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน กลุ ่มรายได ้สูง 

ความเหล่ือมล้ำของการพัฒนาลดลงประชากรได ้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย ่างเท่าเทียม กันมากขึ้น 
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข ่งขันสูง สามารถสร ้างรายได ้ท้ังภายใน และภายนอก ประเทศ 

สร ้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคม ขนส่ง การผลิต 
ก ารค ้าก ารลง ทุ น และการ ทํ าธุ ร กิ จ  มี บ ทบ าท สํ า คัญ ใน ระ ดั บ ภู มิ ภ าค  แ ละ ระ ดั บ โลก  เกิ ดส าย 
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย ่างมีพลัง 

2.3 ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร ้างการพัฒนาคนอย ่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์    ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม 

3. ความยั่งยืน 



 
 

3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสร ้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให ้เพิ่มข้ึนอย ่าง ต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม ่ใช ้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม ่สร ้าง มลภาวะต ่อส่ิงแวดล้อมจน 
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล ้อม และสอดคล ้องกับกฎระเบียบ ของประชาคม โลก 
ซึ่งเป็นท่ียอมรับร ่วมกัน ความอุดมสมบูรณ ของทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล ้อมมีคุณภาพ ดีข ึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทรเสียสละเพื่อ ผลประโยชน์ส่วนรวม 

3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ พัฒนาอย่าง
ต ่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน  หลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม 
สร่างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย            

1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
5. ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพส่ิงแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว 
ท่ีจะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงจากปัจจัย ภายในและ
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ  ภาคบริการของ
ประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค้าเพิ่ม และพัฒนากลไกท่ี
สำคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจใหม่ท่ีจะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศ เพื่อยกระดับฐาน
รายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่ำง ๆ ได้ อยา่งเหมาะสม คนไทยได้รับการ
พัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมี ศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ 
ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อยา่งต่อเนื่อง สามารถเข้าถึง บริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกท้ิง ไว้ข้าง หลัง การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะ
มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง การพัฒนา ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 



 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง
การ เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้  

 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด ้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี

ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัย พิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงท่ีมี อยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ 
รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศท่ัวโลกบน พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อ
การดำเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้ สามารถขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายท่ีกำหนด  

4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา ท่ีมุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อ ยอดอดีต” โดย
มองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
หลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอื่น ๆ นำมา ประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลก สมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปู
ทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง 
โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ  สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ี
รองรับ อนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและ ปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ 
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และ การจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการ กินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลาง และลดความเหล่ือมล้ำของ
คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  

4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการพัฒนาและเสริมสร ้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย การพัฒนาท่ี 
สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมท้ัง กาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ สังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ี ถูกต้อง มีทักษะ
ท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ภาษา ท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  



 
 

4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการสร ้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย การ พัฒนาท่ีให้
ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่นมาร่วมขับเคล่ือน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำ เพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมใหเ้ป็น
ประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชน์แก่ ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้
หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการท่ีมีคุณภาพ อย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง  

4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการสร ้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล ้อม มีเป้าหมายการ
พัฒนาท่ีสำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรร
มาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ท้ังภายในและภายนอก ประเทศอย่างบูรณาการ ใช๎พื้นท่ี
เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้
มากท่ีสุดเทําท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็น การดำเนินการบนพื้นฐานการ เติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยใหค้วามสำคัญกับการสร้าง สมดุลท้ัง 3 ด้าน อันจะนำไปสํูความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น
ต่อไปอยา่งแท้จริง  

4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มี เป้าหมายการพัฒนา
ท่ีสำคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และ ประโยชน์ส่วนรวม” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของ รัฐท่ีทำหน้าท่ีในการกำกับหรือ
ในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขํง่ขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลัก ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงาน
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และ พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานท่ีเป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบ ได้กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึง
กันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคสํวนเข้ามามีส่วน ร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนใน สังคมต้องรํวมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และ
สร้าง จิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ 
ชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลด ความเหล่ือมล้ำ
และเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการ
อำนวยความ ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และ เป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวได้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 
 
 



 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายสำคัญในภาพรวมระยะ 20 ปีท่ีเป็นรูปธรรม ชัดเจน คือ 

“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความ สามัคคี ปรองดอง
ของคนในชาติ ตลอดถึงการปลุกจิตสำนึกด้านความมั่นคงให๎เกิดข้ึนในประชาชนทุกระดับ 

การพัฒนาระบบงานด้านการข่าวใหมุ้่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ 
การ พัฒนาปรับปรุงกลไกการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และกลไกในการป้องกัน และแก้ไข 
ปัญหาความมั่นคงให้มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการดำเนินงานอย่าง แท้จริง โดยปัญหา ความ
มั่นคงเรง่ด่วนท่ีจะต้องดำเนินการแก้ไข ประกอบด้วย ปัญหาความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ปัญหายา
เสพติด ปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ และปัญหาการทุจริต
ในระบบราชการ  
 

เป้าหมาย  
1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
2. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  
3. กองทัพหน ่วยงานด ้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ พร ้อม ในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
4. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นท่ีช่ืนชมและได๎รับการยอมรับโดยประชาคม  ระหว่าง

ประเทศ  
5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวชี้วัด  
1. ความสุขของประชากรไทย  
2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

ภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ  
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  
 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันจึงกำหนดแนวทางการพัฒนา ท่ีให ้ความสำคัญ

กับการพัฒนากลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ท้ังใน ภาค เกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการและการท่องเท่ียว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิต ทาง การเกษตรเพื่อสร้างมูลคําให้สูงขึ้น 
ขณะท่ีมีอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตท่ีจะเป็นกลไก ขับเคล่ือน ประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมท้ังรักษาการเป็น จุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียวระดับโลก ใน



 
 

ขณะเดียวกันจำเป็นต้องพัฒนาปัจจัย สนับสนุนต่าง ๆ ท้ัง ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้าน
โครงขา่ยคมนาคม พื้นท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยี และ โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่ออำนวยความสะดวก
และลดต้นทุนในการ เคล่ือนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเช่ือมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก และ
รับมือ กับการเปล่ียนแปลงสู่อนาคต  

เป้าหมาย  
1. ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล ้ว เศรษฐกิจเติบโตอย ่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข ่งขันสูงขึ้น 
ตัวชี้วัด  
1. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจาย รายได้  
2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ท้ังในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  
3. การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา  
4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการพัฒนาและเสริมสร ้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จึงได ้กำหนดประเด็น 

ยุทธศาสตร์ท่ีเน้นท้ังการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับ การ
พัฒนา ท่ีให้ความสำคัญท่ีครอบคลุมท้ังในส่วนของการพัฒนา ทุนมนุษย์ และปัจจัยและสภาพแวดล้อม ท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย การ พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปท่ีสำคัญ ท้ังในส่วนของการปรับเปล่ียนค่านิยมและ วัฒนธรรม เพื่อให้คนมี
ความดีอยูํใน ‘วิถี’ การดำเนินชีวิตและ มีจิตสำนึกรํวมในการสร้างสังคมท่ีน่าอยู่ และ มีการปฏิรูปการเรียนรู๎แบบ
พลิกโฉม ในทุกระดับต้ังแต่ระดับ ปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการ พัฒนาระบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงใน ศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ ใหม่ การเปล่ียนบทบาทครู การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการ เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
กำกับ การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะ ออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนัก 
ถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลายตลอดจนพัฒนา และรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา แต่ละ
ประเภท และการปฏิรูประบบเสริมสร้างความ รอบรู้และจิตสำนึกทางสุขภาพ เพื่อให้คนไทย มีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะท่ีดีได้ด้วยตนเอง พร้อมกับ การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ท้ังการเสริมสร้าง ครอบครัวที่เขม้แข็งอบอุ่นซึ่งเป็น การวางรากฐานการส่งต่อเด็กและเยาวชนที่มี
คุณภาพสู่การพัฒนาในช่วง อายุถัดไป โดยการส่งเสริมการ เกิดท่ีมีคุณภาพ การสร้างครอบครัวท่ีเหมาะสมกับคน
รุ่นใหม่ การส่งเสริม บทบาทในการมีส่วนร่วม พัฒนาคน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีความ เช่ือมโยงและบูรณาการ ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวขอ้ง และ การเสริมสร้าง ศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณคําทางสังคมและพัฒนาประเทศ ในการใช้กิจกรรม 



 
 

นันทนาการและ กีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร่างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ 
มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ  

 
 
เป้าหมาย  
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก ่ง มีคุณภาพ พร ้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต ่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
ตัวชี้วัด  
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ท่ีดีของคนไทย  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  

 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมจึงได้กำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์ท่ีเน้น

การตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ เพื่อให้การ
เติบโตของประเทศเป็นการเติบโตท่ียั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึง และ เป็นธรรม การกำหนดให้ภาค
การเกษตรและครัวเรือนเป็นกลุ่มเป้าหมายของการปรับโครงสร้าง และ พฤติกรรม และการกระจายศูนย์กลาง 
ความเจริญเพื่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นท่ี เพื่อพลิกฟื้น โครงสร้าง ทางสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และช้วยลดความเส่ียงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และความ มั่นคงของประเทศบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังเน้นการดึงเอา พลังทาง สังคมท่ีประกอบด๎วยภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน 
ประชาสังคม ชุมชนท๎องถิ่น มาร่วม ขับเคล่ือนการ พัฒนาประเทศในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการ
แก้ปัญหาความเหล่ือมล้ำท่ียั่งยืน รวมท้ังการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการ
เตรียมความพร้อมของ ประชากรไทยท้ังใน มิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมี
คุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครวั ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด  

เป้าหมาย  
1. สร ้างความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ  
2. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให ้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น กำลังของ 

การพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
3. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ ตนเอง เพื่อสร้าง 

สังคมคุณภาพ  
 
 
 



 
 

ตัวชี้วัด  
1. ความแตกต่างของรายได ้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว ่างกลุ่มประชากร  
2. ความก ้าวหน ้าของการพัฒนาคน  
3. ความก ้าวหน ้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ 

เทคโนโลยี  
คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ  
 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการสร ้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต ่อส่ิงแวดล ้อม ได ้น ้อมนำศาสตร์ของ

พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลัก
ในการจัดทพยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนำเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน ท้ัง 17 เป้าหมาย มาเป็นกรอบ
แนวคิดท่ีจะผลักดันดำเนินการเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ่นส่วน ความร่วมมือ ระหว่างกันท้ังภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้  ประเทศไทย เป็นประเทศพัฒนาแล้วท่ีมีคุณภาพชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีท่ีสุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐  

จากหลักการดังกลําวข้างต้น ทำให้การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ถูกดำเนินการบนพื้นฐานความเช่ือในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให ้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง 3 ด้าน ไม่ให้ มากหรือน้อยจนเกินไป อัน
จะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง สอดคล้องกับ แนวคิดหลัก ของแผน คือ เติบโต สมดุล ยั่งยืน 
ซึ่งเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์ชาติด้านนี้  

เป้าหมาย  
1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล ้อม และวัฒนธรรม ให ้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ อยา่งยั่งยืน มี 

สมดุล  
2. ฟื้นฟูและสร ้างใหม ่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ จาก การ 

พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
3. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหส้มดุล ภายในขีด 

ความสามารถของระบบนิเวศ  
4. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และ 

วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัด  
1. พื้นท่ีสีเขียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมได้รับการฟื้นฟู 
3. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 



 
 

4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  
 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐจึงมีประเด็น ยุทธศาสตร์ท่ี

เน้นการปรับเปล่ียนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ ส่วนรวม” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ ท่ีทำหน้าท่ีในการกำกับหรือใน
การให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงาน
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และ พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอยํางยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการทำงานท่ีเป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้าง 
เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามา มีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วน ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ 
และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไมํj ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย ่างส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย ต ้องมี
ความชัดเจน มีเพียงเท ่าท่ีจำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การ ลดความ
เหล่ือมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็น ธรรม และไม่เลือก
ปฏิบัติ การอำนวยความ ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม รวมทั้งต้องมีการพัฒนาระบบ บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐท่ี
สามารถจูงใจและ ดึงดูดให้คนดีคนเก่งเข้ามาร่วมพลังการทำงานท่ีมีความ มุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจในการท่ีจะ
ร่วมกันพลิก โฉมประเทศไปสู่เป้าหมายท่ีพึงประสงค์ 

