
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา                                                                  
 

 
 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 

             

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 

บทนำ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4iKnmhqTdAhXFvY8KHc90AdcQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.pngtree.com/freepng/vector-wood-sign_2839066.html&psig=AOvVaw2hFvUAL7HEdUYi9xzGLihS&ust=1536243301827521


แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา                                                                  
 

 
 

 

2 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. ประวัติโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  ตั้งอยู่เลขท่ี 71 หมู่  11 ตำบลเสียว  อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัด                     

ศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์ 33110  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โทรศัพท์  0-4560-5040 , 09-05964002 

E-mail : BPSCHOOL2522@gmail.com             
  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  มีพื้นที่ทั้งหมด 79 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเสียว

วิทยาคม เริ่มแรกสร้างขึ้นโดยเงินบริจาคและแรงงานของราษฎรตำบลเสียวและตำบลใกล้เคียงเป็นอาคารชั่วคราว

ขนาด 7 x 54 เมตร  6 ห้อง ปีการศึกษา 2525 โรงเรียนได้เข้าโครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคม (มพชส.)ปีการศึกษา 2532 ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านเสียววิทยาคม เป็นโรงเรียนเบญจลักษ์

พิทยา  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2530 เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา (คอมต.สศ.) และเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา ปีการศึกษา 2539  และนำร่อง

การประกันคุณภาพการศึกษาในสหวิทยาบูรพา  เข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา 2546  และ

เข้ารับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  ปี 2548    

  ชื่อ    โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

  อักษรย่อ   บ.พ. 

  วันเปิดทำการสอน  วันที่ 27 พฤษภาคม 2522 

  ตราประจำโรงเรียน  

 

 

ปรัชญา    “ปัญญา โลกสมิ ปชโชโต”  (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก) 

  ค่านิยม     พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม มีมาตรฐาน   

ตรวจสอบได้ 

  คำชวัญของโรงเรียน  เรียนดี  ประพฤติดี มีวินัย จิตใจเป็นนักกีฬา เพื่อพัฒนาสังคม 

  สีประจำโรงเรียน   “เทา –  แสด” 

              สีเทา  หมายถึง  มันสมองอันชาญฉลาด 

                                            สีแสด  หมายถึง  ปัญญาอันเฉียบแหลม 

  อัตลักษณ์โรงเรียน  “ สะอาดกาย ยิ้มง่าย ไหว้สวย” 
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เอกลักษณ์โรงเรียน  “สร้างคนดี  มีความรู้  สู่สังคม ” 

วัฒนธรรมของโรงเรียน    ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบ  จิตอาสา 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นเสียว 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน   ทุ่มเท  เสียสละ  เพ่ือทำงานให้สำเร็จ 

ขนาดของโรงเรียน  ขนาดกลาง 

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

1.  นายสนั่น   ไสว   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน   15 พฤษภาคม 2522 -  1 ตุลาคม 2527 

2.  นายสุรศักดิ์    ดวงแก้ว   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน   1 ตุลาคม  2527 - 5 พฤศจิกายน 2535 

3.  นายธีรชัย   บุพศิริ   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน   5 พฤศจิกายน 2535 - 30 กันยายน 2541 

4.  นายประมวล   เงาศรี   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน   5   มกราคม  2542 -  30 กันยายน  2549 

5.  นายนิยม   วงศ์ภักดี  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน   27 มกราคม  2550 -  30 กันยายน  2556 

6.  นายถวัลย์   สุนทรา   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน   1 ตุลาคม  2556 -  10 พฤศจิกายน 2559 

7.  นายสฤษดิ์   สมทิพย์   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  11 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2560 

8.  นายภูมิภัทร   มาลี   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  16  พฤษภาคม  2561  -  ปัจจุบัน 

2. สถานที่ตั้งของโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  ตั้งอยู่เลขท่ี  71  หมู่  11  ต.เสียว  อ.เบญจลักษ์  จ.ศรีสะเกษ   

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28 

แผนที่ตั้งโรงเรียน 
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แผนผังโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะที่ตั้งของโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาตั้งอยู่ติดถนนหลวงหมายเลข  2085  ถนนกันทรลักษ์ – กันทรารมย์  ห่างจาก

อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นระยะทาง 65 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ   อำเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ   อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรสีะเกษ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   อำเภอน้ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ 
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3. โครงสร้างการบริหารโรงเรียน   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเบญจลักษพ์ทิยา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

7. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

- งานส านกังาน 

- งานวางแผนงาน 

- งานพฒันาหลกัสตูร 
- งานวดัผลประเมินผล 

และเทียบโอนผลการเรียน 

- งานพฒันากิจกรรม 

กระบวนการเรียนรู ้
 

- งานจดัตารางเรียนตารางสอน 

- งานนิเทศการจดัการศกึษา 
- งานหอ้งสมดุ 
- งานสรา้งโอกาส (รกัดีมีที่เรียน) 
- งานส่งเสริมดา้นวิชาการ 
- งานทะเบียน 

