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๑ 

ก 
 

ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 ข้าพเจ้านายอัครเดช  จันทรมัย  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน 
เบญจลักษ์พิทยาไดพิ้จารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาแล้ว มีความเห็นดังนี้ 
 

     เห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
  ไมเ่ห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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           (นายอัครเดช  จันทรมัย) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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๒ 

ข 
 

ค าน า 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่มีภารกิจในการพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ให้มีความสามารถและคุณลักษณะที่สังคมต้องการ ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้บรรลุผลจ าเป็นต้องน าระบบ
การบริหารจัดการเข้ามาใช้ในการบริหารงานด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดการท างานที่เป็นระบบ มีการวางแผนการท างาน
และก าหนดทิศทางการท างานที่ชัดเจน โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ขึ้น เพ่ือใช้เป็นคู่มือส าหรับการด าเนินงานของโรงเรียน เพ่ืออ านวยประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภารกิจ
ของโรงเรียน โดยในแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะบอกถึงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ทิศทางการพัฒนารายละเอียดการ
ใช้งบประมาณ การก ากับติดตามประเมินผลและรายงาน 

เอกสารแผนปฏิบัติการฉบับนี้จึงถือเป็นเอกสารส าคัญฉบับหนึ่งที่จะน าไปเป็นคู่มือส าหรับการ
บริหารงานของฝ่าย งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ใหไ้ปบรรลุจุดหมายของการจัดการศึกษาต่อไป 
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๓ 

ค 
 

สารบัญ 
 

  เรื่อง  หน้า 
ส่วนที่ ๑ บทน า 

๑. เหตุผลและความจ าเป็น 
๒. บริบทที่เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการศึกษขั้นพ้ืนฐาน 
๓. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๕. สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ 
 

 
๑ 
๒ 
๒ 
๓ 
๔ 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลสภาพทั่วไป 
๑. ประวัติโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
๒. สถานที่ตั้ง 
๓. โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
๔. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 
๕. ข้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
๖. ข้อมูลด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
๗. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน 
๘. สภาพชุมชน อาชีพ วัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
๙ ผลงาน/รางวัลที่ได้รับในปีที่ผ่านมา 
 

 
๕ 
๖ 
๘ 
๙ 

๑๑ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๒ 
๑๓ 

ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน 
๑. นโยบายโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
๒. นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
๓. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๔. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
๕. แผนการศึกษาแห่งชาติ 
๖. ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
๗. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี
 

 
๑๔ 
๑๕ 
๑๗ 
๔๒ 
๔๔ 
๔๖ 
๔๘ 

ส่วนที่ ๔ รายละเอียดแผนการใช้งบประมาณ 
๑. รายละเอียดประมาณการ งบประมาณ ๒๕๖๓ 
๒. รายละเอียดงบประมาณ ๒๕๖๓ จ าแนกตามฝ่าย/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ 
๓. สรุปงบประมาณ ๒๕๖๓ จ าแนกตามฝ่าย/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ 

 
๕๓ 
๕๖ 
๖๒ 

ส่วนที่ ๕ การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
การก ากับ ควบคุมการใช้งบประมาณ 
 

 
๓๒ 

ภาคผนวก  
ค าสั่งโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 

 รายละเอียดโครงการหลัก 
แบบรายงานโครงการ 
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๑ 

ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

 
๑. เหตุผลและความจ าเป็น 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  
และตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖   โดยก าหนดให้จัดการศึกษาให้
ทั่วถึงและมีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างสังคมเป็นแกนหลักในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนบน
พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย และจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดให้ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนทุกคนให้มีการพัฒนาการเหมาะสมกับวัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น มีคุณธรรมและส านึกความเป็นไทย 
ยกระดับคุณภาพครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น และพัฒนากลไก
บริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการจัดการศึกษา   

การศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑  ให้มีคุณภาพมีศักยภาพสามารถคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เชื่อมโยงความรูทักษะและค่านิยมที่ดีงามมีคุณธรรม
จริยธรรมรูจักพ่ึงตนเองเพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม 
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการ
เป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) ความรู้ด้านการเป็น
พลเมืองที่ดี (Civic Literacy)  ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Literacy)  โดยจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ทักษะส าคัญในศตวรรษท่ี ๒๑  (๓Rs) 
ได้แก่  การอ่าน  (Reading)  การเขียน (Writing) และการคิดค านวณ (Arithmetic) รวมทั้งต้องพัฒนาให้ผู้เรียน 
เกิดทักษะเกี่ยวกับการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking) การสื่อสาร (Communication) ความร่วมมือ (Collaboration) และการริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creativity) 
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาตระหนักถึงภารกิจส าคัญในการส่งเสริมการ บริหารจัดการศึกษา
ได้คณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑  
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ภายใตก้ารใช้ทรัพยากรที่ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้เทียบเคียง
มาตรฐานสากลอันจะส่งผลให้นักเรียนมีศักยภาพ สามารถรองรับการพัฒนาประเทศ และสามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติ   

เพ่ือให้การจัดการศึกษามัธยมศึกษามีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 
และสอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 
วิสัยทัศน์ของประเทศ และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยในศตวรรษท่ี ๒๑  

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  
๒๘ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จุดเน้น มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทาง
ให้สถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียน และประเทศชาติ  
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๒ 

๒.  บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก ๖ เมษายน ๒๕๖๐ 

มาตรา ๕๔ รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการรัฐต้องด าเนินการให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มี
การร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่
ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติและการ
ด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือ
ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาตามความถนัดของตนให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ าในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูโดยให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้แก่
กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการ
ลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการ
กองทุน เป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 

๓. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปีโดยก าหนดวิสัยทัศน์เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

เป้าหมาย 
๑. ความม่ันคง 

๑.๑ การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

๑.๒ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลาง และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความม่ันคง เป็นกลไกที่น าไปสู่ 
การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.๓ สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน 
มีความเข้มแข็งครอบครัวมีความอบอุ่น 

๑.๔ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต 
มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

๑.๕ ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
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๓ 

๒. ความม่ังคั่ง 
๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม 

รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 
มากข้ึน 

๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอก 
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตและเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิตการค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการคา้อย่างมีพลังในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจมี
บทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

๒.๓ ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุน 
และ สิ่งแวดล้อม 

๓. ความย่ังยืน 
๓.๑ การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพ่ิมขึ้น 

อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชา 
คมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพดีขึ้นคนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

๓.๓ ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
๒. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
๓. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
๔. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 

 

๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที๑่๒(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ ๕ ปีซึ่งเป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการ 
ยกระดบัประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีหลักการที่ส าคัญ คือ 

๑) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง 
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณและมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไข 
ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคม 
คุณภาพมีที่ยืน เปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

๒) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทยพัฒนาคนให้มี
ความเปน็คนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติท่ีดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
จริยธรรม และคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการ
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๔ 

สร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

๓) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์“ ประเทศไทยมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น 
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติ ว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

๓) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์“ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น 
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติ ว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดีมีจิต 

สาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดีครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ ความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๒.เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งชุมชน มีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

๓.เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิต
และบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

๔.เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

๕.เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและมีการท างานเชิงบูรณาการของ
ภาคีการพัฒนา 

๖.เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

๗. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตา่งๆทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์ใน
ด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ 
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก 
 
๕. สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษา 
 ๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการ
พัฒนาประเทศในอนาคต 

๒. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
๓. มีองค์ความรู ้เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
๔. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษา มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม 
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๕ 

ส่วนที่  ๒ 
ข้อมูลทั่วไป 

 

๑. ประวัติโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  ตั้งอยู่เลขท่ี ๗๑ หมู่  ๑๑ ต าบลเสียว  อ าเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  
รหัสไปรษณีย ์๓๓๑๑๐  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โทรศัพท์  ๐-๔๕๖๐-๕๐๔๐ , ๐๙-๐๕๙๖๔๐๐๒                                     
E-mail : benjalakpittayaschool๒๕๖๒@gmail.com             
 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๗๙ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเสียว
วิทยาคม เริ่มแรกสร้างขึ้นโดยเงินบริจาคและแรงงานของราษฎรต าบลเสียวและต าบลใกล้เคียงเป็นอาคารชั่วคราว
ขนาด ๗ x ๕๔ เมตร  ๖ ห้อง ปีการศึกษา ๒๕๒๕ โรงเรียนได้เข้าโครงการมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม (มพชส.)ปีการศึกษา ๒๕๓๒ ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านเสียววิทยาคม เป็นโรงเรียนเบญจลักษ์
พิทยา  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๐ เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา (คอมต.สศ.) และเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๓๙  และน า
ร่องการประกันคุณภาพการศึกษาในสหวิทยาบูรพา  เข้าโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่ง โรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา 
๒๕๔๖  และเข้ารับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรเรียนในฝัน  ปี ๒๕๔๘    
  