เป้าหมาย  
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง ความ ต้องการ 

ของประชาชนได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
2. ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
3. ภาครัฐมีความโปร ่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต ่อส่วนรวมของประเทศ  
ตัวชี้วัด 
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต ่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
3. ระดับความโปร ่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) สำนักงาน คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห้งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564) หรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการ แปลง ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู้การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานใน การยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา ของ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศ
ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดสาระสำคัญไว้ ดังนี้  
 วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศท่ีมี รายได้สูง 
มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” ของประเทศ  
 หลักการ :  
 1) น ้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาองเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติการพัฒนาอย่างบูรณา การบนทาง
สายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิค๎ุมกันท่ีดี  
 2) คำนึงถึงการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยให้คนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติและเป็น กลไก
สำคัญในการขับเคล่ือนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหาร จัดการ และ  
 3) มุ่งเสริมสร้างกลไกการ พัฒนา ประเทศ ท้ังกลไกท่ีเป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบตําง ๆ เพื่อใหเ้อือ้ต่อ
การขับเคล่ือนการพัฒนาในทุก ระดับ ควบคู่กับการพัฒนากลไกในรูปแบบของคณะกรรมการ ในการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศและ ระดับพื้นท่ี  
 วัตถุประสงค์ :  
 1) เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนา ตนเองได้ ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต  
 2) เพื่อใหร้ะบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างท่ีเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน  
 3) เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์  
 4) เพื่อสร ้างความมั่นคง ภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ  
 5) เพื่อให ้การทำงานเชิงบูรณาการใน ลักษณะเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานท่ียึดหน้าท่ีและ พื้นท่ี ทำให้
ภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอรัปช่ัน  
 ยุทธศาสตร์ :  
 1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร ้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 2) ยุทธศาสตร์การสร ้างความเป็นธรรมและความเหล่ือมล้ำ ในสังคม  
 3) ยุทธศาสตร์การสร ้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย ่างยั่งยืน 
 4) ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 5) ยุทธศาสตร์การความมั่นคงแห ่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสํูความมั่งค่ังและยั่งยืน  



 
 

 6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  
 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
 10) ยุทธศาสตร์ความร ่วมมือระหว ่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
 
 เป้าหมายรวม :  
 1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเป็น พลเมือง ต่ืนรู้ 
ทำประโยชน ์ต่อส่วนรวม เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม มีความสุขท้ังมิติทางกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
มีวิถีชีวิตท่ี พอเพียง มีความเป็นไทย และมีความสามารถเชิงการแข่งขันในเวทีโลกได้ อยา่งมีศักดิ์ศรี  
 2) ความเหล่ือมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน
ทุกคนมี โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่าง ท่ัวถึงและเป็น
ธรรม  
 3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข ้มแข็งและแข ่งขันได ้ โครงสร ้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ ฐาน บริการและ
ดิจิทัล เน้น อุปสงค์น้ำการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและ ขนาดเล็กท่ีเขม้แข็ง 
มีการ ลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ ช้ันสูงใหม่ๆ โดยกระจายฐานการผลิต และการให้บริการสู่ภูมิภาค
เพื่อ ลดความเหล่ือมล้ำโดยเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปีและมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ 
ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา  
 4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล ้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล ้อม มี
ความมั่นคง ทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
 5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และ เพิ่มความ
เช่ือมั่นของ นานาประเทศต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้า และการค้ามนุษย์ลดลง มี
ความพร้อมในการ ปกปอ้งประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
 6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร ่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย อำนาจและมี
ส่วน ร่วมจากประชาชน ลดปัญหาคอร์รัปช่ัน การใช้จ่ายภาครัฐต้องมีประสิทธิภาพสูง และมีบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2561-2580 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 วิสัยทัศน์  
 “คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”  
 พนัธกิจ  
 1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีคนไทยทุกคนเข ้าถึงโอกาสในการศึกษาและ เรียนรู้
ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับ คุณภาพและ ประสิทธิภาพ
ของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องและรองรับกระแส การ เปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษ
ท่ี 21  
 2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให ้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษ ท่ี 21 
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 3. สร ้างความมั่นคงแก ่ประเทศชาติ โดยสร ้างสังคมไทยให ้เป็นสังคมแห ่งการเรียนรู้ และ สังคมคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีคนไทยทุกคนอยู่รว่มกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง  
 4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข ่งขันของประเทศไทย เพื่อการก ้าวข๎าม กับดัก ประเทศ
รายได ้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกท่ีหนึ่ง และลดความเหล่ือมล้ำในสังคมด้วยการเพิ่ม ผลิตภาพของกำลัง
แรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0  
 วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให ้เป็นสังคมแห ่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก สามัคคี และร่วมมือ
ผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ำภายในประเทศ
ลดลง เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) แผนการศึกษาแห่ งชาติมุ่ งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้  
 • 3Rs ได้แก่  
 - การอ ่านออก (Reading) 
 - การเขียนได้ (Writing)  
 - การคิดเลขเป็น (Arithmetic)  
 



 
 

 • 8Cs ได้แก่ 
 - ทักษะด ้านการคิดอย ่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก ้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving)  
 - ทักษะด้านการสร ้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
 - ทักษะด้านความเข้าใจต่างวฒันธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross–cultural Understanding)  
 - ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and 
Leadership)  
 - ทักษะด ้านการส่ือสารสารสนเทศ และการรู้ เท่าทันส่ือ (Communications, Information and 
Media Literacy)  
 - ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy)  
 - ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)  
 - ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม (Compassion) 

 
 
 เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาในระยะ 20 ปีไว้ 5 ด้าน 
ประกอบด้วย  
 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access)  
  - เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย  
  - ประชากรทุกคนมีโอกาสได ้รับบริการทางการศึกษาต้ังแต ่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือ
เทียบเท่าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 



 
 

  -  ประชากรท่ีอยู่ในกำลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและ สมรรถนะท่ี
ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ  
  - ประชากรสูงวัยได ้เรียนรู๎ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะเพื่อการ ทำงานหรือการมี
ชีวิตหลังวัยทำงานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข  
 2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity) ผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายท้ังกลุ่มปกติผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่อง ด้านต่างๆ ผู้ พิ ก า ร ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีภูมิ
หลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันได้รับโอกาสและการบริการทาง การศึกษาอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียม  
 3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและ เต็มตาม ศักยภาพ 
(Quality) ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อคุณลักษณะ ทักษะความรู้
ความสามารถและสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลท่ีสุดเท่าท่ี ศักยภาพและ ความสามารถของแต่ละบุคคล
พึงมีภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้สังคม แหง่ปัญญาและการสร้าง สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู้ท่ี
ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตได้อยา่งเป็นสุขตาม
หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  
 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างท่ัวถึง และมี คุณภาพ 
และการลงทุนทางการศึกษาท่ี คุ้ม ค่าและบรรลุเป้ าหมาย (Efficiency) หน่ วยงาน  สถาน ศึกษาและ 
สถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ระดับ
สากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา ผู้เรียนแต่ละคน
ให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตนและส่งเสริมสนับสนุนให่ทุกภาคส่วนของ สังคมท่ีมีศักยภาพและ
ความพร้อมเข้ามามี ส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วมรับภาระคําใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะสถาน
ประกอบการสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ในสังคมและผู้เรียน ผ่านมาตรการทางการเงินและ การคลังท่ีเหมาะสม  
 5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและ บริบท ท่ี
เปล่ียนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสนองตอบและก้าวทันการ เปล่ียนแปลงของ 
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนาทักษะคุณลักษณะและสมรรถนะในการทำงานของ กำลังคนใน ประเทศให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สังคมและประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 ท่ีจะนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปาน กลางสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
ด้วยการศึกษาท่ีสร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและ ประเทศชาติและการสร้างเสริมการเติบโตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 



 
 

6 ยุทธศาสตร์หลักของแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้  
 1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาขั้น พื้นฐานท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ ท่ีสะท่อนความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติและการ  ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจัดการ เรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็น
พลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการ อยูร่่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น  
 1.2 คนทุกช ่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้และพื้นท่ีพิเศษได ้รับการศึกษา 
และเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้และ
พื้นท่ีพิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อย
ละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น สถานศึกษาจัดการศึกษาส่ำหรับ กลุ่มชนต่างเช้ือชาติศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชน
ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว เพิ่มขึ้น และสถานศึกษาในพื้นท่ีพิเศษท่ีจัดอยู่ในมาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือน 
คําตอบแทนท่ี สูงกว่าระบบปกติเพิ่มขึ้น เป็นต้น  
 1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป่องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ มีตัวช้ีวัดท่ี 
สำคัญ เช่น สถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทาง การจัดการความขัดแย้ง โดยแนวทางสันติวิธี
เพิ่มขึ้น มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม้เพิ่มขึ้น มีระบบ กลไก และมาตรการท่ีเข้มแข็ง ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหมแ่ละผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดี ทะเลาะวิวาทลดลง เป็นต้น โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการ
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง ความมั่นคงของ สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดับ คุณภาพและส้งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ พื้นท่ีพิเศษ ท้ังท่ีเป็นพื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะ
แก่ง ชายฝ่ังทะเล ท้ังกลุ่มชนต่าง เช้ือชาติศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว 
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการ จัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามใน รูปแบบใหม่ อาทิอาชญากรรมและ
ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น และมี
แผนงานและ โครงการสำคัญ เช่น โครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และพื้นท่ีพิเศษ เป็นต้น  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการ
แข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี ้ 
 2.1 กำลังคนมีทักษะท่ีสำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช้น มีฐานข้อมูลความต้องการ กำลังคน (Demand) จำแนก
ตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และสัดส่วน



 
 

ผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์กำลังแรงงานใน
สาขาอาชีพต่าง ๆ ท่ีได้รับ การยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 2.2 สถาบันการศึกษาและหน ่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ 
ด ้านมีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตกำลังคนระดับกลางและระดับสูง จำแนกตามระดับ/ ประเภท
การศึกษา ในสาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดงานและการพัฒนา ประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละของ
สถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/ หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานท่ีกำหนด
เพิ่มขึ้น จำนวนหลักสูตรของสถานศึกษาท่ี จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพิ่มขึ้น จำนวนสถาบันอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาท่ีจัดหลักสูตรสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น และมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ 
เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาเพิ่มข้ึน เป็นต้น  
 2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร ้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจ 
มีตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐ สัดส่วนค่าใช้จ่ายการ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม  ภายในประเทศ (GDP) ของประเทศเพิ่มขึ้น 
โครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้/นวัตกรรม ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น บุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพิ่มขึ้น นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์ท่ีได ้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพิ่มขึ้น และผลงานวิจัยท่ีได ้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น เป็นต ้น โดยได ้กำหนดแนวทางการ
พัฒนา คือ ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรง ตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริม การผลิตและ พัฒนากำลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมี
แผนงานและโครงการสำคัญ เช่น โครงการจัดทำแผนผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของ ตลาด
งานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช ่วงวัย และการสร้างสังคมแห ่งการเรยีนรู้มีเป้าหมาย ดังนี้  
 3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ีจำเป็นใน 
ศตวรรษท่ี 21 มีตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เช่น ผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะและทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21 เพิ่มขึ้น ผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง ความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ท่ีจัดกิจกรรม สะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์เพิ่มขึ้น เป็นต้น  
 3.2 คนทุกช ่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน 
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวช้ีวัดท่ีส้ำคัญ เช่น เด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
เพิ่มขึ้น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น ผู้สูงวัย ท่ีได้รับบริการ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น 
และมีสาขาและวิชาชีพ ท่ีเปิดโอกาสให ้ ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ทำงานและถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์
เพิ่มขึ้น เป็นตน้  



 
 

 3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรอย่างมี 
คุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาท่ีจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กท่ีเช่ือมโยงกับมาตรฐาน คุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้น สถานศึกษาใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจัด การศึกษาตามหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษท่ี 21 เพิ่มขึ้น และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาตาม หลักสูตร ท่ีมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น เป็นต้น  
 3.4 แหล่งเรียนรู้ ส่ือการเรียน นวัตกรรม และส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและ มาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม้จำกัดเวลาและสถานท่ี  
 3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
 3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล  
 3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท ่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี ้ 
 4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
 4.3 ระบบข ้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต ้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีเปูาหมาย ดังนี้  
 5.1 คนทุกช ่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 5.2 หลักสูตร แหล้งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษามีเป้าหมาย ดังนี้  
 6.1 โครงสร ้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล ้องตัวชัดเจน และสามารถ 
ตรวจสอบได ้  
 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส ่งผลต ่อคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษา  



 
 