- งานพฒันาและใชส้ื่อเพ่ือการศกึษา 

 

- งานยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

- งานวิจยัและพฒันาคณุภาพการศกึษา 
- งานสถานศกึษาตน้แบบเรียนรวม 
- งานขอ้มลูนกัเรียนรายบคุคล (DMC) 
- งานระบบผลการเรียนนกัเรียน 

- งานเอกสารสิ่งพิมพ ์

- งานประเมินผลงานฝ่ายฯ  

1. ฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
- งานส านกังาน - งานวางแผนพฒันาโรงเรียน 

- งานจดัองคก์ร - งานควบคมุภายใน 

- งานนโยบายและโครงการพิเศษ 

- งานการจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- งานการจดัระบบประกนัคณุภาพภายใน 

- งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่าย 

 

2. ฝ่ายบริหารงานการเงนิและพัสดุ 
- งานส านกังาน  

- งานบริหารการเงินและบญัช ี
- งานท าหลกัฐานการเงิน  
การบญัชีและเก็บรกัษาเงิน 

- งานระดมทรพัยากรและลงทนุ 

เพ่ือการศกึษา 

3. ฝ่ายบริหารงานบคุคล 
- งานส านกังาน 

- งานจดัองคก์ร (แม่บทโรงเรียน) 
- งานอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 
- งานบรรจ ุแต่งตัง้และโยกยา้ย 

- งานจา้งพนกังานและลกูจา้ง 
- งานทะเบียนประวตั ิ

- งานสถิติขา้ราชการครูและบคุลากร
ทางการศกึษา 

 

4. ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

- งานส านกังาน 

- งานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 

- งานกิจกรรมเพ่ือสงัคม 

- งานเวรประจ าวนั 

- งานป้องกนัอบุตัิเหตแุละจราจร 
- งานสภานกัเรียนและส่งเสริม 

ประชาธิปไตย 

- งานหวัหนา้ระดบั ครูที่ปรกึษา 

 
5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

- งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่าย 

 
6. ฝ่ายบริหารงานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดลอ้ม 

- งานส านกังาน 

- งานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดลอ้ม 

- งานปรบัปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
วสัดแุละอาคารสถานที ่
- งานบริหารจดัการขยะมลูฝอย 
- งานสถานศกึษาพอเพียง 
- งานลกูจา้งประจ าชั่วคราว 
 - งานจดับรรยากาศหอ้งเรียน 

- งานพสัดแุละสินทรพัย ์

- งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่าย 

 

- งานสวสัดิการครูและนกัเรียน 

- งานพสัดแุละสินทรพัย ์

- งานประเมินผลการด าเนิน 

งานฝ่าย 

 

- งานเสริมสรา้งประสิทธิภาพ 

- งานเลื่อนขัน้ 

- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
- งานบ ารุงขวญัและก าลงัใจ 
- งานวินยัและรกัษาวนิยั 

- งานพสัดฝุ่าย 
- งานแผนพฒันาตนเอง 
 

- งานส านกังาน 

- งานส่งเสริมสขุภาพอนามยั 
โภชนาการและบริการน า้ดื่ม 

- งานชมุชนและภาคีเครือข่าย 
- งานเวรรกัษาการณ ์

- งานโสตทศันศกึษา 
- งานประเมินผลการด าเนินงานฝ่าย 

 

- งานส่งเสริมพฒันาวินยั 

- งานป้องกนัแกไ้ขยาเสพตดิ 

- งานตรวจบริเวณนอกพืน้ที ่
- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

- งานแนะแนวและศกึษาต่อ 

- งานเครือข่ายผูป้กครองนกัเรียน 

- งานกิจกรรมสหกรณโ์รงเรียน 

- งานโรงเรียนธนาคาร 
- งานคณะกรรมการสถานศกึษา 
  ขัน้พืน้ฐาน 

- งานประชาสมัพนัธ ์
- งานยานพาหนะ 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

สมาคมครูและผูป้กครองโรงเรียน สมาคมครูและผูป้กครองนกัเรียน 

 สมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียน 
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4.  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 
 4.1 ฝ่ายบริหาร 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิสูงสุด 