  ชื่อ    โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
  อักษรย่อ   บ.พ. 
  วันเปิดท าการสอน  วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 
  ตราประจ าโรงเรียน  
 
 
 

ปรัชญา    “ปัญญา โลกสมิ ปชโชโต”  (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก) 
 ค่านิยม     พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม มีมาตรฐาน   

ตรวจสอบได้ 
  ค าชวัญของโรงเรียน  เรียนดี  ประพฤติดี มีวินัย จิตใจเป็นนักกีฬา เพื่อพัฒนาสังคม 
  สีประจ าโรงเรียน   “เทา –  แสด” 

            สีเทา  หมายถึง  มันสมองอันชาญฉลาด 
                                          สีแสด  หมายถึง  ปัญญาอันเฉียบแหลม 
 อัตลักษณ์โรงเรียน  “ สะอาดกาย ยิ้มง่าย ไหว้สวย” 

เอกลักษณ์โรงเรียน  “สร้างคนดี  มีความรู้  สู่สังคม ” 
วัฒนธรรมของโรงเรียน    ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบ  จิตอาสา 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นเสียว 
สมรรถนะหลักของโรงเรียน   ทุ่มเท  เสียสละ  เพ่ือท างานให้ส าเร็จ 
ขนาดของโรงเรียน  ขนาดกลาง 
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๖ 

ท าเนียบผู้อ านวยการ 
๑.  นายสนั่น      ไสว    ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๒ -  ๑ ตุลาคม ๒๕๒๗ 
๒.  นายสุรศักดิ์   ดวงแก้ว  ๑ ตุลาคม  ๒๕๒๗ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ 
๓.  นายธีรชัย   บุพศิริ    ๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑ 
๔.  นายประมวล  เงาศรี    ๕   มกราคม  ๒๕๔๒ -  ๓๐ กันยายน  ๒๕๔๙  
๕.  นายนิยม  วงศ์ภักดี       ๒๗ มกราคม  ๒๕๕๐ -  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๖ 
๖.  นายถวัลย์  สุนทรา  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖ -  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๗.  นายสฤษดิ์  สมทิพย์  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
๘.  นายภูมิภัทร  มาลี  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ –  ปัจจุบัน 

 

๒. สถานที่ตั้ง 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  ตั้งอยู่เลขท่ี  ๗๑  หมู่  ๑๑  ต าบลเสียว  อ าเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘ 

ลักษณะทีต่ั้งของโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาตั้งอยู่ติดถนนหลวงหมายเลข  ๒๐๘๕  ถนนกันทรลักษ์ – กันทรารมย์  ห่างจาก
อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นระยะทาง ๖๕ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ   อ าเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศใต้   ติดต่อกับ   อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   อ าเภอน้ าเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ 
 
แผนที่ตั้งโรงเรียน 
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๗ 

แผนผังโรงเรียน 
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๘ 

๓. โครงสร้างการบริหารโรงเรียน   
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๙ 

๔. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 

 ๔.๑ ฝ่ายบริหาร 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิสูงสุด 
๑. นายภูมิภัทร  มาลี ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ปริญญาเอก 
๒. นายวัชระ  กรมพะไมย    รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ปริญญาโท 
๓. นายบรรจง  สีค า    รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ปริญญาโท 

 

     ๔.๒  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑) จ าแนกตามเพศ 

 

สถานภาพ 
จ าแนกตามเพศ รวม 

(คน) ชาย หญิง 
ผู้บริหาร ๓ - ๓ 
ครูผู้สอน ๑๘ ๓๖ ๕๔ 
พนักงานราชการ ๓ ๔ ๗ 
ครูช่วยสอน ๑ - ๑ 
ครูอัตราจ้าง ๕ ๔ ๙ 
ช่างไม้ ๔ - - - 
ครูพ่ีเลี้ยง - ๑ ๑ 
ลูกจ้างชั่วคราว ๔ - ๔ 

รวมทั้งหมด ๓๔ ๔๕ ๗๙ 
 
 
 

๒) จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (ข้าราชการครู) 
 

สังกัด/กลุ่มสาระฯ 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา รวม 

(คน) 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญา 

ตรี 
ปริญญา 

โท 
ปริญญา 

เอก 
ผู้บริหาร - - ๒ ๑ ๓ 
คณิตศาสตร์ - ๒ ๕ - ๗ 
วิทยาศาสตร์ - ๓ ๗ - ๑๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - ๔ ๓ - ๗ 
ภาษาไทย - ๒ ๓ - ๕ 
ภาษาต่างประเทศ - ๔ ๕ - ๙ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี - ๓ ๓ - ๖ 
ศิลปะ - ๒ ๓ - ๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา - ๑ ๓ - ๔ 
แนะแนว - ๑ - - ๑ 

รวมทั้งหมด - ๒๒ ๓๔ ๑ ๕๗ 
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๑๐ 

๓) จ าแนกตามวิทยฐานะ(ข้าราชการครู) 
 

สังกัด/กลุ่มสาระฯ 
จ าแนกตามวิทยฐานะ รวม 

(คน) ไม่มี 
วิทยฐานะ 

ช านาญการ ช านาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ 

ผู้บริหาร - - ๓ - ๓ 
คณิตศาสตร์ ๑ ๑ ๕ - ๗ 
วิทยาศาสตร์ ๒ ๑ ๗ - ๑๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓ ๒ ๒ - ๗ 
ภาษาไทย ๑ - ๔ - ๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๓ ๒ ๔ - ๙ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ - ๖ - ๖ 
ศิลปะ ๔ - ๑ - ๕ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ - ๒ - ๔ 
แนะแนว ๑ - - - ๑ 

รวมทั้งหมด ๒๐ ๗ ๓๑ - ๕๗ 
 

     ๔.๓  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

๑.  นายอัครเดช  จันทรมัย  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. นายธีรวัฒน์  ค าศรี   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายอัศนี  ชินชัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายหมอน  คูหา   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายสถิต  ค าแผง   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายนพรัตน์  ยัพไพศาลกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายมนูญ  ด าลี   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางวิชุดา ต าหนง   ผู้แทนครู 
๙. นายสังข์ทอง  ปรัสพันธ์  ผู้แทนศิษย์เก่า 
๑๐. พระครูปิยธรรมพิสุทธิ์   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
๑๑. พระอธิการส ารวย  สังวะโร  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
๑๒. นายชัยยงค์  สลักค า   ผู้แทนองค์กรชุมชน 
๑๓. จ.ส.อ.ชัยอนันต์  พ้ืนผา  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
๑๔. สิบเอกปองคุณ  พันธ์สวัสดิ์  ผู้แทนผู้ปกครอง 
๑๕. นายภูมิภัทร  มาลี   ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
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๑๑ 

 
๕. ข้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

ที ่ อาคาร ชื่อแบบอาคาร จ านวน ปีท่ีสร้าง งบประมาณ 
๑ อาคารเรียนถาวร   ๒๑๖ ค ๑  หลัง ๒๕๒๕ ๓,๖๒๑,๘๓๐ 
๒ อาคารเรียนถาวร ๒๑๖ ล (ปรับปรุง ๒๙) ๑  หลัง ๒๕๓๙ ๘,๔๖๒,๐๐๐ 
๓ อาคารฝึกงาน แบบGEN H (มพช. ๒ 

คหกรรม – เกษตร) 
๑  หลัง ๒๕๒๙ ๕๙๘,๓๕๐ 

๔ อาคารฝึกงานแบบ GEN I (มพช. ๒ ) 
อุตสาหกรรมศิลป์ 

๑  หลัง ๒๕๒๙ ๕๙๘,๓๕๐ 

๕ อาคารโรงฝึกงาน ๑๐๒/๒๗ ๑  หลัง ๒๕๔๐ ๑,๘๘๐,๐๐๐ 
๖ อาคารหอประชุม ๑๐๐ / ๒๗ ๑  หลัง ๒๕๓๙ ๔,๑๙๒,๐๐๐ 
๗ อาคารโรงอาหาร  ๕๐๐ ที่นั่ง ๑  หลัง ๒๕๖๐ ๕,๔๒๖,๐๙๐.๘๘ 