 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
พื้นท่ี  
 6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกต่างกัน ของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ  
 6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร ้างขวัญ 
กำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) 
 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น สามารถท่องจำและนำส่ิงท่ีจำไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้อง กับทักษะท่ีจำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับ การศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มี
จิตสำนึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมท้ัง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคี
ปรองดอง  
กลยุทธ ์ 
 1.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
 1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษาให ้
ทันสมัย สอดคล้องกับความก ้าวหน ้าทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  
 1.3 ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิต ส่ือการเรียน
การสอน ตำราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
 1.4 ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห ่งชาติให ้สอดคล ้องกับหลักสูตรและกระบวนการ จัดการ
เรียนการสอน  
 1.5 ส ่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญา ของ เศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น  
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
 มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีครูครบ ตามเกณฑ์
มีครูประจำช้ันครบทุกห้อง และมีครูท่ีจบตรงวุฒิตามสาขาวิชาท่ีสอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครู มี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมท้ังมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะตามมาตรฐาน  วิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อยา่งเต็มท่ีและขวัญกำลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี  
กลยุทธ ์ 
 2.1 วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย ่างเป็นระบบให ้สอดคล ้องกับความ ต ้องการ ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ / ประเภทการศึกษา  
 2.2 ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 2.3 เร ่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมท้ังครูประจำการท่ีสอนไม่ตรงวุฒิ ครูท่ีสอนคละช้ัน และครูใน
สาขาวิชาท่ีขาดแคลน  
 2.4 สร ้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
 2.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี ประสิทธิภาพ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ การ
พัฒนาประเทศ  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
 มีการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ เพิ่มจำนวน
บัณฑิตในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด และความสนใจ รวมท้ังมี
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์การ ให้การรักษาพยาบาล และการ
พัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค  
กลยุทธ ์ 
 3.1 เร ่งผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาท่ีจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
แพทย์ และพยาบาล  
 3.2 เร ่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปล่ียนแปลง ของเทคโนโลยี 
และรองรับพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 3.3 ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร ่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให ้แก ่ผู้เรียนต้ังแต่
วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ  
 3.5 เสริมสร ้างความเข ้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ
ตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ  



 
 

 3.6 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอด
ชีวิต  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
 ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ได้รับการ
สนับสนุนคําใช้จ่ายต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่ง เรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบทได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการและด้อย
โอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมท้ัง สามารถเทียบโอนผลการ
เรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนไดh 
กลยุทธ ์ 
 4.1 ประกันโอกาสการเข ้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก ่ผู้เรียน ในทุกพื้นท่ี 
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ  
 4.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข ้าถึงแหล ่งเรียนรู้ท่ีสอดคล่องกับความ สนใจ และวิถี
ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 4.3 เร ่งสร ้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผล เป็นรูปธรรมอย่าง
กว้างขวาง  
 4.4 จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา  
 4.5 เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความ
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อยา่งท่ัวถึง  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
 ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง ทรัพยากร และ
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษาเพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น รวมท้ังมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมส่ือการเรียนการ สอนแบบดิจิทัลท่ี
ทันสมัย และระบบฐานขอ้มูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
กลยุทธ ์ 
 5.1 พัฒนาระบบเครือข ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัย  และไม ่
ซ้ำซ้อน ใหผู้้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อยา่งท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
 5.2 พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ การรายงานผล
ของฐานข้อมูลโดยเช่ือมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพ เป็นปัจจุบัน และมี
มาตรฐานเดียวกัน  



 
 

 5.3 ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือส่ือการเรียนรู๎อิเล็กทรอนิกส์ให้ ผู้เรียน สถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นำมาใช่เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ  
 5.4 จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ท่ัวถึง และ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด่วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
 ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส และเป็นท่ี
ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจายอำนาจลงไปสู่
ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ สนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมท้ัง ผู้เรียนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพใน ท้องถิ่นได้  
กลยุทธ ์ 
 6.1 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให ้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน ้น ด ้านคุณธรรม 
ความโปร ่งใส ท้ังในระดับส่วนกลาง และในพื้นท่ีระดับภาค/จังหวัด  
 6.2 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให ้มีประสิทธิภาพ  
 6.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร ้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเหล่ือมล้ำ สร้าง
ความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 6.4 เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมท้ังสนับสนุน ทรัพยากร
เพื่อการศึกษา  
 6.5 เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี หุ้นส่วนกับ
องค์กรท้ังภายในและต่างประเทศ  
 6.6 ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความพร้อมพัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในกำก
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พระบรมราโชบาย ในหลวงรัชการที่ 10 
 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 

• มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีคำขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจท่ีมีต่อชาติ
บ้านเมือง  ยึดมั่นในศาสนา  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและ
ชุมชนของตน 

• มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม  ข้อนี้มีคำขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด-ท่ีถูก  ส่ิงช่ัว-ส่ิง
ดี  เพื่อปฏบิัติแต่ส่ิงท่ีชอบท่ีดีงาม  ปฏิเสธส่ิงท่ีผิดท่ีช่ัว  เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

• มีงานทำ มีอาชีพ ข้อนี้มีคำขยายว่า  ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน  ทำงานจนสำเร็จ  อบรมให้เรียนรู้
การทำงาน  ให้สามารถเล้ียงตัวและเล้ียงครอบครัวได้ 

• เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีคำขยายว่า  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าท่ีของทุกคน  สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าท่ีพลเมืองดี  การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำใจ  มี
ความเอื้ออาทร  ต้องทำงานอาสาสมัคร  งานบำเพ็ญประโยชน์  “เหน็อะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้อง
ทำ” 
                   พระบรมราโชบายท้ังหมดนี้  ไม่ใช่ส่ิงท่ียากเกินกว่าครูจะทำและส่ังสอนศิษย์ให้ทำได้  หากครู
ต้ังใจสร้างศิษย์ให้ได้ผลตามพระบรมราโชบายท้ัง ๔ ข้อนี้ก็จะทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญ  ไม่มีคนท่ีนิ่งดูดาย
ปล่อยให้เกิดความช่ัว ความไม่ดีในบ้านเมือง  ท่ีสำคัญประการหนึ่งคือ  การรู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกที่ผิด  สิ่งที่ดี
ที่ชั่ว  และเลือกรับเลือกทำแต่ทางที่ถูกที่ดี  เด็กไทยควรรู้จักใช้วิจารณญาณของตน ไม่ตามแฟช่ันตามสังคม
โดยไร้สติ.  อีกประการหนึ่งท่ีควรน้อมนำมาใส่เกล้าฯ คือ พระบรมราโชบายท่ีว่า  เห็นอะไรที่ควรทำเพื่อ
บ้านเมืองก็ต้องทำ  คนไทยเห็นอะไรท่ีควรทำเพื่อบ้านเมืองก็ต้องลงมือทำ ไม่ปล่อยให้ผ่านไปด้วยความคิดว่า 
“ธุระไม่ใช่” 
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นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 
2563 
 
ก. บทนำ  

รัฐธรรมนูญแห ่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าท่ีของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว่า “รัฐต้อง
ดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ การศึกษาภาคบังคับอย่าง
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ให้จัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บคําใช้จําย ตามนัยข้อ 3 กำหนดว่า “ให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช่
จ่าย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิด การผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว”  

อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2580) ประกาศ ณ วันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ 
ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ี พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ คือ  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร ้างความสามารถในการแข ่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร ้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร ้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร ้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ เป็น

อยา้งยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการวางรากฐานการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและใน ทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ท่ีดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้ อยา่งเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทย
ในอนาคต จะต้องมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบ ด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย 
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม อารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและ 
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ภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การ
เป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง”  

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนการ
ปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลท่ีได๎แถลงนโยบายตํอรัฐสภา เมื่อวันท่ี 25-26 กรกฎาคม 2562 และนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และมาตรการและแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้  
ข. วิสัยทัศน์  

“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”  
ค. พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนใหม้ีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี 21  
4. สร ้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได๎รับบริการทาง การศึกษาอย่าง

ท่ัวถึงและเท่าเทียม  
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ้งสู่ Thailand 4.0  
ง. เป้าหมาย  

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมือง ดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

2. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
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3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง  พลโลกท่ีดี (Global Citizen) 
พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่ อการบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาอย่ างยั่ งยืน  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา  
จ. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในอนาคต เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และมุ่ง
สู่Thailand 4.0 ดังนี้  

นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ

เหล่ือมล้ำทางการศึกษา  
นโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

ฉ. มาตรการและแนวดำเนินการ  
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของ
ชาติ  
บทนำ  
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นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติเป็นการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งเน้น
การพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและ
พลเมืองโลกท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อม อารีมีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียน
ท่ีมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เช้น ภัยจาก
ยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ 
เป็นต๎น ควบคู่ไปกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการ
จัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมี
ความแตกตา่ง 
ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เช้ือชาติเช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การ
จัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร พื้นท่ีสูง
ชายแดน ชายฝ่ังทะเลและเกาะแก่ง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับ บริบทของ
พื้นท่ี ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น 
เป้าประสงค์  

1. ผู้เรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี คุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และ สังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก รูปแบบท่ีมี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น ๔. ผ๎ูเรียนในเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการ พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  

5. ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยูํในพื้นท่ีห่างไกล ทุรกันดาร 
เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง เป็นต่น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้น พื้นฐานท่ีมี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  
ตัวชี้วัด  

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ร ้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบา้นเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ มีจิต
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อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผ๎ูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม  

3. ร ้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามใน ชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

4. ร ้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และ การพัฒนา
อยา่งเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  

5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบท ของพื้นท่ี  

6. จำนวนสถานศึกษาท่ีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพร้ะปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดได้อยา้งมีประสิทธิภาพ  

7. จำนวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติท่ีดีต่อบา้นเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี  

เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการ ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบา้นเมือง มีหลักคิด ท่ีถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อม
อารีมีวินัยและรักษาศีลธรรม  

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส ่งเสริม 

สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีกำหนด  
1.2 สถานศึกษา  
(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนด  

(2) จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อ
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บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มี คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ่อมอารี มีวินัย และรักษา ศีลธรรม  

 
2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มี
ผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ  

เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุก
รูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค่ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆเป็นต่น ควบคู้ไปกับการปอ้งกันและ แก้ไขปัญหาท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  

 
 
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมนิสถานศึกษาตามมาตรการท่ีกำหนด  
2.2 สถานศึกษา  
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับภัย

คุกคามท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหมํj ตลอดจนรู้จักวิธีการ
ป้องกัน และแก้ไขหากได่รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 

(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให ้มีความมั่นคงปลอดภัย  
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช ่วยเหลือผู้เรียน ในการแก่ปัญหาต้าง ๆ ได้รับ คำปรึกษาช้ีแนะและ

ความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
  

3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์ การศึกษา

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560-2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ 6 
ข้อ คือ  

1. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง  
2. การผลิตและพัฒนากำลังคนใหม้ีสมรรถนะในการแข่งขัน  
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
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4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา  
5. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานในพื้นท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลาย ในวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน  

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาส ให้ผู้เรียนในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง  

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษา ความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความ ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาใหม้ีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีเส่ียงภัย 
4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ  

เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให ้แก ่ผู้เรียนท่ีอยูํในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่ม ผู้ด้อยโอกาส 
และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ
ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
4.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 (1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีสูงใน  ถิ่นทุรกันดาร 

ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก ่ง และท่ีดูแลหอพักนอนตามความจำเป็นและ เหมาะสม กับบริบท  
(2) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให ้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นท่ีสูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน 

ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ให้ จัดการเรียนรู๎ ท่ีมี คุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

(3) สร ้างเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสมกับสภาพ
บริบทของพื้นท่ีสูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนา 
การแสดงนิทรรศการ การติดต่อส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์  

4.2 สถานศึกษา  
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้ และการวัดและ ประเมินผลท่ีเหมาะสม

สำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ้มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ี อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดาร  
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(2) พัฒนาครูให ้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กท่ีไม่ได้ใช้ภาษาไทย ในชีวิตประจำวั้น  
(3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ

อาชีพ และภาษาท่ี 3 ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
 
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  
บทนำ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความสำคัญกับศักยภาพ และคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
นานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ใหม้ีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปล่ียนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะ
รายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะท่ี
จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ ด้านทักษะส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีทักษะ
ความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะวชิาชีพช้ันสูง เป็นนักคิด เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ท้ัง
ด้านร่างกายและจิตใจ  
เป้าประสงค์  

1. ผู้เรียนทุกระดับใหม้ีความเป็นเลิศ มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู้การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็น นักคิด 

เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร  
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

