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ส่วนที่  1 
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 

1. ประวัติโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  ตั้งอยู่เลขท่ี 71 หมู่  11 ต าบลเีีย   อ าเออเบญจลักษ์  จังห ัดศรีีะเกษ  
รหัีไปรษณีย ์33110  ีังกัดี านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ี านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  กระทร งศึกษาธิการ  โทรศัพท์  0-4560-5040 , 09-05964002                                     
E-mail : BPSCHOOL2522@gmail.com             
  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 79 ไร่ 2 งาน 80 ตาราง า  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเีีย 
 ิทยาคม เริ่มแรกีร้างขึ้นโดยเงินบริจาคและแรงงานของราษฎรต าบลเีีย และต าบลใกล้เคียงเป็นอาคารชั่ ครา 
ขนาด 7 x 54 เมตร  6 ห้อง ปีการศึกษา 2525 โรงเรียนได้เข้าโครงการมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณอาพชี ิตและ
ีังคม (มพชี.)ปีการศึกษา 2532 อายหลังได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านเีีย  ิทยาคม เป็นโรงเรียนเบญจลักษ์
พิทยา  ตามประกาศกระทร งศึกษาธิการ ลง ันที่ 16 ีิงหาคม 2530 เข้าโครงการขยายโอกาีทางการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น กรมีามัญศึกษา (คอมต.ีศ.) และเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา ปีการศึกษา 2539  และน า
ร่องการประกันคุณอาพการศึกษาในีห ิทยาบูรพา  เข้าโครงการหนึ่งอ าเออหนึ่งโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา 2546  
และเข้ารับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรเรียนในฝัน  ปี 2548    
  
  ชื่อ    โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
  อักษรย่อ   บ.พ. 
  วันเปิดท าการสอน   ันที่ 27 พฤษอาคม 2522 
  ตราประจ าโรงเรียน  
 
 
 

ปรัชญา    “ปัญญา โลกีมิ ปชโชโต”  (ปัญญาเป็นแีงี ่างในโลก) 
 ค่านิยม     พัฒนาีถานศึกษาีู่ค ามเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม มีมาตรฐาน   

ตร จีอบได้ 
  ค าชวัญของโรงเรียน  เรียนดี  ประพฤติดี มี ินัย จิตใจเป็นนักกีฬา เพื่อพัฒนาีังคม 
  สีประจ าโรงเรียน   “เทา –  แีด” 

            ีีเทา  หมายถึง  มันีมองอันชาญฉลาด 
                                          ีีแีด  หมายถึง  ปัญญาอันเฉียบแหลม 
 อัตลักษณ์โรงเรียน  “ ีะอาดกาย ยิ้มง่าย ไห ้ี ย” 

เอกลักษณ์โรงเรียน  “ีร้างคนดี  มีค ามรู้  ีู่ีังคม ” 
วัฒนธรรมของโรงเรียน    ตรงต่อเ ลา  รับผิดชอบ  จิตอาีา 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นเีีย  
สมรรถนะหลักของโรงเรียน   ทุ่มเท  เีียีละ  เพ่ือท างานให้ี าเร็จ 
ขนาดของโรงเรียน  ขนาดกลาง 
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ท าเนียบผู้อ านวยการ 
1.  นายีนั่น   ไี    ต าแหน่ง  ผู้อ าน ยการโรงเรียน   15 พฤษอาคม 2522 -  1 ตุลาคม 2527 
2.  นายีุรศักดิ์   ด งแก้    ต าแหน่ง  ผู้อ าน ยการโรงเรียน   1 ตุลาคม  2527 - 5 พฤศจิกายน 2535 
3.  นายธีรชัย   บุพศิริ   ต าแหน่ง  ผู้อ าน ยการโรงเรียน   5 พฤศจิกายน 2535 - 30 กันยายน 2541 
4.  นายประม ล  เงาศรี   ต าแหน่ง  ผู้อ าน ยการโรงเรียน   5   มกราคม  2542 -  30 กันยายน  2549

 5.  นายนิยม   งศ์อักดี      ต าแหน่ง  ผู้อ าน ยการโรงเรียน   27 มกราคม  2550 -  30 กันยายน  2556 
6.  นายถ ัลย์  ีุนทรา   ต าแหน่ง  ผู้อ าน ยการโรงเรียน   1 ตุลาคม  2556 -  10 พฤศจิกายน 2559 
7.  นายีฤษดิ์  ีมทิพย์   ต าแหน่ง  ผู้อ าน ยการโรงเรียน  11 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2560 
8.  นายอูมิอัทร  มาลี   ต าแหน่ง  ผู้อ าน ยการโรงเรียน   16 พฤษอาคม 2561 –  ปัจจุบัน 

 

2. สถานที่ตั้งของโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  ตั้งอยู่เลขท่ี  71  หมู่  11  ต าบลเีีย   อ าเออเบญจลักษ์        

จังห ัดศรีีะเกษ  ีังกัดี านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28 
 
แผนที่ตั้งโรงเรียน 
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แผนผังโรงเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะที่ตั้งของโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาตั้งอยู่ติดถนนหล งหมายเลข  2085  ถนนกันทรลักษ์ – กันทรารมย์  ห่างจาก
อ าเออเมือง  จังห ัดศรีีะเกษ  เป็นระยะทาง 65 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ   อ าเออโนนคูณ  จังห ัดศรีีะเกษ 
ทิศใต้   ติดต่อกับ   อ าเออกันทรลักษ์  จังห ัดศรีีะเกษ 
ทิศตะ ันออก ติดต่อกับ   อ าเออเดชอุดม  จังห ัดอุบลราชธานี 
ทิศตะ ันตก ติดต่อกับ   อ าเออน้ าเกลี้ยง  จังห ัดศรีีะเกษ 
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3. โครงสร้างการบริหารโรงเรียน   
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 
 4.1 ฝ่ายบริหาร 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิสูงสุด 
1. นายอูมิอัทร  มาลี ผู้อ าน ยการช านาญการพิเศษ ปริญญาเอก 
2. นาย ัชระ  กรมพะไมย    รองผู้อ าน ยการช านาญการพิเศษ ปริญญาโท 
3. นายบรรจง  ีีค า    รองผู้อ าน ยการช านาญการพิเศษ ปริญญาโท 
4. นายธ ัชชัย  ลือชา    รองผู้อ าน ยการช านาญการพิเศษ ปริญญาโท 

 

     4.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1)  จ าแนกตามเพศ 

 

สถานภาพ 
จ าแนกตามเพศ รวม 

(คน) ชาย หญิง 
ผู้บริหาร 4 - 4 
ครูผู้ีอน 21 40 61 
พนักงานราชการ 4 4 8 
ครูช่ ยีอน 1 - 1 
ครูอัตราจ้าง 1 2 3 
ลูกจ้างรายเดือน 1 1 2 
ช่างไม้ 4 1 - 1 
ครูพ่ีเลี้ยง 1 - 1 
ลูกจ้างชั่ ครา  2 - 2 

รวมทั้งหมด 36 47 83 
 

2) จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

สังกัด/กลุ่มสาระฯ 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา รวม 

(คน) 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญา 

ตรี 
ปริญญา 

โท 
ปริญญา 

เอก 
ผู้บริหาร - - 3 1 4 
คณิตศาีตร์ - 2 6 - 8 
 ิทยาศาีตร์ - 5 8 - 13 
ีังคมศึกษา ศาีนาและ ัฒนธรรม - 4 4 - 8 
อาษาไทย - 3 2 - 5 
อาษาต่างประเทศ - 9 5 - 14 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 5 4 - 9 
ศิลปะ - 5 2 - 7 
ีุขศึกษาและพลศึกษา - 3 3 - 6 
แนะแน  - 1 - - 1 

รวมทั้งหมด - 37 37 1 75 
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3) จ าแนกตามวิทยฐานะ(ข้าราชการครู) 
 

สังกัด/กลุ่มสาระฯ 
จ าแนกตามวิทยฐานะ รวม 

(คน) ไม่มี 
วิทยฐานะ 

ช านาญการ ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ 

ผู้บริหาร - - 4 - 4 
คณิตศาีตร์ 1 4 3 - 8 
 ิทยาศาีตร์ 2 2 9 - 13 
ีังคมศึกษา ศาีนาและ ัฒนธรรม 4 1 2 - 7 
อาษาไทย 1 1 3 - 5 
อาษาต่างประเทศ 5 2 3 - 10 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 1 4 - 8 
ศิลปะ 4 - 1 - 5 
ีุขศึกษาและพลศึกษา 2 - 2 - 4 
แนะแน  1 - - - 1 