1. นายภูมิภัทร  มาลี ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก 

2. นายวัชระ  กรมพะไมย    รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท 

3. นายบรรจง  สีคำ    รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท 

4. นายธวัชชัย  ลือชา    รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท 

     4.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1)  จำแนกตามเพศ 

สถานภาพ 
จำแนกตามเพศ รวม 

(คน) ชาย หญิง 
ผู้บริหาร 4 - 4 
ครูผู้สอน 21 40 61 
พนักงานราชการ 4 4 8 
ครูช่วยสอน 1 - 1 
ครูอัตราจ้าง 1 2 3 
ลูกจ้างรายเดือน 1 1 2 
ช่างไม้ 4 1 - 1 
ครูพ่ีเลี้ยง 1 - 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 2 - 2 

รวมทั้งหมด 36 47 83 
 

2) จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

สังกัด/กลุ่มสาระฯ 
จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

รวม 
(คน) 

ต่ำกว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญา 

ตรี 
ปริญญา 

โท 
ปริญญา 

เอก 
ผู้บริหาร - - 3 1 4 

คณิตศาสตร์ - 2 6 - 8 

วิทยาศาสตร์ - 5 8 - 13 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - 4 4 - 8 

ภาษาไทย - 3 2 - 5 

ภาษาต่างประเทศ - 9 5 - 14 



แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา                                                                  
 

 
 

 

7 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 5 4 - 9 

ศิลปะ - 5 2 - 7 

สุขศึกษาและพลศึกษา - 3 3 - 6 

แนะแนว - 1 - - 1 

รวมทั้งหมด  37 37 1 75 
3) จำแนกตามวิทยฐานะ 

สังกัด/กลุ่มสาระฯ 
จำแนกตามวุฒิการศึกษา รวม 

(คน) 
ไม่มี 

วิทยฐานะ 
ชำนาญการ 

ชำนาญการ
พิเศษ 

เชี่ยวชาญ 

ผู้บริหาร - - 4 - 4 

คณิตศาสตร์ 1 4 3 - 8 

วิทยาศาสตร์ 2 2 9 - 13 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 1 2 - 7 

ภาษาไทย 1 1 3 - 5 

ภาษาต่างประเทศ 5 2 3 - 10 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 1 4 - 8 

ศิลปะ 4 - 1 - 5 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 - 2 - 4 

แนะแนว 1 - - - 1 

รวมทั้งหมด 23 11 31 - 65 
 

 
     4.3  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

1. นายอัครเดช  จันทรมัย  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นายธีรวัฒน์  คำศรี   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายอัศนี  ชินชัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายหมอน  คูหา   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายสถิต  คำแผง   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายนพรัตน์  ยัพไพศาลกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายมนูญ  ดำลี   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางวิชุดา ตำหนง   ผู้แทนครู 
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9. นายสังข์ทอง  ปรัสพันธ์  ผู้แทนศิษย์เก่า 
10. พระครูปิยธรรมพิสุทธิ์   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
11. พระอธิการสำรวย  สังวะโร  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
12. นายชัยยงค์  สลักคำ   ผู้แทนองค์กรชุมชน 
13. จ.ส.อ.ชัยอนันทต์  พื้นผา  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
14. สิบเอกปองคุณ  พันธ์สวัสดิ์  ผู้แทนผู้ปกครอง 
15. นายภูมิภัทร   มาลี   ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

   

5. ข้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

ที ่ อาคาร ชื่อแบบอาคาร จำนวน ปีท่ีสร้าง งบประมาณ 

1 อาคารเรียนถาวร   216 ค 1  หลัง 2525 3,621,830 

2 อาคารเรียนถาวร (ปรับปรุง 29) 216 ล  1  หลัง 2539 8,462,000 

3 อาคารฝึกงาน แบบGEN H (มพช. 2 คหกรรม – เกษตร) 1  หลัง 2529 598,350 

4 อาคารฝึกงานแบบ GEN I (มพช. 2 ) อุตสาหกรรมศิลป ์ 1  หลัง 2529 598,350 

5 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 1  หลัง 2540 1,880,000 

6 อาคารหอประชุม 100 / 27 1  หลัง 2539 4,192,000 

7 อาคารโรงอาหาร  500 ที่นั่ง 1  หลัง 2560 5,426,090.88 

8 บ้านพักครู แบบ 202 4  หลัง 

2524 100,000 

2525 191,000 

2526 100,800 

2527 214,000 

9 บ้านพักนักการภารโรง  2  หลัง 
2533 111,000 

2535 121,000 

10 ห้องน้ำห้องส้วม แบบ 6 ที/่27 4  หลัง 

2530 90,000 

2534 156,000 

2537 180,000 

2539 190,000 

11 ถังเก็บน้ำฝน  (แบบกรมสามัญ)  คสล.ฝ.33 2  ชุด   

12 หอถังประปา 9/9 1  ที่   
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6.  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
 