ตัวชี้วัด  
1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ี จำเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ด้านการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์  (Mathematical Literacy) และด้านการรู้ เรื่อง วิทยาศาสตร์  
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  
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3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีศักยภาพได้รับโอกาสเข๎าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ มาตรการและแนว
ทางการดำเนินการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตาม
ความสามารถ ความสนใจ มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้  
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจาก หน่วยงานต่าง 

ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งท้ังภาครัฐและเอกชน  
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดำเนินการวัดแววความถนัด ทางการเรยีนของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหา
ตนเอง นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมท่ีจะพัฒนา ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพท่ีตรง
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรยีน  

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ต้ังแต่จำนวนงบประมาณใน
การสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การ
เบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจาย อำนาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดทำแผนงานโครงการ และ
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดความสนใจ และความต้องการพัฒนา ท้ังด้านวิชาการ ด้านอาชีพ 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ต้ังแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ 

1.5 กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมท้ังรายงาน ผลการดำเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง  

2. สถานศึกษา  
2.1 ดำเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และ ความถนัด 

โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัด การเรียนรู๎ตามกระบวนการ 5 
ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้ เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็ม
ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น 
โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital 
Learning Platform)  

2.2 ปรับเปล่ียนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน๎นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็น
คนท่ีสมบูรณ์แข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ  
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2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ผ๎ูเรียนให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ  

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื่อปรับเปล่ียนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความ
ถนัดของผู้เรียน  

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะส่ือสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาท่ี 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา  

2.6 ปรับเปล่ียนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัด ประเมินตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

2.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานท่ี เกี่ยวขอ้ง  
 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์  
บทนำ  

นโยบายด ้านการพัฒนาและสร ้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนา ทรัพยากร
มนุษย์เริ่มต้ังแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ดังนี้ 

พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ต้ังแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และ
สติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิต
และการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม สามารถดำรงชีวิต อย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ ท่ี
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบ
การศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึง พหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษของพหุปัญญา แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและ
พลานามัย และพัฒนาทักษะด้าน กีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ  

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ท่ีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็น
คนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ครู และบุคลากร ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึง
ความสำคัญในอาชีพและหน้าท่ีของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณ ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” 
เป็น “Coach” หรือ ผู้อำนวยการการเรียนรู้ทำหน้าท่ี กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
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ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหผู้้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียน  
เป้าประสงค์  

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ แนวโน้ม
การพัฒนาของประเทศ  

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ท่ีสอดคล้องกับ
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้ ภายใต้สังคม
ท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยและ
นำไปปฏิบัติ  

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มคีวามรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพ ท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ

ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  
6. ครู เปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ

ผู้อำนวยการการเรียนรู้  
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม และ

จริยธรรม 
ตัวชี้วัด  

1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  
2. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน 

ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด  
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
4. ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี

ทักษะการเรียนรู๎ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนำไป
ปฏิบัติได้ 

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยูํในสังคม ได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุน่ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อืน่ได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม  

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถ ดำรงชีวิตอย่าง
มีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  
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7. ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการ เรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้  

 
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  

1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา  
เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับ

ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านท้ัง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา มีทักษะส่ือสารภาษาไทย  
แนวทางดำเนินการ ดังนี้  

1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาท้ัง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ

สติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยการ การเรียนรู้ 

ผู้ให้คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร 

1.2 สถานศึกษา  
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหส้อดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการ พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

(หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู้ ให้ตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้เรียนและ
บริบทของพื้นท่ี  

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน  
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย  
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และ

สติปัญญา มีวินัย มีทักษะส่ือสารภาษาไทย และมีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด)และทักษะด้านดิจิทัล 
พร้อมท่ีจะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น  

 
 

แนวทางดำเนินการ  
2.1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(1) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็ก ปฐมวัยปีเว้นปี สรุป

และรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง  
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(2) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ สถานศึกษาเพื่อประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย และดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังผู้บริหาร สถานศึกษา ครูและบุคลากร
ปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ใหม้ีความรู้ความเขา้ใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  

(3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานท่ีกำหนด  
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ  
(5) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมท้ังสรุปและรายงาน ผลการดำเนินงานต่อ

กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข๎อง  
2.1.2 สถานศึกษา  
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย จัดสภาพแวดล ้อมท้ังใน และนอกห ้องเรียน

ให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
(2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อยา่งมีความสุข  
(3) ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ส่ิงอำนวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้ มาตรฐาน มีความปลอดภัย 

สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
(4) จัดหาส่ือ อุปกรณ์ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย  
(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะท่ีดี รา่งกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ไข ้เจ็บ  
(6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมี ส่วนร่วมและการ

สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา  
(7) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา  
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคม และ สติปัญญา มีวินัย 

มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
แนวทางดำเนินการ  
2.2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(1) ส ่งเสริม สนับสนุนให ้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัด การศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้

มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้านท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ - 
เป็นไปตามหลักสูตร - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 – มีทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมี
งานทำสอดคล้องกับความ ต้องการของประเทศ – มีความรู้ และทักษะด ้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรม – มีความรู้ความสามารถด ้านดิจิทัล (Digital) และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ เรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการ อ่าน มีทักษะ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3  
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(2) จัดทำเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
และดำเนินการประเมิน รวมท้ังประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการ พัฒนานักเรียนทุกระดับช้ัน  

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวาง พื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการ
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้  

(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  

(5) ดำเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่าง ครบถ้วนถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ  

(6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมท้ังสรุปและ
รายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง  

2.2.2 สถานศึกษา  
(1) จัดการเรียนรู้ท่ีใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
(2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดใน ลักษณะสหวิทยาการ 

(STEAM Education) เช่น - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม - ความเข้าใจและความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ – 
ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความ ถนัดและความสนใจ 
รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการ เรียนรู้ การวางแผนชีวิต 
และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้  

(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการ ดำรงชีวิต มีสุขภาวะท่ี
ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  

(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning: 
SEL)  

(6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)  
(7) ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลัก โภชนาการ เป็นไปด้วย

ความถูกตอ้งตามระเบียบและวินัยการคลัง  
(8) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
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2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา  
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย 

มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการ
เรียนรู้มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำนำไปสู่ การมีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม มี
ทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดำรงชีวิตอยา่งมีความสุข  

แนวทางดำเนินการ  
2.3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา  
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให ้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้านท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ใหม้ีคุณลักษณะ  

- เป็นไปตามหลักสูตร  
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

ประกอบอาชีพ  
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ เรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
- มีทักษะทางด ้านภาษาไทย เพื่อใช ้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรัก การอ่าน มีทักษะส่ือสาร

ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 
(2) ประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 3และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนา นักเรียนทุกระดับช้ัน  
(3) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็ม

ตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการ วางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการ
วางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

 (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  

(5) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใน อนาคต รวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา 
การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุข ภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี 
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  

(6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา  
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2.3.2 สถานศึกษา  
(1) ส่งเสริมครูให ้จัดการเรียนรู้ท่ีใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ จริง (Active Learning)  
(2) ส่งเสริมครูให ้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent Study: 

IS)  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให ้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ ฐานความรู้และระบบความคิด

ในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น  
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม  
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช ้เทคโนโลยี  
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา  
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์  

(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนัก คิด นักปฏิบัติ นัก
ประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู้การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา การ ออกก าลังกาย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถ วางแผนการศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง  

(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) 
(6) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ  
เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ใน รูปแบบท่ี

หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล  
แนวทางการดำเนินการ  
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง

สำหรับเด็กพิการและเด็กดอ้ยโอกาส  
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา รวมท้ังการ

พัฒนาหลักสูตร และส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสำหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบท่ี
หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษ เฉพาะบุคคล  

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early Intervention: EI)  

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณด้าน
การศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจำเป็นพิเศษ  
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(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การใหบ้ริการ และการเรียนรู้  

(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลังครูและ บุคลกรให้มีความ
เหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กดอ้ยโอกาส  

(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหม้ีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติท่ีดี ต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและ
เด็กดอ้ยโอกาส  

(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ เทคโนโลยี ส่ิงอำนวย
ความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาท่ีสอดคล้อง กับความต้องการจำเป็นพิเศษ  

(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนันสนุนการพัฒนา ภาคีเครือข่าย (Education 
Partnership) ใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ และเด็กดอ้ยโอกาส  
 
3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัด 
การศึกษา  

เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส ่งเสริมสนับสนุนให ้ผู้เรียนพัฒนา วิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge - 
Based Society) ของตนเอง เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

แนวทางการดำเนินการ  
3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(1) จัดหาพัฒนา ข ้อมูลองค์ความรู้ ส่ือ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ แบบเรียนใน

รูปแบบของดิจิทัลเทคบุค๊ (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกำหนด 
(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อ ตอบสนองต่อการ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเปน็เครื่องมือใน การเข้าถึงองค์

ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย  
(4) ส ่งเสริม สนับสนุนให ้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วย

ตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
3.2 สถานศึกษา  
(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ ส่ือ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ แบบเรียนใน

รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกำหนด  
(2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนอง ต่อการพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบคุคล  
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(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบ
ดิจิทัล  
 
 
4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  

การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องดำเนินการต้ังแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครู ให้
เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการ พัฒนา 
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมท้ังเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนส่ือ การสอน 
และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูท่ีมีความ เช่ียวชาญ
ด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนา ผู้เรียน
โดยตรง  

4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ การผลิตครูที่มีคุณภาพ 
 เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครูท่ีมีจิต วิญญาณของความเป็น

ครู มีความรู้ความสามารถอยา่งแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
แนวทางการดำเนินการ  
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์

ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา  
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผน วิเคราะห์

หลักสูตรใหส้อดคล้องกับแผนความต้องการ  
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับ 

มัธยมศึกษา ท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอย่าง เป็น

ระบบ 
4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น

พื้นฐาน จะต้องดำเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและ หน้าท่ี
ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการ
การเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ใหเ้ด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ และทำกิจกรรมในช้ันเรียน ทำ
หน้าท่ีกระต๎ุนสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และ
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหผู้้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
แนวทางการดำเนินการ  
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(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวาง 
แผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดให้มี หลักสูตร
และกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ท่ีเช่ือมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสานความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำหลักสูตรการพัฒนา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน  

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สนับสนุนให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเขา้รับการพัฒนาตามหลักสูตรท่ีกำหนดท่ีเช่ือมโยง ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ (Career Path)  

(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม และ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC)  

(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม และ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอน ดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) ทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ ทักษะส่ือสารภาษาท่ี 3 สอดคล้องกับภารกิจและ หน้าท่ีของ
ตน  

(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม พัฒนา 
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครู ท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และพัฒนาครูให้
สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลท่ีเน้น ทักษะการคิดขั้นสูง 
(Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม และ
พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำาหรับผู้เรียนท่ีมีความแตกต่าง (Differentiated 
Instruction) 

(10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง 
(Higher Order Thinking)  

(11) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครู ใหม้ีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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(12) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส้งเสริมและ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของ ผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ  

(13) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Onlineและแบบ Face - to -Face 
Training  

(14)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ปรับปรุงระบบ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและบุคลากร  ทางการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกำหนดด้านคุณภาพ และ แผนการศึกษาแหง่ชาติ  

(15) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา นำเทคโนโลยี 
ดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
ต้ังแต่ การจัดทำฐานขอ้มูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  

โดยมีแนว ทางการดำเนินการ ดังนี ้ 
1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช ้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ  
2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาท่ีขาดแคลน เช่น การ พัฒนาทักษะการ

คิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนท่ีมี ความแตกตา่ง เป็นต้น  
3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา ตนเองอย่าง

ต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล  
4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาทุกประเภท

ท้ังระบบ  
5) พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)  

 
 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
 
บทนำ  

นโยบายการสร ้างโอกาสในการเข ้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมารตฐาน และการลดความ
เหล่ือมล้ำทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคน เข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ท่ีเป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นท่ีใด ของประเทศ อยูใ่นชุมชนเมือง 
พื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อ ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา
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ของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) 

สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับต้ังแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือตำบล 
ระดับ อำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี 
จัดสรร งบประม ณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนต้ังแต่ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็น ตามสภาพ
พื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร ทางการศึกษาอื่นเป็น
พิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับ ผู้เรียนท่ีมีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นคําใช้จ่ายในการดำเนินการ และงบลงทุน ให้สถานศึกษาตามความ
จำเป็น ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือใน การเรียนรู้ของผู้เรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการ
ติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาท่ีมี คุณภาพของประชาชน  
เป้าประสงค์  

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development)  