รวมทั้งหมด 23 11 31 - 65 
 

     4.3  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

1. นายอัครเดช  จันทรมัย  ประธานคณะกรรมการีถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นายธีร ัฒน์  ค าศรี   ผู้ทรงคุณ ุฒิ 
3. นายอัศนี  ชินชัย   ผู้ทรงคุณ ุฒิ 
4. นายหมอน  คูหา   ผู้ทรงคุณ ุฒิ 
5. นายีถิต  ค าแผง   ผู้ทรงคุณ ุฒิ 
6. นายนพรัตน์  ยัพไพศาลกุล  ผู้ทรงคุณ ุฒิ 
7. นายมนูญ  ด าลี   ผู้ทรงคุณ ุฒิ 
8. นาง ิชุดา ต าหนง   ผู้แทนครู 
9. นายีังข์ทอง  ปรัีพันธ์  ผู้แทนศิษย์เก่า 
10. พระครูปิยธรรมพิีุทธิ์   ผู้แทนพระอิกษุีงฆ์ 
11. พระอธิการี าร ย  ีัง ะโร  ผู้แทนพระอิกษุีงฆ์ 
12. นายชัยยงค์  ีลักค า   ผู้แทนองค์กรชุมชน 
13. จ.ี.อ.ชัยอนันทต์  พื้นผา  ผู้แทนองค์การบริหารี่ นท้องถิ่น 
14. ีิบเอกปองคุณ  พันธ์ี ัีดิ์  ผู้แทนผู้ปกครอง 
15. นายอูมิอัทร  มาลี   ผู้อ าน ยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
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5. ข้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

 อาคาร ชื่อแบบอาคาร จ านวน ปีท่ีสร้าง งบประมาณ 
1 อาคารเรียนถา ร   216 ค 1  หลัง 2525 3,621,830 
2 อาคารเรียนถา ร 216 ล (ปรับปรุง 29) 1  หลัง 2539 8,462,000 
3 อาคารฝึกงาน แบบGEN H (มพช. 2 

คหกรรม – เกษตร) 
1  หลัง 2529 598,350 

4 อาคารฝึกงานแบบ GEN I (มพช. 2 ) 
อุตีาหกรรมศิลป์ 

1  หลัง 2529 598,350 

5 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 1  หลัง 2540 1,880,000 
6 อาคารหอประชุม 100 / 27 1  หลัง 2539 4,192,000 
7 อาคารโรงอาหาร  500 ที่นั่ง 1  หลัง 2560 5,426,090.88 

8 บ้านพักครู แบบ 202 4  หลัง 

2524 100,000 
2525 191,000 
2526 100,800 
2527 214,000 

9 บ้านพักนักการอารโรง  2  หลัง 
2533 111,000 
2535 121,000 

10 ห้องน้ าห้องี้ ม แบบ 6 ที่/27 4  หลัง 

2530 90,000 
2534 156,000 
2537 180,000 
2539 190,000 

11 ถังเก็บน้ าฝน คีล.ฝ.33 
(แบบกรมีามัญ) 

2  ชุด 
  

12 หอถังประปา 9/9 1  ที่   
 

6.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
 

ที ่ รายการ รายละเอียด 
1 โทรศัพท์  หมายเลข  0 –4560 – 5040  ห้องผู้อ าน ยการ 
2 โทรศัพท์  หมายเลข  0 –4560 – 5041 ห้องธุรการ 
3 โทรีาร  หมายเลข  0 –4560 – 5040 ห้องผู้อ าน ยการ 
4 Website http://www.bp.ac.th 
5 E-mail Bpschool2522@gmail.com 
6 ไฟฟ้า-ประปา  
7 รถจักรยานยนต์ 3  คัน 
8 ถนนีัญจรเป็นคอนกรีต 700  เมตร 
9 รถยนต์ (รถตู้)  ทะเบียน ม.2332 
10 รถบรรทุก ทะเบียน 41-9575 

http://www.bp.ac.th/
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7.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดท าการีอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจ าน นนักเรียนทั้งหมด 1,001 คน  แยกตามรายชั้นเรียนและเพศ   ได้ดังนี้ 

ระดับชั้น จ านวนห้อง จ านวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 76 91 29 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 88 82 170 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 112 100 212 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 18 276 273 549 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 6 44 113 178 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 50 81 131 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 5 51 92 143 

      รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 16 145 286 452 
รวมทั้งหมด 32 421 559 1,001 

 
8. สภาพชุมชน  อาชีพ  วัฒนธรรม  และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ดังนี้ 

      8.1 เขตบริการของโรงเรียน 
  เขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนเบญจลักษ์   ประกอบด้ ย เขตพ้ืนที่การปกครองจ าน น 5 ต าบล  ได้แก่
ต าบลเีีย   ต าหนองงูเหลือม  ต าบลท่าคล้อ  ต าบลหนองห ้า  ต าบลหนองฮาง 
       8.2 สภาพชุมชุนโดยรอบ 

อาชีพของชุมชน 
ชุมชนในถิ่นนี้ี่ นใหญ่ประกอบอาชีพท านาี่ นอาชีพอ่ืน เช่น รับราชการ ค้าขาย นักธุรกิจ  ค่อนข้าง

น้อย  และมีค่านิยมในการเดินทางไปท างานต่างประเทศ  ซึ่งนอกเหนือจากท านาก็ไม่มีอาชีพเีริม  ประชาชนใน
พ้ืนที่แถบนี้ค่อนข้างยากจน 

วัฒนธรรม 
ชา บ้านเีีย ี่ นใหญ่นับถือศาีนาพุทธใน ันพระและ ันี าคัญทางศาีนา ัดจะเป็นศูนย์ร มของ

ชา บ้านที่ไปท าบุญและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ัดเป็นประจ านอกจากนี้ขนบธรรมเนียมประเพณีของหมู่บ้านนี้ยังมีรักษา
ไ ้เป็นเอกลักษณ์  เช่น  การอุปีมบท  การท าบุญบั้งไฟ  ประเพณีบุญพระเ ี  ประเพณีบุญข้า ีารท  ประเพณี
แห่นางด้ง 

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
ในเขตบริการของโรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ที่ทางโรงเรียนีามารถจัดให้นักเรียนได้ศึกษาค้นค ้าดังนี้   ัด 

กลุ่มแม่บ้าน ศาลากลางบ้าน  บ้านก านัน, ี านักงานองค์การบริหารี่ ยต าบลต่างๆ ที่ใกล้เคียง ที่ ่าการอ าเออ
เบญจลักษ์ ร้านค้าในชุมชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเออเบญจลักษ์ ศูนย์ีาธิตเศรษฐกิจ
พอเพียง ีถานีต าร จอูธรอ าเออเบญจลักษ์ ศูนย์เพาะพันธุ์ยางพารา ี นยางพาราโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ
อ าเออเบญจลักษ์ ีหกรณ์การเกษตรอ าเออเบญจลักษ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและีหกรณ์การเกษตรอ าเออ  
เบญจลักษ์  เป็นต้น 
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ส่วนที่  2   
ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน 

 
 

 
2.1 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
 วิสัยทัศน์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

“ีร้างคุณอาพทุนมนุษย์ ีู่ีังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
 

 พันธกิจส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเีริมีร้างค ามม่ันคงของีถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
            2. พัฒนาศักยอาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดค ามีามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณอาพผู้เรียนให้มี
ค ามรู้ ทักษะ ิชาการ ทักษะชี ิต ทักษะ ิชาชีพ คุณลักษณะในศต รรษท่ี 21 
            3. ี่งเีริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
            4. ีร้างโอกาี ค ามเีมออาคลดค ามเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่ ถึงและเท่าเทียม 
            5. ี่งเีริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณอาพชี ิตที่เป็นมิตรกับีิ่งแ ดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
            6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และี่งเีริมให้ทุกอาคี่ นมีี่ นร่ มในการจัด
การศึกษา  

 เป้าประสงค์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและีร้างีรรค์น ัตกรรม มีค ามรู้ มีทักษะและ 

คุณลักษณะของผู้เรียนในศต รรษที่ 21 มีีุขอา ะที่เหมาะีมตาม ัย มีค ามีามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตั ต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
  2. ผู้เรียนที่มีค ามต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาี และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่ ถึง เท่าเทียม และมีคุณอาพ พร้อมก้า ีู่ีากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิต ิญญาณค ามเป็นครู มีค ามแม่นย าทาง ิชาการ และมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบีนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้ีร้างีรรค์น ัตกรรม และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 
  4. ผู้บริหารีถานศึกษา มีค ามเป็นเลิศี่ นบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และน ัตกรรม มีอา ะผู้น าทาง
 ิชาการ มีี านึกค ามรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่ มมือ 
  5. ีถานศึกษา มีค ามเป็นอิีระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่ มมือกับชุมชน 
อาคเอกชน และผู้เกี่ย ข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดีอาพแ ดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ใน 
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนน ัตกรรม 
  6. ี านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นี านักงานแห่งน ัตกรรมยุค
ใหม่ ใช้ข้อมูลีารีนเทศและการ ิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณอาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
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อย่างเป็นระบบ 
  7. ี านักงานี่ นกลาง ปรับเปลี่ยน ัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงาน
และการจัดการศึกษาให้ีถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลีารีนเทศท่ีมีประีิทธิอาพ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้ ิจัยและน ัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณอาพ  

  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือค ามมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณอาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 ีร้างโอกาีในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณอาพ มีมาตรฐาน และลดค าม  
               เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประีิทธิอาพการบริหารจัดการ 

 

 ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้ 
ยุทธศาีตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือค ามมั่นคง 
ยุทธศาีตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณอาพผู้เรียนและี่งเีริมการจัดการศึกษาเพ่ือีร้างขีด