๘ บ้านพักครู แบบ ๒๐๒ ๔  หลัง 

๒๕๒๔ ๑๐๐,๐๐๐ 
๒๕๒๕ ๑๙๑,๐๐๐ 
๒๕๒๖ ๑๐๐,๘๐๐ 
๒๕๒๗ ๒๑๔,๐๐๐ 

๙ บ้านพักนักการภารโรง  ๒  หลัง 
๒๕๓๓ ๑๑๑,๐๐๐ 
๒๕๓๕ ๑๒๑,๐๐๐ 

๑๐ ห้องน้ าห้องส้วม แบบ ๖ ที/่๒๗ ๔  หลัง 

๒๕๓๐ ๙๐,๐๐๐ 
๒๕๓๔ ๑๕๖,๐๐๐ 
๒๕๓๗ ๑๘๐,๐๐๐ 
๒๕๓๙ ๑๙๐,๐๐๐ 

๑๑ ถังเก็บน้ าฝน คสล.ฝ.๓๓ 
(แบบกรมสามัญ) 

๒  ชุด 
  

๑๒ หอถังประปา ๙/๙ ๑  ที ่   
 

๖.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
 

ที ่ รายการ รายละเอียด 
๑ โทรศัพท์  หมายเลข  ๐ –๔๕๖๐ – ๕๐๔๐  ห้องผู้อ านวยการ 
๒ โทรศัพท์  หมายเลข  ๐ –๔๕๖๐ – ๕๐๔๑ ห้องธุรการ 
๓ Website http://www.bp.ac.th 
๔ E-mail Bpschool๒๕๒๒@gmail.com 
๕ ไฟฟ้า-ประปา  
๖ รถจักรยานยนต์ ๓  คัน 
๗ ถนนสัญจรเป็นคอนกรีต ๗๐๐  เมตร 
๘ รถบรรทุก ทะเบียน ๔๑-๙๕๗๕ 
๙ รถยนต์ (รถตู้)  ทะเบียน ม.๒๓๓๒ 

๑๐ รถยนต์ (รถตู้) ทะเบียน นข ๖๑๕๕ อุบลราชธานี 

http://www.bp.ac.th/
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๑๒ 

๗.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดท าการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๒ คน  แยกตามรายชั้นเรียนและเพศ   ได้ดังนี้ 
 

ระดับช้ัน จ านวนห้อง จ านวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๗ ๘๔ ๑๒๔ ๒๐๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๕ ๗๘ ๙๖ ๑๗๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕ ๑๑๔ ๙๓ ๒๐๗ 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๗ ๒๗๖ ๓๑๓ ๕๘๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๕ ๕๒ ๗๖ ๑๒๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๕ ๔๒ ๑๐๘ ๑๕๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๔ ๕๒ ๘๓ ๑๓๕ 

      รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๔ ๑๔๖ ๒๖๗ ๔๑๓ 
รวมทั้งหมด ๓๑ ๔๒๒ ๕๘๐ ๑,๐๐๒ 

 
๘. สภาพชุมชน  อาชีพ  วัฒนธรรม  และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ดังนี้ 

      ๘.๑ เขตบริการของโรงเรียน 
  เขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนเบญจลักษ์   ประกอบด้วย เขตพ้ืนที่การปกครองจ านวน ๕ ต าบล  
ได้แก่ต าบลเสียว  ต าหนองงูเหลือม  ต าบลท่าคล้อ  ต าบลหนองหว้า  ต าบลหนองฮาง 
       ๘.๒ สภาพชุมชุนโดยรอบ 

อาชีพของชุมชน 
ชุมชนในถิ่นนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาส่วนอาชีพอ่ืน เช่น รับราชการ ค้าขาย นักธุรกิจ  ค่อนข้าง

น้อย  และมีค่านิยมในการเดินทางไปท างานต่างประเทศ  ซึ่งนอกเหนือจากท านาก็ไม่มีอาชีพเสริม  ประชาชนใน
พ้ืนที่แถบนี้ค่อนข้างยากจน 

วัฒนธรรม 
ชาวบ้านเสียวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธในวันพระและวันส าคัญทางศาสนาวัดจะเป็นศูนย์รวมของ

ชาวบ้านที่ไปท าบุญและกิจกรรมต่าง ๆ ที่วัดเป็นประจ านอกจากนี้ขนบธรรมเนียมประเพณีของหมู่บ้านนี้ยังมีรักษา
ไว้เป็นเอกลักษณ์  เช่น  การอุปสมบท  การท าบุญบั้งไฟ  ประเพณีบุญพระเวส  ประเพณีบุญข้าวสารท  ประเพณี
แห่นางด้ง 

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
ในเขตบริการของโรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ที่ทางโรงเรียนสามารถจัดให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าดังนี้  วัด 

กลุ่มแม่บ้าน ศาลากลางบ้าน  บ้านก านัน, ส านักงานองค์การบริหารส่วยต าบลต่างๆ ที่ใกล้เคียง ที่ว่าการอ าเภอ
เบญจลักษ์ ร้านค้าในชุมชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเบญจลักษ์ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจ
พอเพียง สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเบญจลักษ์ ศูนย์เพาะพันธุ์ยางพารา สวนยางพาราโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ
อ าเภอเบญจลักษ์ สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเบญจลักษ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอ าเภอ  
เบญจลักษ์  เป็นต้น 
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๑๓ 

๙. ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ ในปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
 ๑)  เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพระดับ ScQA ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ภูมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๒) เป็นโรงเรียนที่รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ได้ก่อนก าหนดเวลา 
 ๓) การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เป็นโรงเรียนที่ได้ล าดับที่ ๔ จากทั้งหมด ๙๒ โรงเรียน 
 สรุปเหรียญรางวัล 
  ทอง    จ านวน  ๑๓๓   เหรียญ 
  เงิน  จ านวน   ๔๑   เหรียญ  
  ทองแดง  จ านวน   ๑๔   เหรียญ 
  เข้าร่วม  จ านวน     ๖   เหรียญ 
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๑๔ 

ส่วนที่  ๓   
ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน 

 
๑. นโยบายโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เบญจลักษ์พิทยาเป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐาน หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

 พันธกิจ (Mission) 
๑. ส่งเสริม พัฒนา หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
๒. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา  
   ขั้นพ้ืนฐาน 
๓.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๔.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ  
๕.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน  ตรวจสอบได้และมีเครือข่ายร่วมพัฒนา 
๖.  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชนในการด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
๗.  พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๘.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goals) 
๑. มีหลักสูตรหลากหลายที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านให้มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓. จัดการเรียนรู้ได้เทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 
๕. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ตรวจสอบได้และมีเครือข่ายร่วมพัฒนา 
๖. ด ารงตนอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. มีอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมได้มาตรฐานเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๘. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ปรัชญาของโรงเรียน  “ปัญญา  โลกสมิ  ปชโชโต”  (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก) 
ค าขวัญของโรงเรียน  เรียนดี  ประพฤติดี  มีวินัย  จิตใจเป็นนักกีฬา  เพื่อพัฒนาสังคม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  “สะอาดกาย  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย” 
เอกลักษณ์   “สร้างคนดี  มีความรู้ สู่สังคม” 
วัฒนธรรมของโรงเรียน  ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบ  จิตอาสา 
สมรรถนะหลักของโรงเรียน  มุ่งม่ัน  ทุ่มเท  เสียสละ   
ค่านิยม  เก่ง ดี มีวินัย ได้มาตรฐาน 
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๑๕ 

BP  Mode 
B : BEST  ประกอบด้วย              

       Best Team work    พัฒนาทีมงานให้มีความเข้มแข้ง  
Best Motivation    มีแรงจูงใจ 
Best Standardization  มีการก าหนดมาตรฐานการท างาน 

 Best Performance  มุ่งม่ันการท างานด้วยความเต็มใจ 
 P : Participation     การมีส่วนร่วม 

 
กลยุทธ์โรงเรียน (Strategies) 

 กลยุทธ์ที่ ๑ พฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพและศกัยภาพเป็นพลโลก 