2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในระดับพื้นท่ี 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา  

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี  
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพขอ้เท็จจริง 

โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของ สถานศึกษา  
5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ สถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข๎าถึง บริการ

ด้านการศึกษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิ การได้รับการศึกษาท่ี

มีคุณภาพของประชาชน  
ตัวชี้วัด  

1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ สภาพ

ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของ สถานศึกษา 
และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ  
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3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม เพียงพอ  

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น เครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่ผู้เรียน 

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นท่ี  
6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด กจิกรรมการ

เรียนรู้ใหแ้ก่ผู้เรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ท่ีมีประสิทธิภาพ  
8. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช ้ในการวางแผน จัดการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครอง ระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องในการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  
แนวทางการดำเนินการ  
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) ส ่งเสริม สนับสนุนให ้มีความร ่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท ้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้งในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีตลอดจนการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผล  
(2) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เช่ือมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวาง

แผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แกผู้่เรียน  
1.2 สถานศึกษา  
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วาง แผนการจัดการ

ศึกษาใหส้อดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีรับผิดชอบ  
(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ระดับพื้นท่ี จัดทำ

แผนการรับนักเรียนทุกระดับ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0-6 ปี) เพื่อในไปใช้ใน

การวางแผนการจัดการศึกษา  
(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงบริการ การเรียนรู้ได้

อยา่งท่ัวถึงครบถ้วน 
(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี  ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหาร จัดการ

ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่าง เพียงพอ มี
คุณภาพ  

(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี สนับสนุนให้ผู้เรียนท่ีอยู่ห่างไกล ได้เดินทางไป เรียนอย่าง
ปลอดภัยท้ังไปและกลับ 

 
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบท

ของพื้นท่ี  
แนวทางการดำเนินการ  
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดทำมาตรฐาน

สถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิง อำนวยความสะดวก         
2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานด้านระบบความ ปลอดภัยของสถานศึกษา            
4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นตน้ การกำหนด มาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ 
ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และ ขนาดของสถานศึกษา เป็นสำคัญ  

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สํงเสริม 
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และ สถานศึกษา
ประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานท่ีกำหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียน ขนาดเล็กใน
พื้นท่ีห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ  

 
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม และ

เพียงพอ เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหล่ือมล้ำและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึง ความจำเป็นตามสภาพ
พื้นท่ีภูมิศาสตร์สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา เพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็น พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ  

แนวทางการดำเนินการ  
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศึกษา วิเคราะห์ 

ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นท่ี  
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(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของ ผู้เกี่ยวข้องใน
พื้นท่ีประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด  

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประสานความ
ร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่ม ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ และติดตาม กำกับการ
ใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

 
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา คุณภาพของ

ผู้เรียน  
แนวทางการดำเนินการ  
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 

สนับสนุนให้สถานศึกษามรีะบบโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความ ปลอดภัยสูง  
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 

สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะ ด้านการรู้
ดิจิทัล (Digital Literacy) แกํผ๎ูเรียน  

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) ในการจัดการเรียนรู้แกผู้่เรียน  

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนทุกระดับ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่ การสร้างการเรียนรู้
อยา่งต่อเนื่องตลอดชีวิต  

(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครู
อยา่งเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างม ีประสิทธิภาพ  

(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance 
Learning Technology: DLT)  
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 
บทนำ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ได้น้อมนำศาสตร์
ของพระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มา
เป็นหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนำเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน ท้ัง 17 เป้าหมาย มา
เป็นกรอบแนวคิดท่ีจะผลักดันดำเนินการเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ท่ียั่งยืนในทุกมิติท้ังมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิต
และส่ิงแวดล้อมท่ีดีท่ีสุดในอาเซียนภายในปีพ.ศ. 2580” ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษ าขั้นพื้นฐานเพื่อ
รองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมนำ ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการ
พัฒนาท่ียั่งยืนท้ัง 17 เป้าหมาย มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 แผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ให ้สอดคล ้องกับหลักการดังกล ่าว บนพื้นฐานความเช่ือในการเติบโตร ่วมกัน ไม่ว ่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให ้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง 3 ด้าน ไม่ใหม้ากหรือ
นอ้ยจนเกินไป อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอยา่งแท้จริง  
 
เป้าประสงค์  

1. สถานศึกษา นักเรียนได ้รับการส ่งเสริมด ้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและ บริโภค ท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำ ระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง ฉลาก
สีเขียวเพื่อส่ิงแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0  

3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่

การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ  
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียน ทุก

โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มี
บริบทท่ีเป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

6. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อม  

7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน 15,000 โรงเรียน  
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8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็น มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม จำนวน 6,000 โรงเรียน  

9. สำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา 225 เขต มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม  
ตัวชี้วัด  

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้าน การผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็น มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะ มาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวขอ้ง  

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่าง รูปแบบผลิตภัณฑ์
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอ้มูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดำเนิน
กิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและท่ีบ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 
2563  

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้าน การ
สร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้  

7. ครู และนักเรียนสามารถนำส่ือนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0  

8. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานท่ีให้เป็น
สำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน  
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  

1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดำเนินทางการให้องค์ความรู้และ สร้าง
จิตสำนึกดา้นการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

2. จัดทำคู่มือและพัฒนาส่ือนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และส่ือระบบ Multimedia และอื่น ๆ  
3. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนาวิทยากรให้ ความรู้

เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ  
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4 . พัฒนา วิเคราะห์ แผนการจัดการเรยีนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่อง การผลิตและบริโภคท่ี
เป็นกับส่ิงแวดล้อมต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซท่ีมีผล ต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน Carbon emission /Carbon Footprint ใน สถานศึกษาสู่ชุมชน  

5. จัดจ้างผู้เช่ียวชาญในการจัดทำ Road Map เป็นท่ีปรึกษาในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ การ
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ  

6 . พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียน รู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค  

7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่อง การ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค  

8. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพื่อดำเนินการต่อ
ยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเช่ือมตอ่หน่วยงานท้ัง ภาครัฐและเอกชน  

9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อมและ
ยกระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหาร จัดการสำนักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green office)  

10 . พัฒนายกระดับสถานศึกษานำรอ่งขยายผลส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบริโภค ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท้ังระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ท่ีมีฉลาก
และสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณ ขยะในสำนักงานและสถานศึกษา  

11. ส่งเสริมการพัฒนาส่ือนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการ เรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อมต่อ
ความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และส่ิงแวดล้อมท่ีดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและฉลาก ท่ีแสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนำขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

14 . ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และส่ิงแวดล้อมดี 
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
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15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมเพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม  

16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่าย เยาวชน
วัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบท่ีนำความรู้จากโรงเรียนต่อยอด สู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ 
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม อยง่น้อย 2,000 ชุมชน  

17. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลน์และนิเทศ เชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปล่ียนนำเสนอผลงานและมอบรางวัล เกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน  
 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 
บทนำ  

นโยบายด ้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน ้นท่ีสำคัญ 
เนื่องจากเป็นนโยบายท่ีกระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมท้ังด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร งบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหน่วยงานท้ังระดับสำนักงานท้ัง
ส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทุกระดับต้ังแต่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง ใหม้ีความทันสมัย พร้อม ท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา หน่วยงานสำนักงานเป็นหน่วยงาน ท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น 
Cloud Technology Big Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ท้ังระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมท้ังปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ความมัธยัสถ์และเปิด โอกาสให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 แผนปฏิบั ติการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
เป้าประสงค ์ 

1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ บริหารงานท่ัวไป  

2. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต้องปรับเปล่ียนให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทัน สมยัพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหส้ถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล  

4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  

5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  
ตัวชี้วัด  

1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอยา่งเป็นอิสระ  
2. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็น 

หน่วยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ 
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด 
การศึกษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล  

3. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม และ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การ 
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  

8. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

9 . สถานศึกษาทุกแห่งมี ระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 
2563 
 
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  

1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา เป็นมาตรการ
กระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้าน การบริหารงานบุคคล และด้านการ
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บริหารงานท่ัวไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่ม สถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุก
ด้านได้ 

แนวทางการดำเนินการ  
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ 

หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าท่ี อำนาจ และโครงสร้างการกำกับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา 
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ 

หน้าท่ีและอำนาจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการ เลือกประธาน
และกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ คำนึงถึงหลักธรร
มาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลาย และความแตกต่าง
ของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและขอ้จำกัดของแต่ละพื้นท่ี  

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส้งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบติัหน้าท่ีสนับสนุนงาน ด้านธุรการ ด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าว เป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้
ปฏิบัติหน้าท่ีการจัดการเรียนรู้ให้แกผู้่เรียน  

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ 
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม สถานศึกษา
มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา  

(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติ
การและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ใหม้ีความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการศึกษา  

(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่ม 
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละช้ัน เป็นต้น  

(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ยกระดับ 
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และ 
ทักษะชีวิต  

(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา นำผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนา สถานศึกษาให้
มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 แผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
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(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้อง 
กับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

(10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัด อบรม 
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ท่ี จำเป็น
สำหรับการปฏิบัติหน้าท่ี  

(11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระในการ บริหารและ
จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ บริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานท่ัวไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้าน
หรือทุกดา้นได ้ 

(12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทำหน้าท่ี
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  

2. พัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
เป็นหน่วยงาน มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารงานของสำนักงานท้ังระดับสำนักงาน ส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้เป็นหน่วยงานท่ี
ทันสมัย พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการ เปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพื่อใหส้ถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวทางการดำเนินการ  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานส ่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้

เป็นหน่วยงานท่ีทันสมัย มีหน้าท่ี สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใช้ ระบบการบริหาร
จัดการท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน  

(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน (Area-based Management) 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs”  

(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นท่ี  
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ  
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(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ท่ีตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพื้นท่ี  

(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
11 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563   

(9) ส่งเสริมให่ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา  
3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร

งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา  
เป็นมาตรการท่ีเน่นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช่ในการจัดสรร งบป ร ะม 

าณอุดหนุนผู้เ รียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ีต้องการปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรรงบประมาณ
ตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือ สำคัญในการดำเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนท่ีรับจัดสรร งบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลด
ความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถกำหนด เงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่
ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเช่ือมโยงข้อมูล กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณ
ตรงไปยงัผู้เรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

แนวทางการดำเนินการ  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุน ผู้เรียนและ

สถานศึกษาโดยตรง  
(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ งบประมาณ

อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของ ผู้เรียน เพื่อลด

ความซ้ ำซ้อน ในการจัดสรรงบประมาณ  โดยจะทำการแลกเป ล่ียนข้อมูลนั ก เรียนรายบุคคล  กับ
กระทรวงมหาดไทย  

(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่าน ระบบ
ธนาคาร  

 
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานท่ี เป็นดิจิทัลเข้า

มาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยีการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology) เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ต้ังแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูล
ครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีจำเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นขอ้มูล 
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ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ นำ Cloud Technology มาให้บริการ แก่หน่วยงาน
ทุกระดับท้ังระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงาน
สำนักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าท่ี
สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่ืองโยงกันท้ังองค์กร  

แนวทางการดำเนินการ  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัด ทุกระดับท้ังในรูปแบบ 

Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ท้ังในระดับ IaaS Paas และ SaaS  
(2) ศึกษา วิเคราะห์  นำ Big Data Technology มาใช้ในการเช่ือมโยงข้อมูล ของนักเรียนใน

ฐานขอ้มูลตําง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 11 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563   

(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัดการศึกษาท้ัง
ระบบพร้อมให้บริการ (Services) เช่ือมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปล่ียน และบูรณาการข้อมูลภาครัฐท้ังภายในและ
นอกสังกัดอีกท้ังยังเป็นระบบกลางสำหรับใช๎ในการพิสูจน์ยืนยัน ตัวตนเดียวและรองรับการทำงานร่วมกับ
แพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ  

(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสามารถ เช่ือมโยง และบูรณา
การข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดย การเช่ือมโยงข้อมูล
รายบุคคลท่ีเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพ ในตลอดช่วงชีวิต เป็น
ฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจ ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  

(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านการบริหารงาน เช่ือมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับ ความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน
พัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลต้ังแต่ระดับ ปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี
สามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนา ฐานขอ้มูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
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ส่วนที่ 3 
ทศิทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 
2561-2564 ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์   

สถานศึกษาเป็นองค์กรทท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน  ด้วยระบบการบริหารการจัดการท่ี
เป็นเลิศ สร้างเสริมคุณธรรม รักษ์ส่ิงแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานมุ่งสู่อาเซียน 
2. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
3. ปลูกฝังผู้เรียนใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะขีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการสอนโดยส่งเสริมเทคโนโลยีเป็น