ค ามีามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาีตร์ที่ 3 ด้านการี่งเีริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาีตร์ที่ 4 ด้านโอกาี ค ามเีมออาค และค ามเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาีตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือีร้างเีริมคุณอาพชี ิตที่เป็นมิตรกับีิ่งแ ดล้อม 
ยุทธศาีตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและี่งเีริมให้ทุกอาคี่ นมีี่ นร่ มในการ

จัดการศึกษา 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 13 นโยบาย 

นโยบายที่  1    การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังห ัดชายแดนอาคใต้ 
นโยบายที่  2    โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
นโยบายที่  3    การยกระดับทักษะอาษาอังกฤษ 
นโยบายที่  4    โรงเรียนคุณธรรม ีพฐ. 
นโยบายที่  5    STEM  Education 
นโยบายที่  6    การยกระดับผลีัมฤทธิ์ O-NET 
นโยบายที่  7    โครงการลดเ ลาเรียน เพ่ิมเ ลารู้ 
นโยบายที่  8    การพัฒนาครู 
นโยบายที่  9    การพัฒนาโรงเรียน ICU 
นโยบายที่  10  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
นโยบายที่  11  การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
นโยบายที่  12  การบริหารจัดการขยะและีิ่งแ ดล้อม 
นโยบายที่  13  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 
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2.2 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

 
 วิสัยทัศน์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

““ี านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มุ่งพัฒนาองค์กรให้มีคุณอาพและ
มาตรฐานีากลบนพ้ืนฐานค ามเป็นไทย เน้นคุณธรรมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกิจส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
1. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันีมัยตามหลักธรรมาอิบาล  
2. จัดการศึกษาให้ประชากรใน ัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่ ถึง ผู้เรียนมีคุณอาพตาม

มาตรฐาน  
3. ี่งเีริมการมีี่ นร่ มของทุกอาคี่ นในการจัดการศึกษา  
4. ี่งเีริม ีนับีนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์ ีืบีานเอกลักษณ์และ ัฒนธรรมท้องถิ่น  
5. พัฒนาคุณอาพโรงเรียน คุณอาพผู้บริหารครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
6. เพ่ิมประีิทธิอาพการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่และีถานศึกษา 

 ค่านิยมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
ค่านิยมในการท างานของีานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คือ  
“S M A R T”  

S : Service mind = การมีจิตใจพร้อมที่จะให้บริการ  
M : Mastery = การทางานอย่างมืออาชีพ  
A : Accountability/Transparency = การปฏิบัติงานด้ ยค ามซื่อีัตย์ ีุจริต โปร่งใี 

รับผิดชอบ  
R : Relationship = การมีน้ าใจ ใจเปิดก ้างค ามเป็นพ่ีเป็นน้อง  
T : Teamwork = การท างานเป็นทีม 

 เป้าประสงค์หลักส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
1. ี านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและีถานศึกษาีังกัดี านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 28 มี 
    คุณอาพตามมาตรฐาน  
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณอาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีค ามรู้และอยู่ร่ มกันใน 
    ีังคมได้อย่างมีค ามีุข  
3. ผู้เรียนเห็นคุณค่า อนุรักษ์ และร่ มีืบีาน ัฒนธรรมท้องถิ่น  
4. โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองคุณอาพมาตรฐานการศึกษาจากี านักงานรองรองมาตรฐาน 
    และประเมินคุณอาพการศึกษา  
5. ทุกอาคี่ นมีี่ นร่ มในการบริหารและจัดการศึกษา  
6. ผู้รับบริการมีค ามพึงพอใจ 
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จุดเน้น :  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  (4 ดี  4 ใหม่) 
ี านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้ก าหนดจุดเน้น  “4 ดี 4 ใหม่”  ดังนี้ 
4 ดี   
1.  คนด ี

- ผู้บริหารดี    - ครูและบุคลากรดี    -  นักเรียนดี 
2. ปัญญาดี 

- เก่ง ิชาการ      - เก่งดนตรี - เก่งกีฬา      - เก่งทักษะ 
3. ีิ่งแ ดล้อมดี 

- ห้องเรียนีะอาด  โรงเรียนีะอาด  บ้านพักครูีะอาด 
- ีื่อ  ัีดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
- อนุรักษ์ีิ่งแ ดล้อม/ ิถีพอเพียง 

4. รายได้ดี 
- มีงาน มีเงิน มี ุฒิเพ่ิม 
- การศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
- E-Commerce\ 

4  ใหม่ 
1. คุณอาพนักเรียน ยุคใหม่ 
2. คุณอาพครูยุคใหม่ 
3. คุณอาพโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 
4. คุณอาพการบริหารยุคใหม่ 
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2.3 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เบญจลักษ์พิทยาเป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณอาพการศึกษา ีู่มาตรฐานีากล บนพื้นฐาน หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

 พันธกิจ (Mission) 
1. ี่งเีริม พัฒนา หลักีูตร ให้ีอดคล้องกับค ามต้องการของผู้เรียน 
2. ี่งเีริม ีนับีนุน พัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณอาพและคุณลักษณะอันพึงประีงค์ตามมาตรฐานการศึกษา ขั้น

พ้ืนฐาน 
3.  ี่งเีริมการจัดกิจกรรมการเรียนการีอนที่เน้นผู้เรียนเป็นี าคัญเทียบเคียงมาตรฐานีากล 
4.  ี่งเีริม ีนับีนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาีู่ครูมืออาชีพ  
5.  พัฒนาการบริหารจัดการด้ ยระบบคุณอาพให้ได้มาตรฐาน  ตร จีอบได้และมีเครือข่ายร่ มพัฒนา 
6.  ี่งเีริมครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชนในการด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
7.  พัฒนาอาคารีถานที่ ีิ่งแ ดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
8.  พัฒนาระบบประกันคุณอาพอายในีถานศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. มีหลักีูตรหลากหลายที่ีอดคล้องกับค ามต้องการของผู้เรียน 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านให้มีคุณอาพและคุณลักษณะอันพึงประีงค์ตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
3. จัดการเรียนรู้ได้เทียบเคียงมาตรฐานีากลและมีศักยอาพเป็นพลโลก 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาีู่ครูมืออาชีพ 
5. มีการบริหารจัดการด้ ยระบบคุณอาพให้ได้มาตรฐาน ตร จีอบได้และมีเครือข่ายร่ มพัฒนา 
6. ด ารงตนอย่างมีค ามีุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. มีอาคารีถานที่ แหล่งเรียนรู้และีอาพแ ดล้อมได้มาตรฐานเอื้อต่อการเรียนรู้ 
8. โรงเรียนมีการประกันคุณอาพอายในีถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ปรัชญาของโรงเรียน  “ปัญญา  โลกีมิ  ปชโชโต”  (ปัญญาเป็นแีงี ่างในโลก) 
ค าขวัญของโรงเรียน  เรียนดี  ประพฤติดี  มี ินัย  จิตใจเป็นนักกีฬา  เพื่อพัฒนาีังคม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  “ีะอาดกาย  ยิ้มง่าย  ไห ้ี ย” 
เอกลักษณ์   “ีร้างคนดี  มีค ามรู้ ีู่ีังคม” 
วัฒนธรรมของโรงเรียน  ตรงต่อเ ลา  รับผิดชอบ  จิตอาีา 
สมรรถนะหลักของโรงเรียน  มุ่งม่ัน  ทุ่มเท  เีียีละ   
ค่านิยม  เก่ง ดี มี ินัย ได้มาตรฐาน 
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BP  Mode 
B : BEST  ประกอบด้ ย              

       Best Team work    พัฒนาทีมงานให้มีค ามเข้มแข้ง  
Best Motivation    มีแรงจูงใจ 
Best Standardization  มีการก าหนดมาตรฐานการท างาน 

 Best Performance  มุ่งม่ันการท างานด้ ยค ามเต็มใจ 
 P : Participation     การมีี่ นร่ ม 

กลยุทธ์โรงเรียน (Strategies) 
 กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพและศกัยภาพเป็นพลโลก 

 กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาการยกระดบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลและ
มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พฒันากระบวนการบริหารจดัการให้มีคณุภาพบนพืน้ฐานตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พฒันาสมรรถนะครูและบคุลากรทางการศกึษาให้มีขีดความสามารถในการ
ปฏิบตังิาน 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  เป็นแผนระยะยา  20 ปี   

  บทที่ 1 ีอา การณ์และบริบทแ ดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
    บทที่ 2 ผลการพัฒนาการศึกษาไทย ปี 2552-2558  

       บทที่ 3 ปัญหาและค ามท้าทายของระบบการศึกษา  
  บทที่ 4  ิีัยทัศน์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ    

   บทที่ 5 ยุทธศาีตร์เป้าหมาย ตั ชี้ ัด และแน ทางการพัฒนา  
ยุทธศาีตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือค ามมั่นคงของีังคมและประเทศชาติ  
ยุทธศาีตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การ ิจัย และน ัตกรรม เพ่ือีร้างขีดค ามีามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ  
ยุทธศาีตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยอาพคนทุกช่ ง ัย และการีร้างีังคม แห่งการเรียนรู้  
ยุทธศาีตร์ที่ 4 การีร้างโอกาี ค ามเีมออาค และค ามเท่าเทียม ทางการศึกษา  
ยุทธศาีตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือีร้างเีริมคุณอาพชี ิตที่เป็นมิตร กับีิ่งแ ดล้อม  
ยุทธศาีตร์ที่ 6 การพัฒนาประีิทธิอาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