ที ่ รายการ รายละเอียด 

1 โทรศัพท์  หมายเลข  0 –4560 – 5040  ห้องผู้อำนวยการ 

2 โทรศัพท์  หมายเลข  0 –4560 – 5041 ห้องธุรการ 

3 โทรสาร  หมายเลข  0 –4560 – 5040 ห้องผู้อำนวยการ 

4 Website http://www.bp.ac.th 

5 E-mail Bpschool2522@gmail.com 

6 ไฟฟ้า-ประปา  

7 รถจักรยานยนต์ 3  คัน 

8 ถนนสัญจรเป็นคอนกรีต 700  เมตร 

9 รถยนต์ (รถตู้)  ทะเบียน ม.2332 

10 รถบรรทุก ทะเบียน 41-9575 

7.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,001 คน  แยกตามรายชั้นเรียนและเพศ   ได้ดังนี้ 

ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน 

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

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

 

 

 

http://www.bp.ac.th/
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8. สภาพชุมชน  อาชีพ  วัฒนธรรม  และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ดังนี้ 

      8.1 เขตบริการของโรงเรียน 

 เขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนเบญจลักษ์   ประกอบด้วย เขตพ้ืนที่การปกครองจำนวน 5 ตำบล  ได้แก่ 

ตำบลเสียว  ตำหนองงูเหลือม  ตำบลท่าคล้อ  ตำบลหนองหว้า  ตำบลหนองฮาง 

       8.2 สภาพชุมชุนโดยรอบ 

อาชีพของชุมชน  ชุมชนในถิ่นนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาส่วนอาชีพอ่ืน เช่น รับราชการ ค้าขาย นัก

ธุรกิจ  ค่อนข้างน้อย  และมีค่านิยมในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  ซึ่งนอกเหนือจากทำนาก็ไม่มีอาชีพเสริม  

ประชาชนในพื้นท่ีแถบนี้ค่อนข้างยากจน 

วัฒนธรรม  ชาวบ้านเสียวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธในวันพระและวันสำคัญทางศาสนา วัดจะเป็นศูนย์รวม

ของชาวบ้านที่ไปทำบุญและกิจกรรมต่างๆ ที่วัดเป็นประจำ นอกจากนี้ขนบธรรมเนียมประเพณีของหมู่บ้านนี้ยังมี

รักษาไว้เป็นเอกลักษณ์  เช่น  การอุปสมบท  การทำบุญบั้งไฟ  ประเพณีบุญพระเวส  ประเพณีบุญข้าวสารท  

ประเพณีแห่นางด้ง 

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ในเขตบริการของโรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ที่ทางโรงเรียนสามารถจัดให้นักเรียนได้

ศึกษาค้นคว้าดังนี้  วัด กลุ่มแม่บ้าน ศาลากลางบ้าน  บ้านกำนัน  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ที่ใกล้เคียง 

ที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์ ร้านค้าในชุมชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ                  เบญจ

ลักษ์ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง สถานีตำรวจภูธรอำเภอเบญจลักษ์ ศูนย์เพาะพันธุ์ยางพารา สวนยางพารา 

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเบญจลักษ์ สหกรณ์การเกษตรอำเภอเบญจลักษ์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรอำเภอเบญจลักษ์  เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา   โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา                                                                  
 

 
 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การศึกษาสถานภาพ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4iKnmhqTdAhXFvY8KHc90AdcQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.pngtree.com/freepng/vector-wood-sign_2839066.html&psig=AOvVaw2hFvUAL7HEdUYi9xzGLihS&ust=1536243301827521
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ส่วนที่ 2 

การศึกษาสถานภาพ 
 

การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน 

  จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนพบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมด้าน

ปัจจัยภายในโรงเรียนที่เป็นปัจจัยเอื้อหรือโอกาสในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่เอ้ือให้โรงเรียน

สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ  

ในด้านการผลิตและการบริการ โรงเรียนประสบผลสำเร็จในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันศักยภาพทางวิชาการระดับเขต

พ้ืนที่ ระดับภาค และระดับประเทศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  จึงเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกที่เอ้ือและเป็นโอกาสต่อการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังนี้ 

การวิเคราะห์สภาพภายนอก 

 โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 

1. นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพื้นที่การศึกษา 

มีนโยบายและแนวทางการกระจายอำนาจสู่โรงเรียนที่

ชัดเจน ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการด้านวิชาการ 

งบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไปมี

ความสะดวกและคล่องตัว 

2. กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษา มียุทธศาสตร์

เฉพาะเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 

และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

3. กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษา มีการกำหนด

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่สอดคล้องต่อความต้องการ 

1. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 

2. สภาวะเศรษฐกิจของประเทศถดถอย ประชาชนหัน

ไปให้ความสำคัญกับปัญหาเศรษฐกิจภายในครอบครัว 

3. สภาพทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ครอบครัวแตกแยก มีแนวโน้มเพ่ิมสูง 
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4. กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษา มีโครงการ