 กลยุทธ์ที่ ๒ พฒันาการยกระดบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลและ
มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ พฒันากระบวนการบริหารจดัการให้มีคณุภาพบนพืน้ฐานตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ ๔ พฒันาสมรรถนะครูและบคุลากรทางการศกึษาให้มีขีดความสามารถในการ
ปฏิบตังิาน 

 
๒. นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

 วิสัยทัศน์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
““ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ มุ่งพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและ 

มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย เน้นคุณธรรมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธกิจส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

๑. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล  
๒. จัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ผู้เรียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน  
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
๕. พัฒนาคุณภาพโรงเรียน คุณภาพผู้บริหารครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
๖. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 

 ค่านิยมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
ค่านิยมในการท างานของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ คือ  
“S M A R T”  

S : Service mind = การมีจิตใจพร้อมที่จะให้บริการ  
M : Mastery = การทางานอย่างมืออาชีพ  
A : Accountability/Transparency = การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 

รับผิดชอบ  
R : Relationship = การมีน้ าใจ ใจเปิดกว้างความเป็นพ่ีเป็นน้อง  
T : Teamwork = การท างานเป็นทีม 
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๑๖ 

 เป้าประสงค์หลักส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต ๒๘ มี 
    คุณภาพตามมาตรฐาน  
๒. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ร่วมกันใน 
    สังคมได้อย่างมีความสุข  
๓. ผู้เรียนเห็นคุณค่า อนุรักษ์ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  
๔. โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานรองรองมาตรฐาน 
    และประเมินคุณภาพการศึกษา  
๕. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา  
๖. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

 
จุดเน้น :  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘  (๔ ดี  ๔ ใหม่) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้ก าหนดจุดเน้น  “๔ ดี ๔ ใหม่”  ดังนี้ 
๔ ดี   
1.  คนด ี

- ผู้บริหารดี    - ครูและบุคลากรดี    -  นักเรียนดี 
2. ปัญญาดี 

- เก่งวิชาการ      - เก่งดนตรี - เก่งกีฬา      - เก่งทักษะ 
3. สิ่งแวดล้อมดี 

- ห้องเรียนสะอาด  โรงเรียนสะอาด  บ้านพักครูสะอาด 
- สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
- อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/วิถีพอเพียง 

4. รายได้ดี 
- มีงาน มีเงิน มีวุฒิเพ่ิม 
- การศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
- E-Commerce\ 

๔  ใหม่ 
1. คุณภาพนักเรียน ยุคใหม่ 
2. คุณภาพครูยุคใหม่ 
3. คุณภาพโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 
4. คุณภาพการบริหารยุคใหม่ 
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๑๗ 

๓. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๔ บัญญัติว่า “รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ ๓ ก าหนดว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตาม
หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก ธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพ่ือให้เกิด การผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว”  

อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ ๖ 
ยุทธศาสตร์ คือ  

๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ เป็นอย่างยิ่ง 

เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่
ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซ่ึง “คนไทยในอนาคต 
จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
หลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี ๓ และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็น    
นวตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”  

ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการปฏิรูป
ประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ
มาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้  
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๑๘ 

วิสัยทัศน์  
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน”  

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ใน 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ใน 

การแข่งขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ใน 

ศตวรรษท่ี ๒๑  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง 

การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
๕. พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
๖. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐  
 
เป้าหมาย  

๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา  
และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี 
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ด ี(Global Citizen) 
พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  

๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
   ๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
  ๗. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา  
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๑๙ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย

ยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในอนาคต เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand 

๔.๐ ดังนี้  
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
                มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

มาตรการและแนวด าเนินการ  
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  

บทน า  
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นการ

พัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมือง
โลกที่ด ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพ
ติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
ควบคู่ไปกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษา
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่าง 
ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การ
จัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร พ้ืนที่สูง 
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น  

เป้าประสงค์  
๑.. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
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๒๐ 

๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

๔. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

๕. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น 
พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ 
 

ตัวช้ีวัด  
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม  

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

๔. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

๕. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบท ของพ้ืนที่  

๖. จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๗. จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี  

เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 
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๒๑ 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม  

สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด  
๑.๒ สถานศึกษา  

(๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด  

(๒) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก 
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่
ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

๒. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความ 
รุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ  
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุก
ระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม  
สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด  

๒.๒ สถานศึกษา  
(๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ 

เข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จัก
วิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว  

(๒) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  
(๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย  
(๔) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับ 

ค าปรกึษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
๓. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์ 
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ยุทธศาสตร์ ๖ ข้อ คือ  

๑. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง  
๒. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน  
๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา  
๕. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
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๒๒ 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
(1)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานใน 

พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลาย ในวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน  

(๒)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาส ให้ผู้เรียนในพื้นที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษา ความ 
ปลอดภัยของสถานศึกษา คร ูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  

๔. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ  
เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

๔.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(๑) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร  

ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และท่ีดูแลหอพักนอนตามความจ าเป็นและ เหมาะสมกับบริบท  
(๒) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร  

ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

(๓) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมกับ 
สภาพบริบทของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวที
เสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์  

๔.๒ สถานศึกษา  
(๑) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลที่ 

เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร  

(๒) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน  
(๓) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต  

ทักษะอาชีพ และภาษาที่ ๓ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
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๒๓ 

นโยบายที่ ๓ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
บทน า  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพ และ 
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญ ในการยกระดับ
การพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
นานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ทีจ่ัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความ
สนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มี
ความเป็นเลิศ ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital 
Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการ
สุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 

เป้าประสงค์  
๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนัก 

คิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกรรม 
๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

ตัวช้ีวัด  
๑. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น

ใน 
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading  
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตามความสามารถ ความสนใจ 
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ  
โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  

๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจาก 

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียน 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหา 
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๒๔ 

ตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนา ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตาม
ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน  

๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จ านวน 
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบ
บัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจายอ านาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  

๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดท าแผนงาน โครงการ  
และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ 
  ๑.๕ ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงาน ผลการด าเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๒. สถานศึกษา  
  ๒.๑ ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความ
ถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัด การเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕
ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้ เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็ม
ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดย
ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital 
Learning Platform)  
  ๒.๒ ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็น
คนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  
  ๒.๓ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ  

๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพ่ือปรับเปลี่ยน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามความต้องการ 
และความถนัดของผู้เรียน  
  ๒.๕ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ ๓ เพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา  
  ๒.๖ ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ 
  ๒.๗ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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๒๕ 

นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
 บทน า  
  นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา ดังนี้  
  พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา 
มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถด ารงชีวิต อย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียน
สามารถก ากับการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความ
ตระหนักถึง พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุ
ปัญญา แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ  
  ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ คร ูและบุคลากร ทางการศึกษา ต้องตระหนัก
ถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณ ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ 
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ 
ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  

 เป้าประสงค์  
  ๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  
  ๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ี
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไป
ปฏิบัติได้  
  ๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
  ๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
  ๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  
  ๖. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้  
  ๗. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม  
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๒๖ 

 ตัวช้ีวัด  
  ๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓R๘C)  
  ๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  
  ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที ่๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตาม
ความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้  
  ๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข 
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  
  ๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
  ๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู 
 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  

๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา  
  เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตร เชิงสมรรถนะ 
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุก
ด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย  
มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  
  ๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  (๑) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน (รา่งกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  (๒) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อ านวยการการ
เรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร  
  ๑.๒ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  

๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน  
  ๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา  
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่ การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
 



               แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา                                       
                                         

๒๗ 

โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  
๒.๓.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

  (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
   - เป็นไปตามหลักสูตร  
   - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๑  
   - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ  

- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
   - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
   - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓  
  (๒) ประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผล การประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น  
  (๓) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการ
วางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้  
  (๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ  
  (๕) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรม น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ
ที่ด ีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
(๖) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา  
  ๒.๓.๒ สถานศึกษา  
  (๑) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning)  
  (๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๓ ขั้นตอน หรือบันได ๓ ขั้น (Independent 
Study : IS)  
  (๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 
  ๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ  
  เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่
หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล  
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๒๘ 

โดยแนวทางการด าเนินการ  
  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลตาม
สภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  
  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา รวมทั้ง
การพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่
หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษ เฉพาะบุคคล  
  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนนุทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณ
ด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
  (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา น าระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้  
  (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติท่ีดี ต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  
  (๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ ์มีเจตคติที่ดี ต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ
และเด็กด้อยโอกาส 
  (๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้อง กับความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
  (๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนันสนนุการพัฒนา ภาคีเครือข่าย 
(Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  
 ๓. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการ
จัดการศึกษา  
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง 
ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) 
ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  ๓.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  (๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด  
  (๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
  (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
องค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย  
  (๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
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๒๙ 