         

ความจ าเป็นในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 1.ค ามท้าทายที่เป็นพล ัตของโลกศต รรษที่ 21 ทั้งในี่ นที่เป็นแรงกดดันอายนอก ได้แก่  
  1.1 การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและีังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิ ัติ                            

ดิจิทัล(Digital Revolution)                 
  1.2 การเปลี่ยนแปลงีู่อุตีาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) 
  1.3 การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การีหประชาชาติ                            

2573 (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ให้ีัตยาบัน ร มทั้ง ผลกระทบ                                         
ของการเป็นประชาคมอาเซียน  

    1.4 ค ามต้องการก าลังคนที่มีทักษะในศต รรษที่ 21 ประกอบกับแรงกดดันจาก
อายในประเทศ                        จากการเปลี่ยนแปลงโครงีร้างประชากรที่ี่งผลให้ประเทศเข้าีู่ีังคมีูง ัย
อย่างีมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ 

   1.5 การติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางทัศนคติค ามเชื่อ ค่านิยม  ัฒนธรรม 
และพฤติกรรมของประชากร  ที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแีโลกาอิ ัตน์ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ                                  
ที่ี่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและเีื่อมโทรมอย่างร ดเร็   

     1.6 ระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลายประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณอาพของคนไทย 
ทุกช่ ง ัยปัญหา คุณอาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการศึกษา 

    1.7 การพัฒนาบุคลากรด้าน ิทยาศาีตร์อาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและ การบริหาร                             
จัดการศึกษาของีถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะีม  ขาดค ามคล่องตั   ยังมีค ามเหลื่อมล้ าในด้านโอกาี และ 
ค ามเีมออาคทางการศึกษา ร มทั้ง ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและการขาดค ามตระหนักถึงค ามี าคัญ 
ของการมี ินัย ค ามซื่อีัตย์ีุจริตและการมีจิตีาธารณะของคนไทยี่ นใหญ่ ี่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา 
ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ีนองและรองรับค ามท้าทาย ผลการพัฒนาการศึกษาในช่ งปี 2552-2559 พบ ่าประเทศ
ไทยประีบค ามี าเร็จในหลายด้านและมีอีกหลายด้านยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่ นในระยะ
ต่อไป 
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     1.8 ด้านโอกาีทางการศึกษา รัฐมีนโยบายี่งเีริมีนับีนนุโอกาีทางการศึกษา
ค่อนข้างมาก  ี่งผลให้ประชากรใน ัยเรียน ร มทั้งเด็กด้อยโอกาีและผู้มีค ามต้องการจ าเป็นพิเศษมีโอกาีได้รับ
การศึกษาีูงขึ้น  แต่ยังเข้าเรียนได้ไม่ครบทุกคนและมีปัญหาการออกกลางคันอยู่บ้าง  

     1.9 ด้านคุณอาพการศึกษา ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลีัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคะแนนต่ าก ่าค่าเฉลี่ยมากและต่ าก ่าหลายประเทศในแถบเอเชีย ี่ น
ประเด็นคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยา ชนยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มข้ึน นอกจากนี้คุณอาพของก าลังแรงงาน 
อายุ 15 ปี ขึ้นไป  ยังไม่ตรงกับค ามต้องการของตลาดแรงงาน 

    1.10 ด้านประีิทธิอาพของการจัดการเรียนการีอน การบริหารจัดการและการใช้จ่าย
งบประมาณทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงีร้างและระบบการจัดการที่ต้องได้รับการปรับปรุง เป็นล าดับแรก 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการีถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีอยู่จ าน นมาก 

แนวคิดการจัดการศึกษา 
แน คิดการจัดการศึกษา(Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักี าคัญ  

ประกอบด้ ย 
    1.หลักการจัดการศึกษาเพื่อป งชน (Education for All)  
 2.หลักการจัดการศึกษาเพื่อค ามเท่าเทียมและท่ั ถึง (Inclusive Education) 
 3.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
 4.หลักการมีี่ นร่ มของทุกอาคี่ นของีังคม (All for Education) 

5.ยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :                           
SDGs 2030) โดยน ายุทธศาีตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบค ามคิดี าคัญในการจัดท าแผน 
การศึกษาแห่งชาติ 

 
วิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

  ิีัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชี ิตอย่างมีคุณอาพ ด ารงชี ิตอย่างเป็น
ีุข    ีอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศต รรษที่ 21”มี ัตถุประีงค์                           
ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  

    1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบ นการจัดการศึกษาท่ีมีคุณอาพและมีประีิทธิอาพ  
    2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและีมรรถนะที่ีอดคล้องกับบท                      

บัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาีตร์ชาติ  
    3) เพื่อพัฒนาีังคมไทยให้เป็นีังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักีามัคคี                             

และร่ มมือ ผนึกก าลัง มุ่งีู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    4) เพื่อน าประเทศไทยก้า ข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และค ามเหลื่อมล้ าอายใน 
ประเทศลดลง เพ่ือให้บรรลุ ิีัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่า ข้างต้น แผนการศึกษา

แห่งชาติได้ าง เป้าหมายไ ้ 2 ด้าน คือ  
  4.1 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศต รรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้ ย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้  
 ✥ 3Rs ได้แก่การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น 

(Arithmetics)  
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 ✥ 8Cs ได้แก่   
  - ทักษะด้านการคิดอย่างมี ิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 
  - ทักษะด้านการีร้างีรรค์และน ัตกรรม 
  - ทักษะด้านค ามเข้าใจต่าง ัฒนธรรม ต่างกระบ นทัศน์ 
  - ทักษะด้านค ามร่ มมือ การท างานเป็นทีม และอา ะผู้น า 
  - ทักษะด้านการีื่อีาร ีารีนเทศ และการรู้เท่าทันีื่อ 
  - ทักษะด้านคอมพิ เตอร์และเทคโนโลยีีารีนเทศและการีื่อีาร 
  - ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
  - ค ามมีเมตตา กรุณา มี ินัย คุณธรรม จริยธรรม    

  
ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                                                                       

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติมีเป้าหมาย  ดังนี้  
1.คนทุกช่ ง ัยมีค ามรักในีถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     
2.คนทุกช่ ง ัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังห ัดชายแดนอาคใต้และพ้ืนที่ พิเศษได้รับ 

การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณอาพ      
3.คนทุกช่ ง ัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากอัยคุกคามในชี ิต รูปแบบใหม่   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ                           
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย  ดังนี้  

 1.ก าลังคนมีทักษะที่ี าคัญจ าเป็นและมีีมรรถนะตรงตามค ามต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและีังคมของประเทศ  

 2.ีถาบันการศึกษาและหน่ ยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีค ามเชี่ย ชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน   

 3.การ ิจัยและพัฒนาเพ่ือีร้างองค์ค ามรู้ และน ัตกรรมที่ีร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเป้าหมาย  
ดังนี้  

 1.ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น 
ในศต รรษท่ี 21  

 2.คนทุกช่ ง ัยมีทักษะ ค ามรู้ค ามีามารถ และีมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐาน ิชาชีพ และพัฒนาคุณอาพชี ิตได้ตามศักยอาพ  

 3.ีถานศึกษาทุกระดับการศึกษาีามารถจัดกิจกรรม/กระบ นการเรียนรู้ตามหลักีูตรอย่างมี
คุณอาพและมาตรฐาน  

 4.แหล่งเรียนรู้ ีื่อตาราเรียน น ัตกรรม และีื่อการเรียนรู้มีคุณอาพและมาตรฐานและประชาชน                     
ีามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเ ลาและีถานที่  

 5.ระบบและกลไกการ ัด การติดตาม และประเมินผลมีประีิทธิอาพ  
 6.ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับีากล  
 7.ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาีมรรถนะตามมาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้  
 1.ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาีและค ามเีมออาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณอาพ                                                      

  2.การเพิ่มโอกาีทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาี าหรับคนทุกช่ ง ัย  
 3.ระบบข้อมูลรายบุคคลและีารีนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการ

 างแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย  

ดังนี้  
 1.คนทุกช่ ง ัย มีจิตี านึกรักษ์ีิ่งแ ดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแน คิดตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงีู่การปฏิบัติ  
 2.หลักีูตร แหล่งเรียนรู้ และีื่อการเรียนรู้ที่ี่งเีริมคุณอาพชี ิตที่เป็นมิตรกับีิ่งแ ดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม และการน าแน คิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงีู่ การปฏิบัติ  
 3.การ ิจัยเพื่อพัฒนาองค์ค ามรู้และน ัตกรรมด้านการีร้างเีริมคุณอาพชี ิตที่เป็นมิตรกับ

ีิ่งแ ดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  มีเป้าหมาย  ดังนี้  
 1.โครงีร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีค ามคล่องตั ชัดเจนีามารถ

ตร จีอบได้        
 2.ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประีิทธิอาพและประีิทธิผลี่งผลต่อคุณอาพและมาตรฐาน

การศึกษา  
 3.ทุกอาคี่ นของีังคมมีี่ นร่ มในการจัดการศึกษาที่ตอบีนองค ามต้องการของประชาชน