จัดซื้อ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แก่สถานศึกษา 

5. นโยบายส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา มี

โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรที่ชัดเจน 

 

การวิเคราะห์สภาพภายใน 

 จุดแข็ง  (Stenggths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 

1. มีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน และ

สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ 

2. มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน ทำให้

การบริหารมีความคล่องตัว 

3. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์การ

จัดการศึกษาที่ชัดเจน และมีการกำหนดจากผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

4. มีการมอบหมายงาน มีระเบียบ กฎเกณฑ์ และระบบ

การทำงานของบุคลากรที่ชัดเจน 

5. มีเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษาครอบคลุม

พ้ืนที่บริหารและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

6. มีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

7. มีผู้เรียนจำนวนมาก 

8. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 

1. มีครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 5 ยังไม่

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอน 

2. มีครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 30 ขาด

ความรู้ ทักษะ และชำนาญการด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา 

3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติต่ำ 

4. นักเรียนบางส่วนยังมีปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม 

5. ร้อยละของนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึน 

6. นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

7. การนิเทศติดตามของฝ่ายบริหารยังไม่ต่อเนื่อง

เท่าท่ีควร 

8. นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่าน 

9. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่หลากหลาย 

และการวัดประเมินผลไม่หลากหลาย 
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ส่วนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
3.มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน    

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย    

    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 

                         4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                                                                               

  2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา                             
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

2. แผนการจัดการศึกษาชาติ  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) พ.ศ.2562 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ      
ให้ประกาศว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65  บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ                               
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ                        
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และต่อมาได้มีการตรา           
พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.2560  โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือรับ                      
ผิดชอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ                        
แล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์                         
ชาติต่อไป 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับในคราวประชุมสภา                         
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว                           
ดังมีสาระสำคัญตามที่แนบท้ายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มีวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน                        
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติ                          
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                      
เป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ                    
ความสามัคคีสามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน                          
มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง                     
ของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่                    
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ               
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้                   
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบท 

การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความ 

สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุน
ที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร   ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา                     
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ที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
อย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ“ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ประกอบด้วย 
1.ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ประกอบด้วย 
1.ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2.ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4.ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
5.ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ  
ประกอบด้วย  
1) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมเข้าร่วมในการ  ผลักดัน

แผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานองค์กร และภาคีทุกภาคส่วน ถึงวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ  

2) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปีแผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี  
ของหน่วยงาน โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำและติดตามประเมินผล
แผนดังกล่าว  

3) การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาใน  
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ระดับต่าง ๆ  
4) การสร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

อย่างกว้างขวาง ทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่  
 
3. แผนปฏิรูปการศึกษาศตวรรษท่ี 21 กระทรวงศึกษาธิการ  

 

3.1 ความนำ เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคล 
ที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึก การ
อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553) การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม วัตถุประสงค์ดังกล่าวต้อง
อาศัยครูผู้สอนที่มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ มีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดี มีแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะในยุค
ศตวรรษท่ี 21 เป็นทักษะแห่งอนาคตใหม่ที่ครูควรมีทักษะและคุณลักษณะที่รองรับเข้าถึงเพ่ือสร้างนวัตกรรมบริหาร
จัดการชั้นเรียนแนวใหม่ ในอันที่จะพัฒนาผู้เรียนที่เยาวชนในยุคใหม่ได้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องหลักการ
จัดการศึกษาตาม มาตรา 22 ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

3.2 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Learning) วิสัยทัศน์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง (2552-2561) กำหนดให้“คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” โดยมีจุดเน้นการปฏิรูป 3 เรื่อง ได้แก่  

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  
2. โอกาสทางการศึกษา เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
3. การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม คุณภาพของการศึกษาและการเรียนรู้จะต้องบรรลุ  
คุณภาพ คือ 1) คุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2) คุณภาพครู ยุคใหม่ 3) คุณภาพแหล่งเรียนรู้/สถานศึกษายุคใหม่  

และ 4) คุณภาพการบริหารจัดการใหม่  
เป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ไว้ดังนี้  
1. คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  
2. คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รักการอ่านและแสวงหาความรู้  
3. คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นประโยชน์ส่วนรวม มีจิต 

สาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย  
4. คนไทยคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการ แก้ปัญหา มี 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์มีความสามารถในการแข่งขัน 