  ๓.๒ สถานศึกษา  
  (๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด  
  (๒) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
  (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้ผ่าน
ระบบดิจิทัล 
 ๔. การพัฒนาคุณภาพคร ูและบุคลากรทางการศึกษา  
  การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครู อย่างต่อเนื่อง โดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้
เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา 
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และ
สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการ
สอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง  
  ๔.๑ การผลิตครูที่มีคุณภาพ  
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน การผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สร้างความร่วมมือ กับสถาบันการผลิตครู 
วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา  
  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผน
วิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ  
  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนนุทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตครู  
  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็น
ระบบ  
  ๔.๒ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน 
โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” 
ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้น
สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวางแผนการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  
  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให้มี
หลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  
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๓๐ 

  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน  
  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร ที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ (Career Path)  
  (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC)  
  (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี ๓ สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน  
  (๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
  (๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิด
ขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
  (๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ที่มีความแตกต่าง (Differentiated 
Instruction)  
  (๑๐) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง 
(Higher Order Thinking)  
  (๑๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  
  (๑๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ  
  (๑๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training  
  (๑๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับปรุง
ระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ  
  (๑๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น า
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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๓๑ 

 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  ๑) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  
  ๒) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะ
การคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น  
  ๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล  
  ๔) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ  
  ๕) พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding) 
 
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

บทน า  
  นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมารตฐาน และการลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคน เข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพ้ืนที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง 
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของ
ประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้ บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
องค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐาน
สถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความ
จ าเป็น ตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการ
ศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาตาม
ความจ าเป็น ตลอดจนน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม 
สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน  
 เป้าประสงค์  
  ๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development)  
  ๒. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับพ้ืนที่ 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา  
  ๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่  
  ๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา  
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๓๒ 

  ๕. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๖. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิ การได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน  
 ตัวช้ีวัด  
  ๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
  ๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา 
และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  
  ๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  
  ๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
  ๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และ
พ้ืนที่  
  ๖. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มี
ประสิทธิภาพ  
  ๘. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
 ๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  ๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการก ากับ ติดตาม และประเมินผล  
  (๒) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชือ่มโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวาง
แผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  ๑.๒ สถานศึกษา  
  (๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ  
  (๒) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องระดับพื้นท่ี 
จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  
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๓๓ 

  (๓) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ ๐ - ๖ ปี) เพ่ือใน
ไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา  
  (๔) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง บริการการเรียนรู้
ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน  
  (๕) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  (๖) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มี
คุณภาพ  
  (๗) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรยีนที่อยู่ห่างไกล ได้เดินทางไปเรียน
อย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ  
 

 ๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบท
ของพื้นที่  
 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท า
มาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ๑) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวก ๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) มาตรฐาน ด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 
๔) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ 
ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ  
  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภท
อ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล 
และโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ  
  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
 ๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่  
  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด  
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๓๔ 

  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน
ความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณ ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ และติดตาม ก ากับการใช้
จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส  

       ๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง  
  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  
  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส าหรับครูอย่าง
เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning 
Technology: DLT) 
 
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 บทน า  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมน า 
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” 
มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็น
กรอบแนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทัง้มิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐”  
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๓๕ 

  ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมน า 
ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็น
หลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้อง
กับหลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคน
รุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 เป้าประสงค์  
  ๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ๒. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง 
ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand ๔.๐  
  ๓. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและ
บริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  
  ๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ทุก
โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  
  ๖. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก ๒๒๕ เขต มีนโยบาย
ส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม  
  ๗. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน  
  ๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า ๓RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน  
  ๙. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  

ตัวช้ีวัด  
  ๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  
  ๒. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และ
มีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  
  ๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ มาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  
  ๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้
ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการ 
ด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE 
และ Paper less  
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๓๖ 

  ๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สา๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
ด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  
  ๗. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐  
  ๘. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้
เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน  

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
 ๑. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทาง การให้องค์ความรู้และสร้าง
จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ๒. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ  
 ๓. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้เรื่อง
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า  
 ๔. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นกับ
สิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผล ต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เชน่ คาร์บอนไดออกไซด์ ใน
รูปแบบการเปรียบเทียบและ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon 
emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน  
 ๕. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  
 ๖. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน ๖ 
ศูนย ์๔ ภูมิภาค  
 ๗. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน ๖ ภูมิภาค 
 ๘. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ ๒๕๕ เขต เพ่ือด าเนินการต่อยอด
ขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
 ๙. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)  
 ๑๐. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท้ังระบบ เช่น การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา  
 ๑๑. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
 ๑๒. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมต่อ
ความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาก ที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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๓๗ 

 ๑๓. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี 
สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ๑๔. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมดี Green 
city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 ๑๖. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชนวัย
ซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอด สู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอด
สารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน  
 ๑๗. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภาพ
พัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
 
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

บทน า  
  นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญ 
เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระใน
การบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหน่วยงานทั้งระดับส านักงานทั้ง
ส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา หน่วยงานส านักงานเป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud 
Technology Big Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
ความมัธยัสถ์ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว  
 เป้าประสงค์  
  ๑. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป  
  ๒. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยน ให้เป็นหน่วยงานให้มี
ความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล  
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๓๘ 

  ๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  
  ๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 
 ตัวช้ีวัด  
  ๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
  ๒. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล  
  ๓. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  
  ๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  ๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
  ๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน คร ู
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  
  ๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  
  ๘. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  
  ๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
 ๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
  เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็น
รายด้านหรือทุกด้านได้  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา 
  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความ
เป็นอิสระของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึง
ความต้องการ และข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่  
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๓๙ 

  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน ด้านธุรการ ด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าว เป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา  
  (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท า
แผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารจัดการศึกษา  
  (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น  
  (๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิต  
  (๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
  (๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
  (๑๐) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดอบรม 
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่  
  (๑๑) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระ ในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้าน
หรือทุกด้านได้  
  (๑๒) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา 
 

๒. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน มีความทันสมัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 เป็นมาตรการในกาเป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานทั้งระดับส านักงาน
ส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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๔๐ 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  (๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
  (๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการ
บริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
  (๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน  
  (๔) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs”  
  (๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่  
  (๖) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ  
  (๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  
  (๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
  (๙) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการศึกษา 
 
๓. ปฏิรูปการคลังด้านการศกึษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา  
  เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลด
ความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียน
กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  (๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียน
และสถานศึกษาโดยตรง  
  (๒) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
  (๓) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน เพ่ือ
ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับ
กระทรวงมหาดไทย  
  (๔) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบ
ธนาคาร  
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๔๑ 

๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้า
มาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Technology) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ 
และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ น า Cloud Technology มาให้บริการ แก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และ
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ 
ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชื่องโยงกันทั้งองค์กร  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  (๑) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งใน
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS 
  (๒) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ  
  (๓) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัดการศึกษา
ทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและ
นอกสังกัดอีกท้ังยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างานร่วมกับ
แพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ  
  (๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  
  (๕) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้อง กับความก้าวหน้าในอาชีพ 
ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษา 
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๔๒ 

๔. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์
ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาลโดนเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่
ศตวรรษท่ี ๒๑  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 หลักการ 
  ๑. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต 
  ๒. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์กรมหาชนในก ากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 
 ระดับก่อนอนุบาล 
  เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้าน
สุขภาพและโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
 ระดับอนุบาล  
  เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ืออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่
ส าคัญด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ าเป็น ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการเรียนรู้จัก
และการประเมินตนเอง 
 ระดับประถามศึกษา 
  มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในหารเรียนรู้วิชาอ่ืน 
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
4. เรียนรู้วิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการติด การเรียนรู้ จาก 

ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและ
ครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 

5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
8. จัดให้มีโครงการกร ๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
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๔๓ 

ระดับมัธยมศึกษา 
มุ่งต่อยอดรดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
๑. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
๒. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงาน

ท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่พัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือมัคคุเทศก์ 
ระดับอาชีวศึกษา 

มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาค
หรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

๑. จัดการศึกษาระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
๒. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
๓. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
๔. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