และพ้ืนที่  
 4.กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน

ของผู้เรียน ีถานศึกษา และค ามต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  
 5.ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีค ามเป็นธรรมีร้างข ัญ

ก าลังใจ และี่งเีริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยอาพ    
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) พ.ศ.2562 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ      
ให้ประกาศ ่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65  บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาีตร์ชาติ                               
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาอิบาล  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ                        
ให้ีอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่ มกันไปีู่เป้าหมายดังกล่า  และต่อมาได้มีการตรา           
พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาีตร์ชาติ  พ.ศ.2560  โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาีตร์ชาติ  เพ่ือรับ                      
ผิดชอบในการจัดท ายุทธศาีตร์ชาติ และเมื่อได้รับค ามเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและีอานิติบัญญัติแห่งชาติ                        
แล้  ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถ าย เพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็นยุทธศาีตร์                         
ชาติต่อไป 

คณะกรรมการยุทธศาีตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาีตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้   
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ ันที่ 5 มิถุนายน 2561 เห็นชอบร่างยุทธศาีตร์ชาติ ประกอบกับในครา ประชุมีอา                         
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ ันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมได้ลงมติให้ค ามเห็นชอบร่างยุทธศาีตร์ชาติแล้                            
ดังมีีาระี าคัญตามที่แนบท้ายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาีตร์ชาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มีวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน                        
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติ                          
ว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

ความม่ันคง หมายถึง การมีค ามม่ันคงปลอดอัยจากอัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งอายในประเทศ และ 
อายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ ีังคม ชุมชน ครั เรือน และปัจเจกบุคคล และมีค ามมั่นคงใน                      
ทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ ีังคม ีิ่งแ ดล้อม และการเมือง  เช่น  ประเทศมีค ามมั่นคงในเอกราช                          
และอธิปไตย  มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ีถาบันชาติศาีนา 
พระมหากษัตริย์มีค ามเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ย จิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง                      
เป็นกลไกที่น าไปีู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใีตามหลักธรรมาอิบาล ีังคมมีค ามปรองดองและ                    
ค ามีามัคคีีามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีค ามเข้มแข็ง ครอบครั มีค ามอบอุ่น ประชาชน                          
มีค ามม่ันคงในชี ิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชี ิต มีการออมี าหรับ ัยเกษียณ ค ามมั่นคง                     
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและค ามปลอดอัยในชี ิตทรัพย์ีิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตั ของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีค ามยั่งยืน จนเข้าีู่                    
กลุ่มประเทศรายได้ีูง ค ามเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีค ามอยู่ดีมีีุขได้รับผลประโยชน์จากการ               
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่ ถึงทุกอาคี่ น มีคุณอาพชี ิตตามมาตรฐานขององค์การ
ีหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในอา ะค ามยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีค ามเข้มแข็ง ขณะเดีย กันต้องมี
ค ามีามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดอายในประเทศเพ่ือให้ีามารถีร้างรายได้                   
ทั้งจากอายในและอายนอกประเทศ ตลอดจนมีการีร้างฐานเศรษฐกิจและีังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้ีอดรับกับ
บริบท 

การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ี าคัญในเ ทีโลก และมีค ามีัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในอูมิอาคเอเชียเป็นจุดี าคัญของการเชื่อมโยงในอูมิอาคทั้งการ
คมนาคมขนี่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีค าม 

ีมบูรณ์ในทุนที่จะีามารถีร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน 
ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร   ทุนทางีังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและีิ่งแ ดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่ีามารถีร้างค ามเจริญ รายได้และคุณอาพชี ิตของประชาชนให้
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่ีร้างมลอา ะต่อีิ่งแ ดล้อมจนเกิน
ค ามีามารถในการรองรับและเยีย ยาของระบบนิเ ศ การผลิตและการบริโอคเป็นมิตรกับีิ่งแ ดล้อม และ
ีอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา                     

ที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีค ามอุดมีมบูรณ์มากขึ้นและีิ่งแ ดล้อมมีคุณอาพดีขึ้น คนมีค าม
รับผิดชอบต่อีังคม  มีค ามเอ้ืออาทร เีียีละเพ่ือผลประโยชน์ี่ นร ม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ี่ นร ม
อย่างยั่งยืน และให้ค ามี าคัญกับการมีี่ นร่ มของประชาชน และทุกอาคี่ นในีังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างีมดุล มีเีถียรอาพ และยั่งยืน 
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เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยอาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่ ง ัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณอาพ ีร้างโอกาี และค ามเีมออาคทางีังคม 
ีร้างการเติบโตบนคุณอาพชี ิตที่เป็นมิตรกับีิ่งแ ดล้อม และมีอาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ี่ นร ม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ประกอบด้ ย 
1.ยุทธศาีตร์ชาติด้านค ามมั่นคง 
2.ยุทธศาีตร์ชาติด้านการีร้างค ามีามารถในการแข่งขัน 
3.ยุทธศาีตร์ชาติด้านการพัฒนาและเีริมีร้างศักยอาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.ยุทธศาีตร์ชาติด้านการีร้างโอกาีและค ามเีมออาคทางีังคม 
5.ยุทธศาีตร์ชาติด้านการีร้างการเติบโตบนคุณอาพชี ิตที่เป็นมิตรกับีิ่งแ ดล้อม 
6.ยุทธศาีตร์ชาติด้านการปรับีมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาครัฐ 

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ประกอบด้ ย 
1.ค ามอยู่ดีมีีุขของคนไทยและีังคมไทย 
2.ขีดค ามีามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4.ค ามเท่าเทียมและค ามเีมออาคของีังคม  
5.ค ามหลากหลายทางชี อาพ คุณอาพีิ่งแ ดล้อม และค ามยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6.ประีิทธิอาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของอาครัฐ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ก าหนดกรอบทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รายละเอียด 8 ข้อ ดังนี้ 

1. แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ดังนี้ 

 
 
 
 

 
2.มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 คุณธรรม ทักษะ และความรู้ที่จ าเป็นบนพื้นฐาน ค่านิยม

รวมสู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา 
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) 
 1.ผู้เรียนรู้ เป็นผู้มีค ามเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชี ิตเพ่ือก้า ทันโลกยุค                         

ดิจิทัลและโลกในอนาคตและมีีมรรถนะ(competency)ที่เกิดจากค ามรู้ ค ามรอบรู้ ด้านต่างๆ มีีุนทรียะรักษา                        
และประยุกต์ใช้อูมิปัญญาไทย มีทักษะชี ิต เพื่อีร้างงานหรือีัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของค ามพอเพียง                                  
ค ามมั่นคงในชี ิต และคุณอาพชี ิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครั  และีังคม     

  2.ผู้ร่ มีร้างีรรค์น ัตกรรม เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศต รรษที่ 21 ค ามฉลาดดิจิทัล                
(digital intelligence)ทักษะการคิดีร้างีรรค์ ทักษะข้าม ัฒนธรรม ีมรรถนะการบูรณาการข้ามศาีตร์                           
และมีคุณลักษณะของค ามเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือร่ มีร้างีรรค์ และพัฒนาน ัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือ                      
ีังคมเพ่ิมโอกาีและ มูลค่าให้กับตนเอง และีังคม  

      เป้าหมาย 

ด้านผู้เรียน : มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3 Rs 8Cs) 

     ยุทธศาสตร์ 

ด้านการจัดการศึกษา 
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณอาพและมีมาตรฐาน

อย่างทั่ ถึง 
2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการการศึกษา              

ที่มีคุณอาพตามมาตรฐานอย่างเทา่เทียม 
3) ระบบการศึกษาที่มีคณุอาพ ีามารถพัฒนาผูเ้รียนให้บรรลุ              

ขีดค ามีามารถเต็ม  ศักยอาพ 
4) ระบบการบรหิารจดัการศึกษาที่มีประีิทธิอาพ เพื่อการ

ลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลเุป้าหมาย 
5) ระบบการศึกษาที่ีนองตอบและก้า ทันการเปลี่ยนแปลง              

ของโลกท่ีพล ัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อค ามมั่นคงของ
ีังคมและ ประเทศชาต ิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การ ิจัย
และน ัตกรรรม เพื่อีร้างขีดค ามีามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยอาพคนทุกช่ ง ัย และ
การีร้างีังคมแห่งการเรียนรู ้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การีร้างโอกาี ค ามเีมออาค       
และค ามเท่าเทียมทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อีร้างเีริม
คุณอาพชี ิตที่เป็นมิตรกบัีิ่งแ ดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประีทิธิอาพของระบบ
บริหารจดัการศึกษา 
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  3.พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นผู้มีค ามรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตี านึกเป็นพลเมืองไทยและ   
พลโลก  มีจิตอาีา มีอุดมการณ์และมีี่ นร่ มในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ค ามยุติธรรมค าม
เท่าเทียมเีมออาค  เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและีิ่งแ ดล้อมที่ยั่งยืน  และการอยู่ร่ มกันในีังคมไทย
และประชาคมโลกอย่างีันติ  