นโยบายหลักเพ่ือขับเคลื่อนในประเด็นหลักท่ี 1 คือ กระบวนการเรียนรู้ใหม่ เช่น นโยบายพัฒนา ผู้เรียนให้ 
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มีทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ นโยบายการปรับหลักสูตร การเรียนการสอนเน้นกิจกรรมมากข้ึน นโยบายส่งเสริมการสอนแบบใหม่โดย
ใช้วิจัย โครงการ และกิจกรรม อีกทั้งยังกำหนดประเด็นหลักท่ี 2 การพัฒนาครู ยุคใหม่ โดยพัฒนาครูด้าน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาไทย อังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืน และเทคโนโลยี สารสนเทศ 
พัฒนาครูประจำการให้เป็นครูยุคใหม่ จะเห็นได้ว่าประเด็นหลักการพัฒนาครูจึงเป็นประเด็นหลักท่ีสำคัญในการ
ขับเคลื่อนส่งผลให้การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ความจำเป็นที่เยาวชนจะต้องมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่เปลี่ยนไปจาก
ศตวรรษท่ี 20 และ 19 จึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น สามารถสรุป
ทักษะสำคัญอย่างย่อๆ ที่เด็กและเยาวชนควรมีได้ว่า ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมี
องค์ประกอบ ดังนี้  

3 R ได้แก ่Reading (การอ่าน), การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ  
4 C (Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communication- การสื่อสาร Collaboration-การร่วมมือ 

และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และ
การบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่  

 
4. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

1. ความเป็นมา 
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการตามบทบัญญัติของพระ

ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 9 กำหนดให้ (1) ก่อนจะ
ดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ดำเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจและ
ตามมาตรา 16 วรรคสอง กำหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยให้
ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานเสนอให้
รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และวรรคสาม เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผนต่อไปประกอบกับระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในกำหนดเวลา โดย (2) กำหนด
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้จัดทำและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณต่อไป  

ในการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ซึ่งจำแนกวงเงินและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ดังนี้ 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2) แผนงานพื้นฐาน 3) แผนงานยุทธศาสตร์ และ 4) แผนงานบูรณาการ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่งให้สำนักงบประมาณ 
ดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการโดยทุกหน่วยงานในสังกัดจึงได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบเพ่ือให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น  
2. วัตถุประสงค์ของแผน  

2.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานภาพรวมของกระทรวง ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 และใช้เป็นกรอบทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  
ในสังกัด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดเอกภาพเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน  
  2.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใน
ภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ  

2.3 เพ่ือให้ผู้บริหารทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร

จัดการให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. กรอบแนวคิดการจัดทำแผน  
1. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  

1.1 นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษาได้แก่   
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม  
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา  
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนไป  

มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและทั่วถึง  
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน  
4.7 ทำนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา  

มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุข ความปรองดอง  
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน  

4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญา ท้องถิ่น  
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  

4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน วัฒนธรรมสากล  
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ด ี 
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1.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้แก ่ 
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็น แรงงานต่างด้าว  

ยาเสพติด  
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน  

รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน  
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
3.6 จัดระเบียบสังคม  
นโยบาย 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข  
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  
นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย  
6.8 แก้ปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่และปัญหาขาดแคลน 

น้ำในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล  
6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาษีที่เหมาะสม 

ระหว่างน้ำมันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท 

6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ เข้มแข็ง  
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้ อย่าง 
จริงจัง  

นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ ภูมิภาค 

อาเซียน  
7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่ง แปรรูป 

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน  
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและ 

พัฒนาและนวัตกรรม  
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8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม  
8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ 
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดย ให้ 
ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  

9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และนำ้เสีย  
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษา 

ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ  
 

2. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 6 ด้าน ได้แก ่ 
2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

4. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
วิสัยทัศน์  

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม  
พันธกิจ  

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเทศ สู่สากล  
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์  
1. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
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5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

เป้าประสงค์หลัก  
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการ

พัฒนาประเทศในอนาคต  
2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

 

สรุปการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ  
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางท่ีสำคัญในการนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้  
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
2. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องให้ความสำคัญในการใช้

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรอบในการบริหารงาน และร่วม
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุเป้าประสงค์หลัก  

3. ดำเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติ ได้รับทราบอย่างชัดเจน เพ่ือการมีส่วนร่วม และ
สนับสนุนให้การดำเนินงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

4. ให้หน่วยงานในส่วนกลางสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงานปฏิบัติในระดับพ้ืนที่  

5. การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยควร 1) ให้ความสำคัญกับการติดตามความก้าวหน้าในแต่ละยุทธศาสตร์ การประเมินผล
สำเร็จและผลกระทบของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 2) พิจารณาใช้ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ และนำค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดมากำหนดเป็น
เกณฑ์ที่สำคัญในการประเมินผล 3) สร้างระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นรายไตรมาสอย่างต่อเนื่องเพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค ทบทวน กำหนดมาตรการ เพ่ือปรับปรุงการใช้จ่าย
งบประมาณและจัดทำแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการกำกับดูแลให้โปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
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ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574  
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุดเวลาของแผนในปี 2559 เพ่ือให้ทันเวลาในการประกาศ  