๑. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
๒. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
 

การขบัเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
๑. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้อง 

กับนโยบายรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

๒. จัดท าฐานช้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
๓. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการ 

บริหารจัดการ 
๔. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อ 

กฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
๕. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลังตาม 

ความต้องการจ าเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
๖. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานรวมกับ 

หน่วยจัดการศึกษา 
๗. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้เอ้ือต่อ 

การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
๘. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ 

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสาร
อธิบายท าความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 

๙. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มี 
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้และ
ทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
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๔๔ 

๑๐. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

๑๑. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจ 
ราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารางานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

อนึ่ง ส าหรับภรกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานในเชิง
ยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นอกเหนือจากที่ก าหนหากมีความสอดคล้องกับหลักการใน
ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้
การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 
๕. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙  เป็นแผนระยะยาว ๒๐ ปี   
  บทที่ ๑ สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 

    บทที่ ๒ ผลการพัฒนาการศึกษาไทย ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๘  
       บทที่ ๓ ปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษา  
  บทที่ ๔ วิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ    

   บทที่ ๕ ยุทธศาสตร์เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม ทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

ความจ าเป็นในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 ๑. ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่  
  ๑.๑ การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติ                            

ดิจิทัล(Digital Revolution)                 
  ๑.๒ การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ (The Fourth Industrial Revolution) 
  ๑.๓ การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ                            

๒๕๗๓ (Sustainable Development Goals : SDGs ๒๐๓๐) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้ง ผลกระทบ                                         
ของการเป็นประชาคมอาเซียน  

    ๑.๔ ความต้องการก าลังคนที่มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ประกอบกับแรงกดดันจาก
ภายในประเทศ จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ใน
อนาคตอันใกล้ 

   ๑.๕ การติดกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางทัศนคติความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม 
และพฤติกรรมของประชากร  ที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ                                  
ที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว  

     ๑.๖ ระบบการศึกษาท่ียังมีปัญหาหลายประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพของคนไทย 



               แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา                                       
                                         

๔๕ 

ทุกช่วงวัยปัญหา คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการศึกษา 
    ๑.๗ การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและ การบริหาร                             

จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม  ขาดความคล่องตัว  ยังมีความเหลื่อมล้ าในด้านโอกาส และ 
ความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้ง ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและการขาดความตระหนักถึงความส าคัญ 
ของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริตและการมีจิตสาธารณะของคนไทยส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา 
ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทาย ผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงปี ๒๕๕๒-๒๕๕๙ พบว่าประเทศ
ไทยประสบความส าเร็จในหลายด้านและมีอีกหลายด้านยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในระยะ
ต่อไป 

     ๑.๘ ด้านโอกาสทางการศึกษา รัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา
ค่อนข้างมาก  ส่งผลให้ประชากรในวัยเรียน รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสและผู้มีความต้องการจ าเป็นพิเศษมีโอกาสได้รับ
การศึกษาสูงขึ้น  แต่ยังเข้าเรียนได้ไม่ครบทุกคนและมีปัญหาการออกกลางคันอยู่บ้าง  

     ๑.๙ ด้านคุณภาพการศึกษา ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยมากและต่ ากว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย ส่วน
ประเด็นคุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้คุณภาพของก าลังแรงงาน 
อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป  ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

    ๑.๑๐ ด้านประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการใช้จ่าย
งบประมาณทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบการจัดการที่ต้องได้รับการปรับปรุง เป็นล าดับแรก 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีอยู่จ านวนมาก 

แนวคิดการจัดการศึกษา 
แนวคิดการจัดการศึกษา(Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญ  

ประกอบด้วย 
    ๑.หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All)  
 ๒.หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) 
 ๓.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
 ๔.หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) 

๕.ยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :                           
SDGs ๒๐๓๐) โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผน 
การศึกษาแห่งชาติ 

วิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็น

สุข   สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑”มีวัตถุประสงค์                           
ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ  

    ๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
    ๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบท                      

บัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
    ๓) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี                             

และร่วมมือ ผนึกก าลัง มุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๔๖ 

    ๔) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายใน 
ประเทศลดลง เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษา

แห่งชาติได้วาง เป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ  
  ๔.๑ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓Rs๘Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้  
 ✥ ๓Rs ได้แก่การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น 

(Arithmetics)  
 
 ✥ ๘Cs ได้แก่   
  - ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 
  - ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
  - ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 
  - ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
  - ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ 
  - ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  - ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 

  - ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม     
 
๖. ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี                                                                       

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติมีเป้าหมาย  ดังนี้  
๑.คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     
๒.คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ พิเศษได้รับ 

การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ      
๓.คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหม่   

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ                           
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย  ดังนี้  

 ๑.ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

 ๒.สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน   

 ๓.การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ   

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเป้าหมาย  
ดังนี้  

 ๑.ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษท่ี ๒๑  
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๔๗ 

 ๒.คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  

 ๓.สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน  

 ๔.แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและ
ประชาชน                     สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  

 ๕.ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
 ๖.ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล  
 ๗.ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย 

ดังนี้  
 ๑.ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ                                                      

  ๒.การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
 ๓.ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการ

วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล   
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย  

ดังนี้  
 ๑.คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 ๒.หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบัติ  
 ๓.การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  มีเป้าหมาย  ดังนี้  
 ๑.โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจนสามารถ

ตรวจสอบได้        
 ๒.ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา  
 ๓.ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

และพ้ืนที่  
 ๔.กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน

ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  
 ๕.ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้างขวัญ

ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ   
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๔๘ 

๗. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๘๐) พ.ศ.๒๕๖๒ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ      

ให้ประกาศว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕  บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ                               
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ                        
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และต่อมาได้มีการตรา           
พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.๒๕๖๐  โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือรับ                      
ผิดชอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ                        
แล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์                         
ชาติต่อไป 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับในคราวประชุมสภา                         
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว                           
ดังมีสาระส าคัญตามที่แนบท้ายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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๔๙ 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีท่ี ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) มีวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน                        
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติ                          
ว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ 
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน                      
ทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  เช่น  ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช                          
และอธิปไตย  มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง                      
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ                    
ความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน                          
มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง                     
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่                    
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ               
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้                   
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับ
บริบท 

การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมี
ความสมบูรณ์ในการลงทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้แก่ ทุนมนุษย์ทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุน
ที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร   ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                              
ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับ
และเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนา                     

ที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
อย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
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๕๐ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ประกอบด้วย 
๑.ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
๒.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๕.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ประกอบด้วย 
๑.ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒.ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔.ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
๕.ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 
ก าหนดกรอบทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๑. แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      เป้าหมาย 

ด้านผู้เรียน : มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (๓ Rs ๘Cs) 

     ยุทธศาสตร์ 

ด้านการจัดการศึกษา 
๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมี

มาตรฐานอยา่งทั่วถึง 
๒) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายไดร้ับการบริการการศึกษา              

ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเทา่เทียม 
๓) ระบบการศึกษาที่มีคณุภาพ สามารถพัฒนาผูเ้รียนให้บรรลุ              

ขีดความสามารถเต็ม  ศักยภาพ 
๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการ

ลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลเุป้าหมาย 
๕) ระบบการศึกษาทีส่นองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง              

ของโลกท่ีพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของ
สังคมและ ประเทศชาต ิ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย
และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค       
และความเท่าเทียมทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบ
บริหารจดัการศึกษา 
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๕๑ 

๒. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ คุณธรรม ทักษะ และความรู้ที่จ าเป็นบนพื้นฐาน ค่านิยม
รวมสู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) 
 ๑.ผู้เรียนรู ้เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือก้าวทันโลกยุค                         

ดิจิทัลและโลกในอนาคตและมีสมรรถนะ(competency)ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ ด้านต่างๆ มีสุนทรียะรักษา                        
และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความพอเพียง                                  
ความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม     

  ๒.ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ความฉลาดดิจิทัล                
(digital intelligence)ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์                           
และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือ                      
สังคมเพ่ิมโอกาสและ มูลค่าให้กับตนเอง และสังคม  

  ๓.พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและ   
พลโลก  มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรมความ
เท่าเทียมเสมอภาค  เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
และประชาคมโลกอย่างสันติ  