  ค่านิยมรวมของสังคม 4 ประการ  
1.ค ามเพียรอันบริีุทธิ์  
2.ค ามพอเพียง  
3. ิถีประชาธิปไตย  
4.ค ามเท่าเทียมเีมออาค  

  คุณธรรม ความรู้ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับผู้เรียน  
1.คุณธรรม  
2.ทักษะการเรียนรู้และชี ิต  
3.ค ามรู้และค ามรอบรู้ 
4.ทักษะทางปัญญา  

3.มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลีัมฤทธิ์ทาง ิชาการของผู้เรียน 
1) มีค ามีามารถในการอ่าน เขียน การีื่อีาร และการคิดค าน ณ 
2) มีค ามีามารถในการคิด ิเคราะห์ คิดอย่างมี ิจารณญาณ ออิปรายแลกเปลี่ยน    

ค ามคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3) มีค ามีามารถในการีร้างน ัตกรรม 
4) มีค ามีามารถในการใช้เทคโนโลยีีารีนเทศและการีื่อีาร 
5) มีผลีัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักีูตรีถานศึกษา 
6) มีค ามรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประีงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ีถานศึกษาก าหนด 
2) ค ามอูมิใจในท้องถิ่นและค ามเป็นไทย    

    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่ มกันบนค ามแตกต่าง และหลากหลาย 
                         4) ีุขอา ะทางร่างกาย และจิตีังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 มีเป้าหมาย ิีัยทัศน์และพันธกิจที่ีถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบริหารจัดการคุณอาพของีถานศึกษา                                                                               

  2.3 ด าเนินงานพัฒนา ิชาการที่เน้นคุณอาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักีูตรีถานศึกษา                             
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีค ามเชี่ย ชาญทาง ิชาชีพ 
  2.5 จัดีอาพแ ดล้อมทางกายอาพและีังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณอาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีีารีนเทศเพ่ือีนับีนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบ นการคิด และปฏิบัติจริง และีามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชี ิตได้ 
  3.2 ใช้ีื่อ เทคโนโลยีีารีนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบ ก 
  3.4 ตร จีอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลีะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
4.กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา (ข้อ 3)   
 ให้ีถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณอาพการศึกษาอายในีถานศึกษา  

โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของีถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเอท 
การศึกษาท่ีรัฐมนตรี ่าการกระทร งศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา การจัดการศึกษา 
ของีถานศึกษาท่ีมุ่งคุณอาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไ ้ จัดให้มีการประเมินผล 
และตร จีอบคุณอาพการศึกษาอายในีถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาีถานศึกษาให้มีคุณอาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา และจัดี่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่ ยงานต้นีังกัดหรือหน่ ยงานที่ก ากับ 
ดูแลีถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

5.ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
 1) การจัดการศึกษาเพ่ือค ามมั่นคงของชาติ   
       2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน ร มทั้งงาน ิจัย และน ัตกรรมที่ีอดคล้องกับค ามต้องการ 
ของการพัฒนาประเทศ 
 3) การพัฒนา และเี ริมีร้างศักยอาพคนตลอดชี ิต 
 4) การีร้างโอกาีทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชี ิตอย่างทั่ ถึงและเท่าเทียม 
 5) การจัดการศึกษาเพ่ือีร้างเีริมคุณอาพชี ิตที่เป็นมิตรกับีิ่งแ ดล้อม 
 6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประีิทธิอาพ 
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สว่นที่  3   
การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน 

 
การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน 
  จากการศึกษา ิเคราะห์ีอาพแ ดล้อมของโรงเรียนพบ ่า ีอาพแ ดล้อมอายนอกและีอาพแ ดล้อม
ด้านปัจจัยอายในโรงเรียนที่เป็นปัจจัยเอื้อหรือโอกาีในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่เอื้อให้โรงเรียน
ีามารถด าเนินการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประีิทธิอาพ ท าให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ระบบ  ในด้านการผลิตและการบริการ โรงเรียนประีบผลี าเร็จในการี่งนักเรียนเข้าแข่งขันศักยอาพทาง ิชาการ
ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับอาค และระดับประเทศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  จึงเป็นโรงเรียนที่มีีอาพแ ดล้อมอายใน
และอายนอกท่ีเอ้ือและเป็นโอกาีต่อการพัฒนาคุณอาพ การจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผลการ ิเคราะห์ปรากฏดังนี้ 

การวิเคราะห์สภาพภายนอก 
  

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 
1. นโยบายรัฐบาล กระทร งศึกษาธิการ ี านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพื้นที่การศึกษา 
มีนโยบายและแน ทางการกระจายอ านาจีู่โรงเรียนที่
ชัดเจน ี่งผลให้ีามารถบริหารจัดการด้าน ิชาการ 
งบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่ ไปมี
ค ามีะด กและคล่องตั  
2. กระทร งศึกษาธิการ ี านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษา มียุทธศาีตร์
เฉพาะเร่งรัดพัฒนาคุณอาพการบริหารจัดการศึกษา 
และยกระดับคุณอาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
3. กระทร งศึกษาธิการ ี านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษา มีการก าหนด
หลักีูตรการพัฒนาีมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ีอดคล้องต่อค ามต้องการ 
4. กระทร งศึกษาธิการ ี านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษา มีโครงการ
จัดซื้อ จัดหาเครื่องคอมพิ เตอร์แก่ีถานศึกษา 
5. นโยบายี่งเีริมค ามร่ มมือในการจัดการศึกษา มี
โครงการีร้างค ามร่ มมือระห ่างองค์กรที่ชัดเจน 

1. ผู้ปกครองนักเรียนี่ นใหญ่มีฐานะยากจน 
2. ีอา ะเศรษฐกิจของประเทศถดถอย ประชาชนหัน
ไปให้ค ามี าคัญกับปัญหาเศรษฐกิจอายในครอบครั  
3. ีอาพทางีังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างร ดเร็  
ครอบครั แตกแยก มีแน โน้มเพ่ิมีูง 
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การวิเคราะห์สภาพภายใน 
  

จุดแข็ง  (Stenggths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 
1. มีนโยบายพัฒนาคุณอาพการศึกษาที่ชัดเจน และ
ีอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ 
2. มีโครงีร้างการบริหารที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน ท าให้การ
บริหารมีค ามคล่องตั  
3. มีการก าหนด ิีัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประีงค์การ
จัดการศึกษาที่ชัดเจน และมีการก าหนดจากผู้มีี่ น
เกี่ย ข้องทุกฝ่าย 
4. มีการมอบหมายงาน มีระเบียบ กฎเกณฑ์ และระบบ
การท างานของบุคลากรที่ชัดเจน 
5. มีเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษาครอบคลุม
พ้ืนที่บริหารและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
6. มีระบบประกันคุณอาพในีถานศึกษา 
7. มีผู้เรียนจ าน นมาก 
8. โรงเรียนได้รับค ามร่ มมือจากชุมชน องค์กร
ปกครองี่ นท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 

1. มีครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 5 ยังไม่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการีอน 
2. มีครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 30 ขาด
ค ามรู้ ทักษะ และช านาญการด้านการ ิจัยเพื่อพัฒนา 
3. ผู้เรียนมีผลีัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติต่ าก ่า
เกณฑ์มาตรฐาน 
4. นักเรียนบางี่ นยังมีปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม 
5. ร้อยละของนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีแน โน้ม
เพ่ิมข้ึน 
6. นักเรียนมีพฤติกรรมเีี่ยงมีแน โน้มเพ่ิมข้ึน 
7. การนิเทศติดตามของฝ่ายบริหารยังไม่ต่อเนื่อง
เท่าท่ีค ร 
8. นักเรียนขาดนิีัยรักการอ่าน 
9. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการีอนที่ไม่หลากหลาย 
และการ ัดประเมินผลไม่หลากหลาย 
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ส่วนที่  4 
รายละเอียดงบประมาณและโครงการ 

 
คาดคะเนงบประมาณประจ าปีงบปราณ 2562 
1 รายรับ 

     

 

1.1 ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัว 
     

       

 

รายการ  จ านวนคน   จ านวนเงิน  หมายเหตุ 
  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1            167      584,500    
  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2            170      595,000    
  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3            212      742,000    
  

 

รวม (คนละ 3,500 บาท)            549    1,921,500    
  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4            178      676,400    
  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5            131      497,800    
  

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6            143      543,400    
  

 

รวม (คนละ 3,800 บาท)            452    1,717,600    
  

 

รวมทั้งสิ้น         1,001    3,639,100    
  

 

ปรับลดค ามคลาดเคลื่อนร้อยละ 5       181,955    
  

 

คงเหลือเงินทั้งสิ้น     3,457,145    
   

 

1.2 ประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
 

 
 

 รายการ  จ านวนคน  
 จ านวนเงิน  หมาย

เหตุ 
 

 ภาคเรียนที่ 1   ภาคเรียนที่ 2  รวม 
 ม.ต้น (440/อาคเรียน) 549     241,560     260,775 502,335  
 ม.ปลาย (475/อาคเรียน) 452     214,700      198,880  413,580  
 รวม 1,001     456,260      459,655  915,915  
 ปรับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 45,796  
 เงินคงเหลือ 870,119  

 
 
 
 
 
 



                    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562   โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา                                                                  
 