เครื่องมือในการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ การจัดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ท่ัวถึง และเสมอภาค 
2. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้น 
3. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา องค์คณะบุคคล มีความรู้ มีทักษะ มีขวัญกำลังใจ    

มีวินัย สามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ 
  
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ยิ้มง่าย ไหว้ประเพณี มีจิตสาธารณะ 
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กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
จุดเน้น 
ด้านผู้เรียน 

 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มาตรฐาน 
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ดำรงชีพตามวิถีของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ 
           ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญ กำลังใจและแสดงศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ 
             3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ ตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ด้านบริหารจัดการ 
 1. สถานศึกษาบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล 
 2. สถานศึกษาบริหารบริหารจัดการศึกษา ได้มาตรฐานการศึกษาและสูงขึ้นเทียบกับประเทศผู้นำ
การศึกษาในอาเซียนและสากล 
 3. สถานศึกษามีระบบนิเทศ ติดตาม อย่างเข้มแข็งเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและสร้างความ
เช่ือมั่นให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ความเป็นไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาคและเท่าเทียม เข้าถึงบริการทางการศึกษา 

             กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นระบบ ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ี              
และมีความรับผิดชอบ 

  กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
             กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา  
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ส่วนที่ 4  
รายละเอียด/สาระสำคัญของแผนปฏบิัติการประจำปีการศึกษา 2563 

 

ข้อมูลการเงินที่คาดว่าจะได้รับปีงบประมาณ 2563 
เงินนอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนนุที่คาดว่าจะได้รับปีงบประมาณ 2563 

- ค่ากิจกรรมการเรียนการสอน 805,500 บาท/ปี 
 ค่ารายหัวนักเรียน ม.ต้น คนละ 3,500 บาท/ปี (77 x 3,500 = 269,500 บาท/ปี) 

ค่ารายหัวนักเรียน ม.ปลาย คนละ 3,800 บาท/ปี (95 x 3,800 = 361,000 บาท/ปี) 

 ค่าโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กน้อยกว่า 300 คน เพิ่มหัวละ 1,000 บาท (175 x 1,000 = 175,000 
บาท/ปี) 

- ค่าอุปกรณ์การเรียน 76,040 บาท/ปี 
ม.ต้น 420 บาท/ปี (420 x 77 = 32,340 บาท/ปี) 
ม.ปลาย 460 บาท/ปี (460 x 95 = 43,700 บาท/ปี) 

       -     ค่าหนังสือเรียน 184,456 บาท/ปี 
 ม.1 คนละ 764 บาท/ปี (764 x 20 = 15,280 บาท/ปี) 
 ม.2 คนละ 877 บาท/ปี (877 x 14 = 12,278 บาท/ปี) 
 ม.3 คนละ 949 บาท/ปี (949 x 43 = 40,807 บาท/ปี) 
 ม.4 คนละ 1,318 บาท/ปี (1,318 x 30 = 39,540 บาท/ปี) 
 ม.5 คนละ 1,263 บาท/ปี (1,263 x 29 = 36,627 บาท/ปี) 
  ม.6 คนละ 1,109 บาท/ปี (1,109 x 36 = 39,924 บาท/ปี) 
       -     ค่าเครื่องแบบ 82,150 บาท/ปี 
 ม.ต้น 450 บาท/ปี (450 x 77 = 34,650 บาท/ปี) 
 ม.ปลาย 500 บาท/ปี (500 x 95 = 47,500 บาท/ปี) 
       - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 158,010 บาท/ปี 
 ม.ต้น 880 บาท/ปี (880 x 77 = 67,760 บาท/ปี) 
 ม.ปลาย 950 บาท/ปี (950 x 95 = 90,250 บาท/ปี) 
       - ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 69,000 บาท 
 นักเรียนม.ต้นมีจำนวน 77 คน คิด 30% = 23 คน คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 69,000 บาท 
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เงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษาที่คาดว่าจะได้รับปีงบประมาณ 2563 
 
ท่ี รายการ จำนวน

นักเรียน 
จำนวน

เงิน 
รวมเงิน หมายเหตุ 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 
 (100 บาท/ภาคเรียน) 

175 200 35,000 เป็นค่าตอบแทนวิทยากรใน
โครงการต่างๆ 

2 ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทาง (300 บาท/ภาคเรียน) 

175 600 105,000 ค่าจ้างครูสาขาเฉพาะทาง  
(นายสันติ ศรีเพชร) 

4 ค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา (300 บาท/ภาคเรียน) 

175 600 105,000 ค่าจ้างบุคลากร 
(ธุรการ) 

5 เงินประกนัอุบัติเหตุ 175 150 26,250 ใช้โครงการประกันอุบัติเหตุ 
รวมเงินรายได้สถานศึกษา 271,250  

 
รายรับของสถานศึกษาที่นำมาใช้ในโครงการ  

ท่ี รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 ค่ากิจกรรมการเรียนการสอน 805,500 บาท/ปี ใช้จัดสรรโครงการต่างๆ 
2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 76,040 บาท/ปี ให้นักเรียนโดยตรง 
3 ค่าหนังสือเรียน 184,456 บาท/ปี ให้นักเรียนโดยตรง 
4 ค่าเครื่องแบบ 82,150 บาท/ปี ให้นักเรียนโดยตรง 
5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 158,010 บาท/ปี ใช้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 

กิจกรรม 
6 ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 69,000 บาท/ปี ให้นักเรียนโดยตรง 
7 ค่าตอบแทนวิทยากร 35,000 บาท/ปี โครงการวิทยากรภายนอก 
8 ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง  105,000 บาท/ปี ค่าจ้างนายสันติ  ศรีเพชร 
9 ค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน

สถานศึกษา  
105,000 บาท/ปี ค่าจ้างธุรการ 

10 เงินประกนัอุบัติเหตุ 26,250 บาท/ปี ประกันนักเรียน 
 รวม 1,646,406 บาท  
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กันเงินรายได้เพื่อจ่ายตามโครงการต้องจา่ย 
 
ท่ี รายการ เงินอุดหนุน เงินรายได้ รวม 
1. ค่าจ้างครู(9140*11=100,540) - 105,000 105,000 
2. ค่าจ้างบุคลากร(9140*11=100,540) - 105,000 105,000 
3. ค่าสาธารณูปโภค 300,000 - 300,000 
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 76,040  76,040 
5. ค่าหนังสือเรียน 184,456  184,456 
6. ค่าเครื่องแบบ 82,150  82,150 
7. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 158,010  158,010 
8. ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 69,000  69,000 
9 เงินประกนัอุบัติเหตุ  26,250  
 รวม 869,656 136,250 1,105,906 

 

หมายเหตุ โครงการเหล่านี้เป็นโครงการท่ีต้องกันเงินไว้เนื่องจากเป็นโครงการท่ีรัฐจัดสรรเงินมาให้

เพื่อให้กับนักเรียนโดยตรง เป็นเงินรายได้ท่ีต้องใช้จ่ายให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเงินท่ีขอระดมทุนมา และเป็น

รายจ่ายปกติท่ีต้องจ่ายออกทุกเดือน 

เงินที่สามารถนำมาจัดสรรในโครงการเท่ากับ  
ค่ากิจกรรมการเรียนการสอน 1,646,406 – เงินท่ีกัน 1,105,906 = 540,500 บาท 
 
ดังนั้น งบดำเนินการในการจัดการของสถานศึกษาเท่ากับ 540,500 บาท 
 
การจัดสรรเงินงบประมาณตามโครงสร้างการบริหาร 
วิชาการ 324,300 60% 
ท่ัวไปและแผนงาน 108,100 20% 
บุคลากร 54,050 10% 
งบสำรองจ่าย 54,050 10% 
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แผนการจัดสรรงบประมาณ จำแนกตามกลุ่มบริหาร 
 
ท่ี กลุ่มบริหาร ร้อยละ เงินจัดสรร งบ 

อุดหนุน 
เงินรายได้ ค่า

อุปกรณ์ 
ค่าหนังสือ ค่าเคร่ืองแบบ ค่ากิจกรรม

พัฒนา
ผู้เรียน 

ค่าปัจจัย 
พื้นฐาน 

1 วิชาการ 60 324,300 324,300 35,000 76,040 184,456 82,150 158,010 69,000 

2 ท่ัวไปและแผนงาน 20 108,100 108,100 - - - - - - 
3 บุคลากร 10 54,050 54,050 110,000 - - - - - 
4 งบสำรองจ่าย 10 54,050 54,050 - - - - - - 
 รวม 100 540,500 540,500 145,000 76,040 184,456 82,150 158,010 69,000 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามแผนกลยุทธ์โรงเรียน 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
งบประมาณ 

2563 
วัน เวลาดำเนิน

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ ตอบสนอง

มาตรฐาน 

โครงการที่ 1) โครงการงาน
วิชาการ 

เพ่ือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีค่านิยม 
12 ประการ นำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนได้รับ
ความรู้เพ่ิมเติมจากวทยากรภายนอกและแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก 

กิจกรรมวิทยากรท้องถ่ิน และแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก(ทักษะอาชีพ) 

18,000 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ.ปรีดา 1 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 2,000 เม.ย.-63 อ.วรรณา 2 

กิจกรรม PLC 1,000 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ.ปรีดา 3 

โครงการที่ 2) โครงการรับ
นักเรียน 

เพ่ือรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  กิจกรรมรับนักเรียน 5,100 ก.ค.-63 อ.ปรีดา 3 

โครงการที่ 3) โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับชาติ O-NET 

เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่มี
คะแนนมากกว่าขีดจำกัดล่างเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

กิจกรรมติว O-NET 1,000 พ.ย. 63-ก.พ. 64 อ.เบญจมินทร์ 1 

กิจกรรมสอบ O-NET 10,500 ก.พ.64-มี.ค.64 อ.เบญจมินทร์ 1 

โครงการที่ 4) โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงข้ึน 
2. เพ่ือยกระดับผลของการทดสอบระดับชาติ 
O-NET ให้สงูข้ึน 

กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและปฐมนิเทศ
นักเรียน ม.1 ม.4 1,000 ก.ค.-63 อ.เบญจมินทร์ 1 

กิจกรรมนักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น 0 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ.เบญจมินทร์ 1 

กิจรรมสอนซ่อมเสริม 0 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ.วรรณา 1 

กิจกรรมจัดสอนแทน 0 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ.วรรณา 1 
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โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
งบประมาณที่

ใช้ 2562 
วัน เวลาดำเนิน

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ ตอบสนอง

มาตรฐาน 

โครงการที่ 4) โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

  

กิจกรรมยอดนักอ่าน 0 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ.วรรณา 1 

กิจกรรมวันสุนทรภู ่ 0 มิ.ย.-63 อ.วรรณา 1 

กิจกรรมวันภาษาไทย 0 ก.ค.-63 อ.วรรณา 1 

กิจกรรมวันครสิต์มาส 2,000 ธ.ค.-63 อ.ศิริรัตน์ 1 

กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

1,000 ก.ค.-63 อ.สุนทร 2 

กิจกรรมกีฬาสีภายใน 4,000 ก.ค. 63-ส.ค. 63 นายชัยยันต์ 1 

กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้าน
กรีฑาภายนอก 60,000 

ก.ค. 63-ส.ค. 63 
นายชัยยันต์ 1 

กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 1,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 นายชัยยันต์ 1 

กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายและส่งเสริมสุขภาพจิต 

500 
ก.ค. 63-มี.ค. 64 นายชัยยันต์ 1 

กิจกรรมพัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์ศิลปะ 
ดนตรี 

1,000 
ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.สุภลักษณ ์ 3 

กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระศิลปะ 1,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.สุภลักษณ ์ 3 

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะอาชีพ 1,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.สุภลักษณ ์ 1 
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โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
งบประมาณที่

ใช้ 2563 
วัน เวลาดำเนิน

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบสนอง
มาตรฐาน 

  กิจกรรมพัฒนาสาระคณิตศาสตร ์ 1,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ลัดดาวรรณ 1 

กิจกรรมพัฒนาการสอนเกษตร 1,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.โฆษิต 1 
กิจกรรมพัฒนาการสอนนาฏศิลป ์ 1,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.รุ่งโรจน์ 1 

โครงการ 5) โครงการพัฒนา
ผู้เรียน 

 เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ฝึก
ภาวะผู้นำให้แก่นักเรียน  กล้าคิด  กล้าทำ และ 
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องให้นักเรียนรู้จัก
บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม  
และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 

กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ 5,500 มี.ค.-64 อ.วรรณา 1 

กิจกรรมนศท. 