  ค่านิยมรวมของสังคม ๔ ประการ  
๑.ความเพียรอันบริสุทธิ์  
๒.ความพอเพียง  
๓.วิถีประชาธิปไตย  
๔.ความเท่าเทียมเสมอภาค  

  คุณธรรม ความรู้ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับผู้เรียน  
๑.คุณธรรม  
๒.ทักษะการเรียนรู้และชีวิต  
๓.ความรู้และความรอบรู้ 
๔.ทักษะทางปัญญา  

๓. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๓ มาตรฐาน 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน    

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย    
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๕๒ 

             ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 
             ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๒.๒ มีระบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                                                                               

  ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา                             
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
๔.กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา (ข้อ ๓)   
 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท 
การศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา การจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล 
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ 
ดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 

 ๑) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ   
       ๒) การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของการพัฒนาประเทศ 
 ๓) การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดชีวิต 
 ๔) การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 ๕) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๖) การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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๕๓ 

ส่วนที่  ๔ 
รายละเอียดงบประมาณและโครงการ 

 
คาดคะเนงบประมาณประจ าปีงบปราณ ๒๕๖๓ 
๑. รายรับ 

   ๑.๑ ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัว 
 

รายการ  จ านวนคน   จ านวนเงิน  หมายเหตุ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๐๘ ๗๒๘,๐๐๐   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๗๔ ๖๐๙,๐๐๐   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๐๗ ๗๒๔,๕๐๐   

รวม (คนละ ๓,๕๐๐ บาท) ๕๘๙ ๒,๐๖๑,๕๐๐   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๒๘ ๔๘๖,๔๐๐   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๕๐ ๕๗๐,๐๐๐   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๓๕ ๕๑๓,๐๐๐   

รวม (คนละ ๓,๘๐๐ บาท) ๔๑๓ ๑,๕๖๙,๔๐๐   
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๒ ๓,๖๓๐,๙๐๐   

ปรับลดความคลาดเคลื่อนร้อยละ ๕  
๑๘๑,๕๔๕   

คงเหลือเงินทั้งสิ้น  
๓,๔๔๙,๓๕๕   

 

 

๑.๒ ประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 
 

 
 

 รายการ  จ านวนคน  
 จ านวนเงิน  หมาย

เหตุ 
 

 ภาคเรียนที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๒  รวม 
 ม.ต้น (๔๔๐/ภาคเรียน) ๕๘๙ ๒๕๙,๑๖๐ ๒๕๙,๑๖๐ ๕๑๘,๓๒๐  
 ม.ปลาย (๔๗๕/ภาคเรียน) ๔๑๓ ๑๙๖,๑๗๕ ๑๙๖,๑๗๕ ๓๙๒,๓๕๐  
 รวม ๑,๐๐๒ ๔๕๕,๓๓๕ ๔๕๕,๓๓๕ ๙๑๐,๖๗๐  
 ปรับความคลาดเคลื่อนร้อยละ ๕ ๔๕,๗๙๖  
 เงินคงเหลือ ๘๗๐,๑๑๙  
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๕๔ 

๑.๓ ประมาณการเงินบ ารุงการศึกษา 
 

รายการ  จ านวนคน  
 จ านวนเงิน  หมายเหตุ 

 ภาคเรียนที่ 
๑  

 ภาคเรียนที่ 
๒  

รวม (๘๐%) 

จ านวนนักเรียน (๕๐๐ บาท/ภาคเรียน) 
   ๑,๐๐๒  

    
๕๐๑,๐๐๐  

    
๕๐๑,๐๐๐  ๑,๐๐๒,๐๐๐  ๘๐๑,๖๐๐  

ห้องเรียนพิเศษ (๕,๐๐๐ บาท/ภาค
เรียน) 

        ๑๓  
      

๖๕,๐๐๐  
 ๖๕,๐๐๐  

๑๓๐,๐๐๐    
รวม     

 
๙๓๑,๖๐๐    

 
        ๒.  รายจ่าย 
              ตาราง แสดงรายจ่ายท่ีเกิดจากงานประจ า 

ที ่ รายการ  บาท/เดือน  รวมเป็นเงิน 
๑ ค่าไฟฟา้  ๗๕,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ 

๒ จ้างครูและบุคลากรสนับสนนุการศึกษา ๖๙,๐๙๐ ๖๙๐,๙๐๐ 

๓ จ้างครูชาวต่างชาต ิ ๓๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

๔ ค่าขยะ  ๓๒๐ ๓,๘๔๐ 

๕ ค่าน้ ามนั  ๒๕,๐๐๐ ๒๗๕,๐๐๐ 

๖ ค่าอินเตอร์เน็ต ๕ หมายเลข  ๕,๓๕๐ ๖๔,๒๐๐ 

๗ ค่าโทรศัพท ์ ๔๐๐ ๔,๘๐๐ 

๘ ค่าเว็บเพจโรงเรียน  
 

๓,๒๑๐ 

๙ วัสดุคงคลัง 
 

๖๒๘,๙๖๓ 

  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 
 

๒,๘๗๐,๙๑๓ 
 
 

๓. สรุปรายรับ - รายจ่าย และงบประมาณคงเหลือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ตาราง แสดงเงินคงเหลือทั้งสิ้น 
 

  ที ่ รายการงบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
๑ เงินอุดหนุน ๓,๔๔๙,๓๕๕   
๒ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๘๖๕,๑๓๗   
๓ เงินบ ารุงการศึกษา ๙๓๑,๖๐๐   

  รวมเงินรายรับทั้งสิ้น ๕,๒๔๖,๐๙๒   
  รวมเงินรายจ่ายที่เกิดจากงานประจ า ๒,๘๗๐,๙๑๓   
  คงเหลือเงินในการจัดท าโครงการทั้งสิ้น ๒,๓๗๕,๑๗๙   
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๕๕ 

๔. แสดงการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ างบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ตาราง แสดงการจัดสรรงบประมาณ 
 

  ที ่ การจัดสรร ร้อยละ จ านวนเงิน (บาท) 
๑ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ๕๕ ๑,๓๐๖,๓๔๘ 
๒ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ๑๒ ๒๘๕,๐๒๑ 
๓ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ๙ ๒๑๓,๗๖๖ 
๔ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๙ ๒๑๓,๗๖๖ 
๕ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ๓ ๗๑,๒๕๕ 
๖ ฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ ๒ ๔๗,๕๐๔ 
๗ ส ารองจ่าย ๑๐ ๒๓๗,๕๑๙ 

  รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ ๒,๓๗๕,๑๗๙ 
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๕๖ 
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๕๗ 
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๕๘ 
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๕๙ 
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๖๐ 
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๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา                                       
                                         

๖๒ 
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๖๓ 
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๖๔ 

ส่วนที ่๕ 
การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

 
๑. การก ากับ ควบคุมการใช้งบประมาณ 

๑.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอบันทึกข้อความเพ่ือขอใช้งบประมาณท่ีผ่านการอนุมัติแล้วต่องาน 
แผนงานและจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารเพ่ืออนุมัติการใช้งบประมาณ 

๑.๒ งานแผนงาน และจัดสรรงบประมาณท าบันทึกรายการขอใช้งบประมาณของงาน/โครงการ 
เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศสาหรับการสรุปรายงานการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

๑.๓ งาน แผนงานและจัดสรรงบประมาณ จัดท าบันทึกการใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติตามงาน/
โครงการมอบให้งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ด าเนินการจัดท าบัญชีควบคุมการใช้เงินงบประมาณของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 

 

๒. การนิเทศติดตาม 
๒.๑ ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน ติดตามการปฏิบัติตามงาน/โครงการ และ

ให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
๒.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ รายงานผลการด าเนินงาน

ตามงาน/โครงการ โดยสรุปผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มหรือรูปเล่มอย่างน้อย ๓ เล่ม และน าไปมอบให้ฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ ๑ เล่ม 

๒.๓ งานนโยบาย แผนงาน และจัดสรรงบประมาณประสานงานกับงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ จัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ 

๓. การประเมินผล 
๓.๑ จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการวางแผนการประเมินผลงาน/โครงการ 
๓.๒ ก าหนดวิธีการประเมิน และระยะเวลาการประเมิน 
๓.๓ จัดท าเอกสารแผนการประเมิน 
๓.๔ เสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนการประเมิน 
๓.๕ ด าเนินการประเมินตามแผน 
๓.๖ สรุปและรายงานผลการประเมิน 

๔. การจัดท ารายงานประจ าปี 
๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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๖๕ 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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๑ 