 

26 

1.3 ประมาณการเงินบ ารุงการศึกษา 
 

 รายการ  จ านวนคน  
 จ านวนเงิน  หมายเหตุ 

 
 ภาคเรียนที่ 1   ภาคเรียนที่ 2  รวม (80%) 

 
จ าน นนักเรียน 
(คนละ 500 บาท/อาคเรียน) 

1,001 500,500 500,500 1,001,000 800,800 

 
รวม (คนละ 880 บาท) 1,001 500,500 500,500 1,001,000 800,800 

 
        2.  รายจ่าย 
              ตาราง แสดงรายจ่ายท่ีเกิดจากงานประจ า 
 

ที ่ รายการ  บาท/เดือน  รวมเป็นเงิน    

1 ค่าไฟฟ้า 66,000 792,000    

2 จ้างครูและบุคลากรีนับีนุนการศึกษา 
 

750,225    

3 จ้างครูชา ต่างชาติ 
 

360,000    

4 ค่าขยะ 320 3,840    

5 ค่าน้ ามัน 10,000 120,000    

6 ค่าอินเตอร์เน็ต 5 หมายเลข 5,350 4,066    

7 ค่าโทรศัพท์ 500 6,000    

8 ค่าเ ็บเพจโรงเรียน 
 

3,210    

9 พัีดุ คงคลัง 
 

300,000    

10 หนี้ค้างช าระ 30% 
 

822,560    

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 
 

3,161,901    

 
3 สรุปรายรับ - รายจ่าย และงบประมาณคงเหลือ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

ตาราง แสดงเงินคงเหลือทั้งสิ้น 
 

  ที ่ รายการงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 เงินอุดหนุน 3,457,145   
2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 915,915   
3 เงินบ ารุงการศึกษา 800,800   

  ร มเงินรายรับทั้งีิ้น 5,173,860   
  ร มเงินรายจ่ายที่เกิดจากงานประจ า 2,687,700   
  คงเหลือเงินในการจัดท าโครงการทั้งสิ้น 2,486,160   
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4 แสดงการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

 

ตาราง แสดงการจัดสรรงบประมาณ 
  

    ที ่ การจัดสรร ร้อยละ จ านวนเงิน (บาท) 
1 ฝ่ายบริหารงาน ิชาการ 50             1,243,080  
2 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 15               372,924  
3 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 10               248,616  
4 ฝ่ายบริหารงานอาคารีถานที่และีิ่งแ ดล้อม 7               174,031  
5 ฝ่ายบริหารงานทั่ ไป 5               124,308  
6 ฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณอาพ 1                 24,862  
7 ฝ่ายบริหารงานการเงินและพัีดุ 1                 24,862  
8 ฝ่ายอ าน ยการ 1                 24,862  
9 ี ารองจ่าย 10               248,616  

  รวมทั้งสิ้น 100            2,486,160  
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ส่วนที ่5 
การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

 
1. การก ากับ ควบคุมการใช้งบประมาณ 

1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ เีนอบันทึกข้อค ามเพ่ือขอใช้งบประมาณท่ีผ่านการอนุมัติแล้ ต่องาน 
แผนงานและจัดีรรงบประมาณ เพ่ือเีนอต่อผู้บริหารเพ่ืออนุมัติการใช้งบประมาณ 

1.2 งานแผนงาน และจัดีรรงบประมาณท าบันทึกรายการขอใช้งบประมาณของงาน/โครงการ 
เพ่ือเป็นข้อมูลีารีนเทศีาหรับการีรุปรายงานการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

1.3 งาน แผนงานและจัดีรรงบประมาณ จัดท าบันทึกการใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามงาน/
โครงการมอบให้งานบริหารพัีดุและีินทรัพย์ ด าเนินการจัดท าบัญชีค บคุมการใช้เงินงบประมาณของหน่ ยงาน
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 

 

2. การนิเทศติดตาม 
2.1 ฝ่ายบริหาร หั หน้ากลุ่มีาระการเรียนรู้ และหั หน้างาน ติดตามการปฏิบัติตามงาน/โครงการ และ

ให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
2.2 หั หน้ากลุ่มีาระการเรียนรู้ หั หน้างานหรือผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ รายงานผลการด าเนินงาน

ตามงาน/โครงการ โดยีรุปผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มหรือรูปเล่มอย่างน้อย 3 เล่ม และน าไปมอบให้ฝ่าย
แผนงานและประกันคุณอาพ 1 เล่ม 

2.3 งานนโยบาย แผนงาน และจัดีรรงบประมาณประีานงานกับงานบริหารพัีดุและีินทรัพย์ จัดท า
รายงานีรุปผลการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ 

3. การประเมินผล 
3.1 จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการ างแผนการประเมินผลงาน/โครงการ 
3.2 ก าหนด ิธีการประเมิน และระยะเ ลาการประเมิน 
3.3 จัดท าเอกีารแผนการประเมิน 
3.4 เีนอผู้บริหารขออนุมัติแผนการประเมิน 
3.5 ด าเนินการประเมินตามแผน 
3.6 ีรุปและรายงานผลการประเมิน 

4. การจัดท ารายงานประจ าปี 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไ ้ 
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ก 
 

ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
เรียน   ผู้อ าน ยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 ข้าพเจ้านายอัครเดช  จันทรมัย  ประธานคณะกรรมการีถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน 
เบญจลักษ์พิทยาไดพิ้จารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือใช้เป็นแน ทางการบริหารงบประมาณ
ของโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาแล้  มีค ามเห็นดังนี้ 
 

     เห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
  ไมเ่ห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 เนื่องจาก………..…………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

           (นายอัครเดช  จันทรมัย) 
ประธานคณะกรรมการีถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
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ข 
 

ค าน า 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่มีอารกิจในการพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ให้มีค ามีามารถและคุณลักษณะที่ีังคมต้องการ ในการปฏิบัติอารกิจดังกล่า ให้บรรลุผลจ าเป็นต้องน าระบบ
การบริหารจัดการเข้ามาใช้ในการบริหารงานด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดการท างานที่เป็นระบบ มีการ างแผนการท างาน
และก าหนดทิศทางการท างานที่ชัดเจน โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2562 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นคู่มือี าหรับการด าเนินงานของโรงเรียน เพ่ืออ าน ยประโยชน์ต่อการบริหารจัดการอารกิจ
ของโรงเรียน โดยในแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะบอกถึงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ทิศทางการพัฒนารายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ การก ากับติดตามประเมินผลและรายงาน 

เอกีารแผนปฏิบัติการฉบับนี้จึงถือเป็นเอกีารี าคัญฉบับหนึ่งที่จะน าไปเป็นคู่มือี าหรับการ
บริหารงานของฝ่าย งานและกลุ่มีาระการเรียนรู้ต่างๆ  ใหไ้ปบรรลุจุดหมายของการจัดการศึกษาต่อไป 

 

         โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
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ค 
 

สารบัญ 
 

  เรื่อง  หน้า 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

1. ประ ัติค ามเป็นมา 
2. ีถานที่ตั้ง 
3. โครงีร้างการบริหารโรงเรียน 
4. ข้อมูลเกี่ย กับบุคลากร 
5. ข้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
6. ข้อมูลด้านีิ่งอ าน ยค ามีะด กและีาธารณูปโอค 
7. ข้อมูลเกี่ย กับผู้เรียน 
8. ีอาพชุมชน อาชีพ  ัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

 
1 
2 
4 
5 
7 
7 
8 
8 

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน 
1.  ิีัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประีงค์/ยุทธศาีตร์/จุดเน้น ีพฐ. 
2.  ิีัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประีงค์/ยุทธศาีตร์/จุดเน้น ีพม.28 
3.  ิีัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประีงค์/กลยุทธ์ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ 

 
9 
11 
13 
15 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน 
1. การ ิเคราะห์ีอาพอายนอก 
2. การ ิเคราะห์ีอาพอายใน 

 
23 
24 

ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนการใช้งบประมาณ 
1. รายละเอียดประมาณการ งบประมาณ 2562 
2. รายละเอียดงบประมาณ 2562 จ าแนกตามฝ่าย/กลุ่มงาน/กลุ่มีาระฯ 

 
25 
28 

ส่วนที่ 5 การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
การก ากับ ค บคุมการใช้งบประมาณ 
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ภาคผนวก  

ค าีั่งโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและจัดท า 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  
 รายละเอียดโครงการหลัก  
 แบบรายงานโครงการ  
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ค าสั่งโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

ที่ 339 / 2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

 ตาม  มาตรา  16  แห่งพระราชกฤษฎีกา ่าด้ ยหลักเกณฑ์และ ิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2561  ได้ระบุไ ้ ่า ให้ี่ นราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของี่ นราชการนั้น  โดยจัดท าแผนีี่ปี  ซึ่ง
จะต้องีอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 และในแต่ละปีงบประมาณให้ี่ นราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยให้ระบุีาระี าคัญเกี่ย กับนโยบายการปฏิบัติราชการของี่ นราชการ  
เป้าหมายและผลีัมฤทธิ์ของงา  ร มทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้  ีอดคล้องกับ
อารกิจของี่ นราชการต่าง ๆ  เมื่อใกล้ีิ้นปีงบประมาณ 2561  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาจึงได้ด าเนินการเพ่ือ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือให้ทันใช้ในปีงบประมาณ  อาศัยอ านาจตามค ามในมาตรา 
39 (1) (2)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทร งศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  โรงเรียนจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ดังต่อไปนี้   