98,010 

ต.ค. 63-ก.พ. 64 อ.ปรีดา 1 

กิจกรรมอาสาพัฒนา ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.นิภาพันธ์ 1 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ธ.ค. 63-ก.พ. 64 อ.สุนทร 1 

กิจกรรมทศันศึกษา 60,000 ธ.ค. 63-ก.พ. 64 อ.วรรณา 1 

โครงการที่ 6) โครงการพัฒนา
ระบบ ICT สื่ออุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ 

1. เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้พร้อม
สำหรับการให้บริการ 
 2.  เพ่ือบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

กิจกรรมซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี 6,000 ก.ค. 63-ก.พ. 64 อ.สุนทร 2 

กิจกรรมติดต้ัง บำรุง ระบบ
อินเตอร์เน็ต 

2,000 ต.ค. 63-ก.พ. 64 อ.สุนทร 2 

โครงการที่ 7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV 

  0 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.สุนทร 2 

โครงการที่ 8) โครงการส่งเสริม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

1.นักเรียนได้ค้นพบความสามารถ และได้
พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 
 2. นักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

กิจกรรมแข่งขันทักษะนักเรียน 80,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.วรรณา 1 

กิจกรรมรายงานผลงานทางวิชาการ 0 ม.ค. 64-มี.ค. 64 อ.ปรีดา 3 

โครงการที่ 9) โครงการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยนักเรียน 

 เพ่ือให้นักเรียน  อาจารย์และบุคลากรใน
โรงเรียน    มีความรู้ เก่ียวกับพฤติกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค   ดูแลด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม  

กิจกรรมจัดซื้อยาห้องพยาบาล 3,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.นิภาพันธ์ 1 

To be number one 0 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.นิภาพันธ์ 1 

กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ 26,250 พ.ค. 63-มิ.ย. 64 อ.นิภาพันธ์ 1 
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โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
งบประมาณที่

ใช้ 2563 
วัน เวลาดำเนิน

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบสนอง
มาตรฐาน 

  กิจกรรมโรงเรียนสถานศึกษาสีขาว 500   อ.โฆษิต 1 

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 0 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ลัดดาวรรณ 1 

โครงการที่ 10) โครงการ
พัฒนางานห้องสมุด 

1. เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักเรียน 
2. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 0 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.พัชนี 2 

กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 0 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.พัชนี 2 

กิจกรรมซ่อมแซมหนังสือห้องสมุด 200 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.พัชนี 2 

โครงการที่ 11) โครงการ
พัฒนางานวัดผลประเมินผล 

เพ่ือจัดทำ ปพ.5 
  

กิจกรรมพัฒนางานวัดผลประเมนิผล 5,118 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.เบญจมินทร์ 2 

โครงการที่ 26) สถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

 

ดำเนินงานห้องเรียนสีขาว 0  อ.โฆษิต 1 

การจัดทำบอดร์โครงสร้างห้องเรียนสี
ขาว 

0 
 

อ.โฆษิต 
1 

สร้างความรู้ สร้างความตระหนักถึง
โทษและพิษภัยของยาเสพติด 

0 
 

อ.โฆษิต 
1 

การเย่ียมบ้าน 0  อ.วราภรณ์ 1 

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขการใช้สาร
เสพติด และต่อต้านการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร 

2500 
 

อ.โฆษิต 
1 

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 500 
 อ.โฆษิต 

 
 

1 
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โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
งบประมาณที่

ใช้ 2563 
วัน เวลาดำเนิน

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบสนอง
มาตรฐาน 

โครงการที่ 27) พัฒนาโรงเรียน
สุจริตและเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ความเป็นเลิศ 

 กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 0 
 

อ.ปภัสรา 
 

โครงการที่ 28) ส่งเสริมทักษะ
ดนตรี นาฏศิลป 

 
กิจกรรมส่งเสริมสุทรียภาพด้าน ศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป 

5000 
 

อ.สุภลักษณ ์
 

โครงการที ่30) เฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 

 
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและ
ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 

35000  อ.ยูไรดา  

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการที่ 12) โครงการวัน
สำคัญทางศาสนา 

เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญ
ทางศาสนา 

กิจกรรมวันมาฆบูชา 500 ก.พ.64-มี.ค.64 อ.ปภัสรา 1 

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 500 พ.ค.-63 อ.วราภรณ์ 1 

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ
เข้าพรรษา 

2,000 ก.ค. 63-มิ.ย. 63 อ.ปภัสรา 1 

โครงการที่ 13) โครงการวัน
สำคัญสถาบันชาติ กษัตริย์ 

เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญ
ของสถาบันชาติ กษัตริย์ 

กิจกรรมวันปิยมหาราช 200 ต.ค. 63-มี.ค. 64 อ.โฆษิต 1 

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย 200 ก.ค. 63-มิ.ย. 63 อ.โฆษิต 1 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1,000 ส.ค.-63 อ.โฆษิต 1 

กิจกรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 200 พ.ย. 62-ก.พ. 63 อ.โฆษิต 1 

กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

1,000 ก.ค.-63 อ.วราภรณ์ 1 
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โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
งบประมาณที่

ใช้ 2563 
วัน เวลาดำเนิน

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบสนอง
มาตรฐาน 

  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 

1,000 มิ.ย.-63 อ.วราภรณ์ 1 

โครงการที่ 14) โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

  

 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน  

  

กิจกรรมวันปีใหม ่ 0 ธ.ค.-63 อ.โฆษิต 1 

กิจกรรมวันไหว้คร ู 500 ม.ค. 64-มี.ค. 64 อ.โฆษิต 1 

กิจกรรมโครงงานคุณธรรม สพฐ. 4,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ศิริรัตน์ 1 

กิจกรรมสภานักเรียน 500 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.โฆษิต 1 

วันงดสูบบุหรี่โลก 500 พ.ค.-63 อ.วราภรณ์ 1 

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขการใช้สาร
เสพติด และต่อต้านการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร 

2,500 เม.ย. 62-มี.ค. 63 อ.โฆษิต 1 

โครงการสอบธรรมศึกษา 0 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปภัสรา 1 

กิจกรรมปรับปรงุและพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

0 ก.ค. 63-มี.ค. 64 
อ.โฆษิต 

1 

โครงการที่ 15) โรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero Waste School) 

เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ การ
แยกขยะและการนำขยะกลับไปใช้ 

กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 4,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ลัดดาวรรณ 1 

โครงการท่ี 29) เทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตรย์และ
ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลัก  

 55,000  อ.ปรีดา  
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โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
งบประมาณที่

ใช้ 2563 
วัน เวลาดำเนิน
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบสนอง
มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาคและเท่าเทียม เขา้ถึงบริการทางการศึกษา 

โครงการที่ 16) โครงการงาน
แนะแนว 

1. เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมในการปฏิบัติงาน
บริการงานแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถเลือกสถานศึกษาต่อ 
ที่ตรงกับความสมารถตรงความต้องการของ
ตนเอง 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับคำปรึกษาในทุกๆด้าน
อย่างใกล้ชิด 

กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว 0 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปภัสรา 1 

กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา 0 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปภัสรา 1 

กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 0 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.วราภรณ์ 1 

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

0 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปภัสรา 1 

กิจกรรมแนะแนวรายวัน 0 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปภัสรา 1 

กิจกรรมแนะแนวในเขตพ้ืนที่บริการ 9,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปภัสรา 1 

ปัจจัยพ้ืนฐาน 69,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปภัสรา 1 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เปน็ระบบ ให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรับผดิชอบ 

โครงการที่ 17) โครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการจัดการเรียนการสอน และมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

กิจกรรมพัฒนางานบุคลากร 40,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปภัสรา 2 

กิจกรรมขยายผลกระบวนการ 
Learning Process 

0 ก.ค. 63-มี.ค. 65 อ.ปรีดา 2 

กิจกรรมนิเทศภายใน 0 ก.ค. 63-มี.ค. 66 อ.ปภัสรา 2 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

0 ก.ค. 63-มี.ค. 67 อ.ปภัสรา 2 

กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ 10,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปภัสรา 2 

กิจกรรมอบรมผู้บรหิาร 3,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปภัสรา 2 

กิจกรรมจัดจ้างครู บุคลากร  261,600 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปภัสรา 2 
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โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
งบประมาณที่

ใช้ 2563 
วัน เวลาดำเนิน

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบสนอง
มาตรฐาน 

โครงการที่ 18) โรงเรียนพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง SQIP 

  กิจรรมโรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
SQIP 1,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปรีดา 3 

โครงการที่ 19) จัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์   กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 

95,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.สุภลักษณ ์
  

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชวีติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการที่ 20) โรงเรียน 1 
ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
2000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.สุนทร 2 

โครงการที่ 21) โครงการ
พัฒนาอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ 

1.  เพ่ือให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 

มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 
2. จัดโครงการ กิจกรรมทีส่่งเสริมสุขภาพ

อนามยัและความปลอดภัยของผู้เรียน 
3. จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง

และ หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 

55,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปรีดา 2 

กิจกรรมเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 500 ก.ค. 63-มี.ค. 64 นายสันติ 2 

กิจกรรมห้องเรียนสะอาด 500 ก.ค. 63-มี.ค. 64 นายสันติ 2 

กิจกรรมงานอาคารและอุปกรณ ์ 4,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 นายชัยยันต์ 2 

กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และ
บริการ 

52,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 นายชัยยันต์ 2 

กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 14,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 นายชัยยันต์ 2 

กิจกรรมบริการและงานซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

9,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 นายชัยยันต์ 2 

กิจกรรมสร้างอัฒจรรย์เหล็ก 0 ก.ค. 63-มี.ค. 64 นายชัยยันต์ 2  
โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม งบประมาณที่ วัน เวลาดำเนิน ผู้รับผิดชอบ ตอบสนอง
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ใช้ 2563 กิจกรรม มาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โครงการที่ 22) โครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1. เพ่ือประเมินผลและพัฒนาคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 
2. เพ่ือจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการประเมินผลและ
พัฒนาภาพคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

กิจกรรมประชุมเชงิปฏิบัติการจัดทำ 
SAR ของสถานศึกษา 

0 มี.ค.-64 อ.สุนทร 2 

กิจกรรมจัดทำรายงาน SAR ของ
สถานศึกษา 

2,500 เม.ย.-64 อ.สุนทร 2 

กิจกรรมรองรับการประเมินประจำปี
จากหน่วยงานต้นสังกัด 

18,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.สุนทร 2 

โครงการที่ 23) โครงการ
แผนงานและงบประมาณ 

1. เพ่ือกำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษา 
2. เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทิน
ประจำปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษา 
3. เพ่ือให้งานบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตาม
หลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบของ
ทางราชการ                                            
4. เพ่ือพัฒนาระบบงานการเงิน ให้มี
ประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือให้ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมี
สภาพที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองและ
คุ้มค่า 

กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการและ
ปฏิทิน ประจำปีการศึกษา 2562 

1,500 พ.ค. 63-มิ.ย. 64 อ.รพีพรรณ 2 

กิจกรรมประชุมเชงิปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีของ
สถานศึกษา 

0 เม.ย.-63 อ.รพีพรรณ 2 

กิจกรรมพัฒนางานบัญชี 0 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ.ลัดดาวรรณ 2 

กิจกรรมส่งเสริมงานสาธารณูปโภค 285,000 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ.ลัดดาวรรณ 2 
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โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
งบประมาณที่

ใช้ 2563 
วัน เวลาดำเนิน

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

ตอบสนอง
มาตรฐาน 

โครงการที่ 24) โครงการภาคี
เครือข่ายพัฒนาการศึกษา 

1.  เพ่ือให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติ
หน้าท่ีตามระเบียบที่กำหนด 
2. เพ่ือให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษา 
3. เพ่ือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต้น
สังกัด 

กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 0 เม.ย. 63-มี.ค. 64 
อ.ปรีดา 

2 

กิจกรรมพัฒนางานสัมพันธ์ชุมชน 

0 

เม.ย. 63-มี.ค. 64 

อ.โฆษิต 

2 

โครงการที่ 25) โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เพ่ือชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของ
สถานศึกษา การติดตามพฤติกรรมและช่วยหา
แนวทางการแก้ปัญหาของผู้เรียน ระหว่าง
สถานศึกษากับผู้ปกครอง 

ประชุมผู้ปกครอง 

7,000 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ.โฆษิต 2 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

งานบริหารวิชาการ 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

2563 
วัน เวลาดำเนิน

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 1)โครงการงานวิชาการ (อ.ปรีดา ดำด้วงโรม ) กิจกรรมวิทยากรท้องถ่ิน และแหล่งเรียนรู้ภายนอก(ทักษะอาชีพ) 28,000 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ.ปรีดา 