ใช้แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับต่อไปในปี 2560 สกศ.จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการศึกษา พ.ศ.2560-2574 
ระยะเวลา 15 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ที่เน้นการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมและ
เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง  
ร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 9 ด้าน คือ  

1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
2) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา  
3) ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษา  
4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม  
5) ยุทธศาสตร์การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล  
6) ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา  
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน  
8) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  

(สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา)  
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  

ทักษะ 7 ประการ ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาให้นิสิตนักศึกษา  ประกอบด้วย 

1) ต้องกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ  
2) เป็นได้ทั้งผู้นำ ผู้ตาม และผู้ช่วย ในทุกสถานการณ ์พร้อมทำงานที่ท้าทาย โดยมองประโยชน์องค์กร

มากกว่าประโยชน์ตนเอง  
3) สามารถคิดและทำได้เองโดยไม่ต้องรอคำสั่ง  
4) ต้องมุ่งม่ันที่จะทำงานให้สำเร็จ และได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้  
5) มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเข้าสู่การทำงาน 
6) มีคุณสมบัติการทำงานแบบมืออาชีพ ตรงต่อเวลา รักษามารยาทในการทำงานอยู่เสมอ และมีความ

อดทน อดกลั้น สามารถแยกแยะเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานออกได้  
7) มีความสามารถในการสื่อสารที่เป็นระบบ รู้จักลำดับความสำคัญในการสื่อสารให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจ  

ได้ในทันท ีสามารถโน้มน้าวผู้รับสารให้คล้อยตามได้และมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาท่ีสาม 
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❖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
วิสัยทัศน์  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  
พันธกิจ  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของ

คนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และ

บูรณาการการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์  

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  
และมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
3. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์ 
 

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็น 
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบท 
ของพ้ืนที่ 

7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

นโยบาย  :  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายที่ 1  ด้านจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

นโยบายที่ 2  ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการปรับหลักสูตร การวัดผล

ประเมินผลที่เหมาะสม 
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 

นโยบายที่ 3  ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่

หลากหลาย 
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายที่ 4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ 
1. เพ่ิมโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
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นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

นโยบายที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ 
1.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา มาเป็น
แนวทางปฏิบัติ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้  
1. “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”  
2. “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจกับเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กท่ีเรียนเก่งกว่า  

ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”  
3. “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”กระทรวงศึกษาธิการ 

โดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง น้อมนำกระแส พระราชดำรัสมาเป็นกรอบแนวทาง ในการ

ปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชดำรัสทั้ง 3 ประการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 

และเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป 

 

❖ แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง  
1. การจัดทำแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่  
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1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน  
1.2 ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน สามารถกำหนดรายละเอียดของงานหลักงานรอง  

และงานที่ต้องดำเนินการก่อน/หลัง เพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จ  
1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึงหน่วย  

งานหลักและทันต่อสถานการณ์ เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษา ต้องรู้ความต้องการจ้างงานของตลาดแรงงานใน
แต่ละสาขาวิชา  

1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหา และทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการวิเคราะห์จะ 
ช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นยำมากข้ึน  

2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล  
ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่ 

หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อม  
ซึ่งบางครั้ง ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว  

3. แผนงาน/โครงการตามพระราชดำร ิ 
3.1 ให้มีการดำเนินโครงการตามพระราชดำริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรงหรือ 

มีส่วนเกี่ยวข้อง  
3.2 โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า 

พระบรมราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการหรือให้การสนับสนุน ต้อง
สามารถอธิบายที่มา เหตุผล และความสำคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้ และเข้าใจหลักการแนวคิดของ
โครงการได้ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี  

3.3 ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
โดยการเรียนรู้ ทำความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตพร้อมสามารถเผยแพร่ขยายผลต่อไปได้  

3.4 ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติสถาบันหลักของ 

ชาติ 

4. งบประมาณ  
4.1 งบลงทุน  

1) ให้เตรียมการดำเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ  
2) การใช้งบประมาณ เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งดำเนินการตามแผนที่กำหนด เพ่ือให้เกิดการ 

กระจายงบประมาณในพ้ืนที่  
4.2 งบกลาง  

1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าที่จำเป็น  
2) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

4.3 การใช้งบประมาณในการดำเนินงาน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งรัฐบาล 
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จะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกกระทรวงและมี การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของ
กระทรวงศึกษาธิการและช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือความโปร่งใส ถูกต้อง  

4.4 งานบางโครงการที่ต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้นให้มีการบูรณาการ
กับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  
5.1 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ นำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยปฏิบัติงานอาทิ  

การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1) สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากข้ึน  
2) ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดคำสั่งไปยังหน่วยรอง  