  
1.  คณะกรรมการอ านวยการ 

1.1 นายอูมิอัทร  มาลี           ผู้อ าน ยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา            ประธาน 
1.2 นาย ัชระ  กรมพะไมย     รองผู้อ าน ยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  รองประธานกรรมการ 
1.3 นายบรรจง  ีีค า            รองผู้อ าน ยการฝ่าย ิชาการ                   กรรมการ 
1.4 นายธ ัชชัย  ลือชา          รองผู้อ าน ยการฝ่ายกิจการนักเรียน            กรรมการ 
1.5 นายนิ ัฒน์  ประีานพันธ์  หั หน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ            กรรมการ 
1.6 นาง ิชุดา  ต าหนง           หั หน้าฝ่าย ชิาการ                                กรรมการ 
1.7 นายอาคเนย์  มีคุณ          หั หน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล                     กรรมการ 
1.8 นายีุปรีชา  จ าปารัตน์      หั หน้าฝ่ายบริหารงานทั่ ไป                     กรรมการ 
1.9 นายทธ  ทองพามี               คร ู                               กรรมการ            
1.10 นางบุษบา  แีงศิริ              ครู     กรรมการ 
1.11 นางคมคิด  ศรีีุข               ครู     กรรมการและเลขานุการ 
1.12 นางีา ลอัีรดา  ีิริเกียรติ    ครู                             กรรมการและผู้ช่ ยเลขานุการ 
1.13 นางีา  ัน ิีา  ประีพีุข    คร ู    กรรมการและผู้ช่ ยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ 1. อ าน ยค ามีะด กและให้ค าปรึกษา  แนะน าและประีานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  

ให้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นไปด้ ยค ามเรียบร้อย 
 2. พิจารณาการจัดีรรงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ  ในอาพร มเพ่ือให้ีอดคล้องกับอารกิจ

ของโรงเรียนและเงินงบประมาณท่ีโรงเรียนได้รับ 
 3. พิจารณาการจัดีรรงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน/กลุ่มีาระ  

เพ่ือให้ีอดคล้องกับอารกิจของโรงเรียนและเงินงบประมาณท่ีโรงเรียนได้รับ 
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2.  คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562 
 

2.1 
2.2 

นายอูมิอัทร  มาลี 
นาย ัชระ  กรมพะไมย            

ผู้อ าน ยการโรงเรียน 
รองผู้อ าน ยการ              

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

2.3 นายบรรจง  ีีค า                     รองผู้อ าน ยการ กรรมการ 
2.4 นายธ ัชชัย  ลือชา                   รองผู้อ าน ยการ กรรมการ 
2.5 นายนิ ัฒน์  ประีานพันธ์            คร ู กรรมการ 
2.6 นาง ิชุดา ต าหนง                    คร ู กรรมการ 
2.7 นายอาคเนย์  มีคุณ                  คร ู กรรมการ 
2.8 นางีา ทิชากร  อาจเอี่ยม           คร ู กรรมการ 
2.9 นายีุปรีชา  จ าปารัตน์              คร ู กรรมการ 
2.10 นางีมจิต  พ่ งจีน                   คร ู กรรมการ 
2.11 นางคัคนางค์  พื้นผา              คร ู กรรมการ 
2.12 นางอ าน ย  ไชยชนะ                คร ู กรรมการ 
2.13 นางกัลยาณี  ไชยธรรม              คร ู กรรมการ 
2.14 นางีุขกัญญา  ถุงทรัพย์             คร ู กรรมการ 
2.15 นางีา ีริดา  จ าปาหอม            คร ู กรรมการ 
2.16 นายพัชระ   งศ์เจริญ               คร ู กรรมการ 
2.17 นางปริชาติ   งศ์เจริญ              คร ู กรรมการ 
2.18 นายทธ  ทองอามี                     คร ู กรรมการ 
2.19 นางชนิดา  เนตรแก้                  คร ู กรรมการ 
2.20 นางคมคิด  ศรีีุข                     คร ู กรรมการและเลขานุการ 
2.21 นางีา ลอัีรดา  ีิริเกียรติ          คร ู กรรมการและผู้ช่ ยเลขานุการ 
2.22 นางีา  ัน ิีา  ประีพีุข   คร ู กรรมการและผู้ช่ ยเลขานุการ 

   
มีหน้าที ่ 1. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการของกลุ่มีาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบตามกรอบ งเงิน

งบประมาณท่ีได้รับจัดีรร 
 2. ร บร มโครงการี่งคณะกรรมการด าเนินงานให้เีร็จทันตามก าหนดเ ลานัดหมาย 
 

3.  คณะกรรมการรวมรวมข้อมูลและจัดท ารูปเล่ม 
 3.1  นางคมคิด  ศรีีุข                     ครู   ประธานกรรมการ 
 3.2  นางีา ลอัีรดา  ีิริเกยีรติ         ครู                     รองประธานกรรมการ 
 3.3  นางีา  ัน ิีา  ประีพีุข         ครู              กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่ ร บร มข้อมูลจากคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
เพ่ือีรุปและเข้าเล่มจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  ให้เีร็จทัน  ก่อนเริ่มปีงบประมาณ 2562  
เพ่ือเีนอฝ่ายบริหาร  กลุ่มีาระการเรียนรู้และหน่ ยงานที่เกี่ย ข้องทราบต่อไป 
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 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มค ามีามารถ  อย่าให้เกิดค ามเีียหายต่อทาง
ราชการ  หากเกิดปัญหาขึ้นในระห ่างการด าเนินการไม่ีามารถแก้ไขได้  ให้รายงานผู้บริหารีถานศึกษาทราบ
ทันที 

 
  ีั่ง ณ   ันที่ 24  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561  
 
 
 
     (นายอูมิอัทร  มาลี) 
    ผู้อ าน ยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
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(แบบรายงานโครงการ  กรณีจัดกิจกรรม) 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
....................................... 

1. ชื่อโครงการ 
............................................................................................................................. ......................................... 
2.  ัตถุประีงค์ 
............................................................................................................................. ......................................... 
3. เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ 
............................................................................................................................................................. ......... 
 2. เชิงคุณอาพ 
.......................................................................................................... ............................................................ 
4. ระยะเ ลาด าเนินการ 
............................................................................................................................. ......................................... 
5. พ้ืนที่ด าเนินการ 
............................................................................................................................. ......................................... 
6. งบประมาณ  งบด าเนินงานร มทั้งีิ้น........................บาท 
 
7. กิจกรรมการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. ......................................... 
8. การด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
............................................................................................................................................................... ....... 
9. ผลการด าเนินงาน (ตามเป้าหมายที่ตั้งไ ้  ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณอาพ) 
 เชิงปริมาณ 
..................................................................................................................................................................... . 
 เชิงคุณอาพ 
..................................................................................................................... ................................................. 
10. ผลการด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
............................................................................................................................. ......................................... 
11. ปัญหาอุปีรรค 
............................................................................................................................. ......................................... 
12. ข้อเีนอแนะ 
......................................................................................................................................................................  
                                                                      ลงชื่อ                            ผู้รายงาน 
                                                                            (                            ) 
                                                                      ต าแหน่ง.............................................. 
                                                                   รายงาน ณ  ันที่..........เดือน..............พ.ศ........... 
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(แบบรายงานโครงการ  กรณีจัดซื้อ ัีดุ) 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
ชื่อโครงการ ................................................................................................................................................... 
ีนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ข้อที่ ................................ 
ีนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่....................... 
งบประมาณ  ที่ได้รับอนุมัติตามแผนปฏิบัติการ.........................................................................บาท 
งบประมาณ  ที่ใช้จ่ายจริง .........................................บาท  คงเหลือ ...................................... บาท 
ด าเนินการ   ันที่ ........................  เดือน ........................... พ.ศ. ................. 
 

เป้าหมายตามโครงการ ผลการด าเนินงาน 
ด้านปริมาณ 
 
 
 
ด้านคุณอาพ 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
 
 
 
ด้านคุณอาพ  

 
 การด าเนินการของโครงการ 
           ด าเนินการเป็นไปตามแผนของโครงการ 
                        เปลี่ยนแปลงโครงการ  (ระบุชื่อโครงการเดิม) ............................................................. 
............................................................................................................................. ......................................... 
ปัญหาและอุปีรรค  ในการด าเนินงานตามโครงการ 
............................................................................................................................. ......................................... 
........................................................................ ..............................................................................................  
ข้อเีนอแนะ :   
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
 
 
(ลงชื่อ)......................................ผู้รับผิดชอบ        (ลงชื่อ).......................................หั หน้าฝ่าย/กลุ่มีาระ 
 (................................................)                       (...............................................) 
 
(ลงชื่อ)......................................หั หน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานฯ     

            (.............................................)     (ลงชื่อ).......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                         (นายอูมิอัทร  มาลี) 
     ผู้อ าน ยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
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รายละเอียดโครงการหลัก 
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ค าสั่งโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
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แบบรายงานโครงการ 
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แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
อ าเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาคผนวก 
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