กิจกรรมรับนักเรียน ม.1 ม.4 2,000 เม.ย.-63 อ.ปรีดา 

กิจกรรม PLC 1,000 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ.ปรีดา 

โครงการที่ 2) โครงการรับนักเรียน  
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรงุหลักสูตร 2,000 ก.ค.-63 อ.วรรณา 

โครงการที่ 3) โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับชาติ O-NET         (อ.เบญจมินทร์ จันทวงศ์) 

กิจกรรมติว O-NET 1,000 พ.ย. 63-ก.พ. 64 อ.เบญจมินทร์ 

กิจกรรมสอบ O-NET 10,500 ก.พ.64-มี.ค.64 อ.เบญจมินทร์ 

โครงการที่ 4) โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                                
(อ.เบญจมินทร์ จันทวงศ์) 

กิจกรรมปรับพ้ืนฐานและปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 1,000 ก.ค.-63 อ.เบญจมินทร์ 

กิจกรรมนักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น 0 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ.เบญจมินทร์ 

กิจรรมสอนซ่อมเสริม 0 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ.วรรณา 

กิจกรรมจัดสอนแทน 0 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ.วรรณา 

กิจกรรมวันสุนทรภู ่ 0 มิ.ย.-63 อ.วรรณา 

กิจกรรมวันภาษาไทย 0 ก.ค.-63 อ.วรรณา 

กิจกรรมยอดนักอ่าน 0 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ.วรรณา 

กิจกรรมวันครสิต์มาส 2,000 ธ.ค.-63 อ.ศิริรัตน์ 

กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1,000 ก.ค.-63 อ.สุนทร 
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โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

2563 
วัน เวลาดำเนิน

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

 การแข่งขันกีฬาสีภายใน 4,000 ก.ค. 63-ส.ค. 63 นายชัยยันต์ 

กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกรีฑาภายนอก 60,000 ก.ค. 63-ส.ค. 63 นายชัยยันต์ 

กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 1,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 นายชัยยันต์ 

กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายและส่งเสริมสุขภาพจิต 500 ก.ค. 63-มี.ค. 64 นายชัยยันต์ 

กิจกรรมพัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์ศิลปะ ดนตรี 1,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.สุภลักษณ ์

พัฒนากลุ่มสาระศิลปะ 1,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.สุภลักษณ ์

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะอาชีพ 1,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.สุภลักษณ ์

กิจกรรมพัฒนาสาระคณิตศาสตร ์ 1,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ลัดดาวรรณ 

กิจกรรมพัฒนาการสอนเกษตร 1,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.โฆษิต 

กิจกรรมพัฒนาการสอนนาฏศิลป ์ 1,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.รุ่งโรจน์ 

โครงการ 5) โครงการพัฒนาผู้เรียน (อ.วรรณา พูลสวัสด์ิ) กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ 5,500 มี.ค.-64 อ.วรรณา 

กิจกรรมนศท. 

98,010 

ต.ค. 63-ก.พ. 64 อ.ปรีดา 

กิจกรรมอาสาพัฒนา ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.นิภาพันธ์ 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ธ.ค. 63-ก.พ. 64 อ.สุนทร 

กิจกรรมทศันศึกษา 60,000 ธ.ค. 63-ก.พ. 64 อ.วรรณา 

โครงการ 8) โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
(อ.วรรณา พูลสวัสด์ิ) 

แข่งขันทักษะนักเรียน 40,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.วรรณา 

รายงานผลการจัดการศึกษา 0 ม.ค. 64-มี.ค. 64 อ.ปรีดา 
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โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

2563 
วัน เวลาดำเนิน

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 9) โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน 
(อ.นิภาพันธ์ ระวิวงศ์) 

กิจกรรมจัดซื้อยาห้องพยาบาล 3,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.นิภาพันธ์ 

To be number one 0 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.นิภาพันธ์ 

กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ 26,250 พ.ค. 63-มิ.ย. 64 อ.นิภาพันธ์ 

โครงการที่ 10) โครงการพัฒนางานห้องสมุด                 
(อ.พัชนี เสนาสี) 

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 0 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.พัชนี 

กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 0 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.พัชนี 

กิจกรรมซ่อมแซม บำรงุหนังสือห้องสมุด 200 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.พัชนี 

โครงการที่ 11) โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล        
(อ.เบญจมินทร์ จันทวงศ์) 

กิจกรรมพัฒนางานวัดผลประเมินผล 5,118 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.เบญจมินทร์ 

โครงการที่ 12) โครงการวันสำคัญทางศาสนา             
(อ.ปภัสรา สมจรงิ) 

กิจกรรมวันมาฆบูชา 500 ก.พ.64-มี.ค.64 อ.ปภัสรา 

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 500 พ.ค.-63 อ.วราภรณ์ 

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2,000 ก.ค. 63-มิ.ย. 63 อ.ปภัสรา 

โครงการที่ 13) โครงการวันสำคัญสถาบันชาติ กษัตริย์         
(อ. วราภรณ์ มีแก้ว) 

กิจกรรมวันปิยมหาราช 200 ต.ค. 63-มี.ค. 64 อ.โฆษิต 

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย 200 ก.ค. 63-มิ.ย. 63 อ.โฆษิต 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1,000 ส.ค.-63 อ.โฆษิต 

กิจกรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 200 พ.ย. 62-ก.พ. 63 อ.โฆษิต 

กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1,000 ก.ค.-63 อ.วราภรณ์ 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสธุาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 

1,000 มิ.ย.-63 อ.วราภรณ์ 
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โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

2563 
วัน เวลาดำเนิน

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 14) โครงการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม          
(อ.โฆษิต สามัคคคีารมย์)  

กิจกรรมวันปีใหม ่ 0 ธ.ค.-63 อ.โฆษิต 

กิจกรรมวันไหว้คร ู 500 ม.ค. 64-มี.ค. 64 อ.โฆษิต 

กิจกรรมโครงงานคุณธรรม สพฐ. 4,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ศิริรัตน์ 

กิจกรรมสภานักเรียน 500 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.โฆษิต 

วันงดสูบบุหรี่โลก 500 พ.ค.-63 อ.วราภรณ์ 

โครงการสอบธรรมศึกษา 0 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปภัสรา 

กิจกรรมปรับปรงุและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 0 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.โฆษิต 
โครงการที่ 15) โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
(อ.ลัดดาวรรณ อุปลา) 

กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 4,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ลัดดาวรรณ 

โครงการที่ 16) โครงการงานแนะแนว (อ.ปภัสรา สมจริง) กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว 0 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปภัสรา 

กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษา 0 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปภัสรา 

กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 0 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.วราภรณ์ 

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 0 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปภัสรา 

กิจกรรมแนะแนวรายวัน 0 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปภัสรา 

กิจกรรมแนะแนวในเขตพ้ืนที่บริการ 9,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปภัสรา 

ปัจจัยพ้ืนฐาน 69,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปภัสรา 

โครงการที่ 18) โรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเน่ือง SQIP         
(อ.ปรีดา ดำด้วงโรม) 

กิจรรมโรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเน่ือง SQIP 
1,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปรีดา 
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โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

2563 
วัน เวลาดำเนิน

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 19) จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 95,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.สุภลักษณ ์

โครงการที่ 20) โรงเรียน 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.สุนทร 

โครงการที่ 22) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา         
(อ.สุนทร ปานเล็ก) 

กิจกรรมประชุมเชงิปฏิบัติการจัดทำ SAR ของสถานศึกษา 0 มี.ค.-64 อ.สุนทร 

กิจกรรมจัดทำรายงาน SAR ของสถานศึกษา 2,500 เม.ย.-64 อ.สุนทร 

กิจกรรมรองรับการประเมินประจำปีจากหน่วยงานต้นสังกัด 18,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.สุนทร 

โครงการที่ 27 พัฒนาโรงเรียนสุจริตและเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ความเป็นเลิศ 

พัฒนาโรงเรียนสุจริตและเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเป็นเลิศ 
0 

เม.ย. 63-มี.ค. 66 
อ.ปภัสรา 

โครงการที่ 28 ส่งเสริมสุทรียภาพด้าน ศิลปะ ดนตรี นาฏ
ศิลป  กิจกรรมสง่เสริมสุทรียภาพด้าน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 5000 

เม.ย. 63-มี.ค. 67 
อ. สุภลักษณ ์

โครงการที่ 29 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรย์และ
ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก 

 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรย์และขับเคลื่อนศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลัก 55,000 

ส.ค.-63 
อ.ปรีดา 



 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของกลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารท่ัวไป 

 

 งานบริหารแผนงานและบริหารทั่วไป 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

2563 
วัน เวลาดำเนิน

กิจกรรม 
ผู้รบัผิดชอบ 

โครงการที่ 6) โครงการพัฒนาระบบ ICT สื่ออุปกรณ์
และครุภัณฑ์           (อ.สุนทร ปานเล็ก) 

กิจกรรมซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี 6,000 ก.ค. 63-ก.พ. 64 อ.สุนทร 

กิจกรรมติดต้ัง บำรุง ระบบอินเตอร์เน็ต 2,000 ต.ค. 63-ก.พ. 64 อ.สุนทร 

โครงการที่ 7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV (อ.สุนทร ปานเล็ก) 0 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.สุนทร 

โครงการที่ 21) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ (อ.ชัยยันต์ มีเดช) 

กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

55,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปรีดา 

กิจกรรมเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 500 ก.ค. 63-มี.ค. 64 นายสันติ 

กิจกรรมห้องเรียนสะอาด 500 ก.ค. 63-มี.ค. 64 นายสันติ 

กิจกรรมงานอาคารและอุปกรณ ์ 4,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 นายชัยยันต์ 

กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และบริการ 52,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 นายชัยยันต์ 

กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 14,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 นายชัยยันต์ 

กิจกรรมบริการและงานซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 9,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 นายชัยยันต์ 

กิจกรรมสร้างอัฒจรรย์เหล็ก 
  

0 ก.ค. 63-มี.ค. 64 นายชัยยันต์ 



 
 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

2563 
วัน เวลาดำเนิน

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 23) โครงการแผนงานและงบประมาณ                      
(อ.รพีพรรณ โพธ์ิเพชร) 

กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทิน ประจำปีการศึกษา 2562 1,500 พ.ค. 63-มิ.ย. 64 อ.รพีพรรณ 

กิจกรรมประชุมเชงิปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของ
สถานศึกษา 

0 เม.ย.-63 อ.รพีพรรณ 

กิจกรรมพัฒนางานบัญชี 0 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ.ลัดดาวรรณ 

กิจกรรมส่งเสริมงานสาธารณูปโภค 285,000 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ.ลัดดาวรรณ 

โครงการที่ 25) โครงการประชุมผู้ปกครอง ประชุมผู้ปกครอง 7,000 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ.โฆษิต 

โครงการที่ 26) สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

ดำเนินงานห้องเรียนสีขาว 0 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ.โฆษิต 

การจัดทำบอดร์โครงสร้างห้องเรียนสีขาว 0 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ.โฆษิต 

สร้างความรู้ สร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด 0 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ.โฆษิต 

การเย่ียมบ้าน 0 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ.วราภรณ์ 

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขการใช้สารเสพติด และต่อต้านการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

2500 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ.โฆษิต 

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 500 เม.ย. 63-มี.ค. 65 อ.โฆษิต 

โครงการที่ 30) เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 กิจกรรมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 

35000 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ. ยูไรดา 

 
 



 
 

 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของกลุ่มบริหารบุคลากร 
 

งานบริหารบุคลากร 

โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ 

2563 
วัน เวลาดำเนิน

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการที่ 17) โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (อ.ปภัสรา สมจรงิ) 

กิจกรรมพัฒนางานบุคลากร 40,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปภัสรา 

กิจกรรมขยายผลกระบวนการ Learning Process 0 ก.ค. 63-มี.ค. 65 อ.ปรีดา 

กิจกรรมนิเทศภายใน 0 ก.ค. 63-มี.ค. 66 อ.ปภัสรา 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 0 ก.ค. 63-มี.ค. 67 อ.ปภัสรา 

กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ 10,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปภัสรา 

กิจกรรมอบรมผู้บรหิาร 3,000 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปภัสรา 

กิจกรรมจัดจ้างครู บุคลากรทางการศึกษา  261,600 ก.ค. 63-มี.ค. 64 อ.ปภัสรา 

โครงการที่ 24) โครงการภาคีเครือข่าย
พัฒนาการศึกษา (อ.ปภัสรา สมจริง) 

กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 0 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ.ปรีดา 

กิจกรรมพัฒนางานสัมพันธ์ชุมชน 0 เม.ย. 63-มี.ค. 64 อ.โฆษิต 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