 

 
 

 
 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
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๒ 

 
ค าสั่งโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

ที่ ๔๑๗/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

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

 ตาม  มาตรา  ๑๖  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ.๒๕๖๑  ได้ระบุไว้ว่า ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น  โดยจัดท าแผนสี่ปี  ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๓ และในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน  รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้  สอดคล้องกับ
ภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ  เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาจึงได้ด าเนินการเพ่ือ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือให้ทันใช้ในปีงบประมาณ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๓๙ (๑) (๒)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ .ศ.๒๕๔๖  โรงเรียนจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ดังต่อไปนี้   

  

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 

๑.๑ นายภูมิภัทร  มาลี            ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายวัชระ  กรมพะไมย            รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายบรรจง  สีค า                     รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
๑.๔ นางวิชุดา  ต าหนง            คร ูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
๑.๕ นางบุษบา แสงศิริ คร ูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
๑.๖ นายอาคเนย์ มีคุณ คร ู กรรมการ 
๑.๗ นางสาวทชิากร  อาจเอ่ียม คร ู กรรมการ 
๑.๘ นางสุขกัญญา ถุงทรัพย์ คร ู กรรมการ 
๑.๙ นายมานะ แสงศิริ คร ู กรรมการ 
๑.๑๑ นายพัชระ  วงค์เจริญ คร ู กรรมการ 
๑.๑๑ นางนิศาชล ค ามอน คร ู กรรมการ 
๑.๑๒ นางคมคิด  ศรีสุข              คร ู กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๓ นางสาววันวิสา ประสพสุข คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๑๔ นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรติ   คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่ ๑. อ านวยความสะดวกและให้ค าปรึกษา  แนะน าและประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
ให้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๒. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ  ในภาพรวมเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของโรงเรียนและเงินงบประมาณท่ีโรงเรียนได้รับ 

 ๓. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ ฯ
เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของโรงเรียนและเงินงบประมาณท่ีโรงเรียนได้รับ 
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๓ 

๒.  คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 
 

๒.๑ นายภูมิภัทร  มาลี ผู้อ านวยการสถานศึกษา              ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายวัชระ  กรมพะไมย            รองผู้อ านวยการ รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นายบรรจง  สีค า                     รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
๒.๔ นางวิชุดา ต าหนง                    ครู ปฏิบัติหนา้ทีผู่้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
๒.๕ นางบุษบา แสงศิริ ครู ปฏิบัติหนา้ที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
๒.๖ นายอาคเนย์  มีคุณ                  ครู กรรมการ 
๒.๗ นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม           ครู กรรมการ 
๒.๘ นางสุขกัญญา ถุงทรัพย์ ครู กรรมการ 
๒.๙ นายมานะ แสงศิริ ครู กรรมการ 
๒.๑๑ นายพัชระ  วงค์เจริญ ครู กรรมการ 
๒.๑๑ นางนิศาชล ค ามอน ครู กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ ครู กรรมการ 
๒.๑๓ นางกัลยาณี  ไชยธรรม              ครู กรรมการ 
๒.๑๔ นางคัคนางค์  พื้นผา              ครู กรรมการ 
๒.๑๕ นางอ านวย  ไชยชนะ                ครู กรรมการ 
๒.๑๖ นายอานุภาพ เรืองศรี ครู กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวสริดา  จ าปาหอม            ครู กรรมการ 
๒.๑๘ นายกวี  ซุยทอง ครู กรรมการ 
๒.๑๙ นายธนาวิท แสนสุกใส ครู กรรมการ 
๒.๒๑ นางคมคิด  ศรีสุข                     ครู กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๑ นางสาววันวิสา  ประสพสุข ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๒๒ นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรติ         ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   
มีหน้าที ่ ๑. ด าเนินการจัดท าโครงการของฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบตามกรอบวงเงิน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ๒. รวบรวมโครงการฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารูปเล่ม

ให้เสร็จทันตามก าหนดเวลานัดหมาย 
 
๓.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

๓.๑ นางสาววันวิสา  ประสพสุข ครู ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสาวสุชาดา  โททอง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๓.๓ นายณัฐพล  แก้วอาสา ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
๓.๔ นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรติ         ครู กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่  จัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่างให้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ 
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๔ 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
๔.๑ นายยศพันธ์  สุขกาย  ครู ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายณัฐพล  แก้วอาสา ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
๔.๓ นายชนะพล  เนตรแก้ว พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่ ๑)  จัดเตรียมสถานที่ห้องโสตฯ ในการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
   ๒) จัดเตรียมเครื่องฉาย เครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน ในสถานที่ประชุม 
   ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
๕.  คณะกรรมการรวมรวมข้อมูลและจัดท ารูปเล่ม 

๕.๑ นางคมคิด  ศรีสุข                     ครู ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรติ         ครู รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นางสาววันวิสา  ประสพสุข ครู กรรมการและเลขานุการ 

 
 มีหน้าที ่ รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เพ่ือสรุปและเข้าเล่มจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เพ่ือเสนอฝ่ายบริหาร  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

  
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  อย่าให้เกิดความเสียหายต่อทาง

ราชการ  หากเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการด าเนินการไม่สามารถแก้ไขได้  ให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ทราบทันที 
 

  สั่ง ณ  วันที่ ๒๓  เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
     (นายภูมิภัทร  มาลี) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
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รายละเอียดโครงการหลัก 
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๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แบบรายงานโครงการ 
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๗ 

(แบบรายงานโครงการ  กรณีจัดกิจกรรม) 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 
....................................... 

๑. ชื่อโครงการ 
............................................................................................................................. ......................................... 
๒. วัตถุประสงค์ 
................................................................................................................................................ ...................... 
๓. เป้าหมาย 
 ๑. เชิงปริมาณ 
................................................................................ ......................................................................................  
 ๒. เชิงคุณภาพ 
............................................................................................................................. ......................................... 
๔. ระยะเวลาด าเนินการ 
............................................................................................................................. ......................................... 
๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 
................................................................................................................................................................ ...... 
๖. งบประมาณ  งบด าเนินงานรวมทั้งสิ้น........................บาท 
 
๗. กิจกรรมการด าเนินงาน 
.................................................................................................................................................................. .... 
๘. การด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
.................................................................................. ....................................................................................  
๙. ผลการด าเนินงาน (ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
 เชิงปริมาณ 
........................................................................................ ..............................................................................  
 เชิงคุณภาพ 
............................................................................................................................. ......................................... 
๑๐. ผลการด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
............................................................................................................................. ......................................... 
๑๑. ปัญหาอุปสรรค 
.................................................................................................................................................... .................. 
๑๒. ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................. ..................................................................... 
                                                                      ลงชื่อ                            ผู้รายงาน 
                                                                            (                            ) 
                                                                      ต าแหน่ง.............................................. 
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๘ 

(แบบรายงานโครงการ  กรณีจัดซื้อวัสดุ) 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 
ชื่อโครงการ ................................................................................................................................................... 
สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ข้อที่ ................................ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่....................... 
งบประมาณ  ที่ได้รับอนุมัติตามแผนปฏิบัติการ.........................................................................บาท 
งบประมาณ  ที่ใช้จ่ายจริง .........................................บาท  คงเหลือ ...................................... บาท 
ด าเนินการ  วันที่ ........................  เดือน ........................... พ.ศ. ................. 
 

เป้าหมายตามโครงการ ผลการด าเนินงาน 
ด้านปริมาณ 
 
 
 
ด้านคุณภาพ 
 
 
 

ด้านปริมาณ 
 
 
 
ด้านคุณภาพ  

 
 การด าเนินการของโครงการ 
           ด าเนินการเป็นไปตามแผนของโครงการ 
                        เปลี่ยนแปลงโครงการ  (ระบุชื่อโครงการเดิม) ............................................................. 
............................................................................................................................. ......................................... 
ปัญหาและอุปสรรค  ในการด าเนินงานตามโครงการ 
.......................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ................................................ 
ข้อเสนอแนะ :   
............................................................................................................................. ......................................... 
...................................................................................................................................................... ................ 
 
 
(ลงชื่อ)......................................ผู้รับผิดชอบ        (ลงชื่อ).......................................หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มสาระ 
 (................................................)                       (...............................................) 
 
(ลงชื่อ)......................................หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนงานฯ     

            (.............................................)     (ลงชื่อ).......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                         (นายภูมิภัทร  มาลี) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 