และหน่วยปฏิบัติได้ทันที รวดเร็ว และท่ัวถึง  
3) ให้มีการรายงานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ ์และทดสอบระบบที่มีอยู่เสมอ  

5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาท ิ 
1) เสมาสนเทศ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจ 

ภายในองค์กร หน่วยงาน  
2) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจกับ 

ประชาชน  
6. อำนวยการเม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร คร ูนักเรียน 
นักศึกษา ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาท ิการกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหาร การประท้วงต่อต้าน
ผู้บริหาร นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัยฯลฯ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการป้องกันแก้ไขปัญหาตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุง หรือทำการซักซ้อมความเข้าใจอยู่เสมอ ซึ่งเบื้องต้นต้องมีรายละเอียดดังนี้  

1) มีการจัดระบบและกำหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน  
2) มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว  
3) สำรวจระบบที่มีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ  
4) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามลำดับขั้นอย่างรวดเร็ว 

7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
    การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการจัดการศึกษา ให้ครบวงจร  

เช่น ร่วมกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานระหว่างกำลังศึกษา และการรับเข้าทำงาน
เมื่อสำเร็จการศึกษา  

8. ใหค้วามสำคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่างๆ ของแต่ละส่วนราชการ  
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8.1 ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ให้ครบถ้วน  
8.2 กำหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน  
8.3 กำหนดความต้องการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียง  

9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์  
9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 

อย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน  
9.2 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานในทุก 

ระดับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพ  
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร  

ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ และ 
สามารถใช้ในการสื่อสารเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

11. ให้มีการนำ ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ  
11.1 ให้มีการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) โดยบูรณาการ 

เข้ากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพ่ือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  

11.2 จัดให้มี CEO ด้าน ICT เพ่ือขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช้สื่อเพ่ือสร้าง ความเข้าใจ  
ความสนใจ และการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ”  

12. ให้ความสำคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย  
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ  

จัดการเรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ทำให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น  

13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  
13.1 ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย เหมาะสม  
13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานและสถานศึกษา 

ทุกระดับ  
13.3 การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษาต้องจัดให้มีแผนรักษาความปลอดภัย 

ให้ชัดเจน อาท ิแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลำดับความสำคัญและสภาพปัญหา ภัยคุกคามของแต่ละพ้ืนที่ 
และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่ำเสมอ  

14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  
14.1 ให้น้อมนำกระแสพระราชดำรัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู  
14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพ่ือให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้และ 

เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือให้เกิดการผ่อนคลายและมีความสุข  
15. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
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ให้จัดระบบการประเมินผลงาน ความก้าวหน้าและการปรับเพ่ิมวิทยฐานะและภาระงานของครูผู้สอน 

ให้สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ให้เร่งรัดการดำเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุน 

การดำเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป็นต้น  

17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง  
ให้จัดระบบการทำระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นระบบดูแล 

นักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ เช่น ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้ง 
อุทกภัยต่างๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาใน
รูปแบบที่เหมาะสมต่อไป  
 

❖ นโยบายเฉพาะ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  

1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคำโดยใช้ 
แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)  

2) กำหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง  
2. การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ  

1) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน  
2) เด็กท่ีออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับต่อเนื่องหรือออกไป 

ทำงานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานการติดตาม อย่างเป็นระบบ  
3. ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  

1) ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มีกิจกรรมเพ่ิมภาระ 
นักเรียนในเวลาที่เหลือ  

2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความ 
ถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น เพ่ือให้ผ่อนคลายและมีความสุข  

3) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติมากกว่าท่องจำเพ่ือการสอบอย่างเดียว เพ่ือสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็ก 
ยุคโลกไร้พรมแดน  

4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน 
ให้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Information Technology : DLIT) 

อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลเป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ  
5. การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล(Distance Learning Television : DLTV) และผ่าน 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Communication Technology : ICT) ด้วยการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLIT)  

6. การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน 

 ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มข้ึน ตลอดจน

ปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนที่จากส่วนกลางเพ่ือช่วยลด 

ภาระครูหรือนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน 
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ทิศทางการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

• วิสัยทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
“สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มุ่งพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย เน้นคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 

• พันธกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

1. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล  
2. จัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
4. ส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
5. พัฒนาคุณภาพโรงเรียน คุณภาพผู้บริหารครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 

• ค่านิยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
ค่านิยมในการทำงานของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คือ  
“S M A R T”  

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

รับผิดชอบ  
R : Relationship = การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้างความเป็นพ่ีเป็นน้อง  
T : Teamwork = การทำงานเป็นทีม 

• เป้าประสงค์หลักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 28 มี 

    คุณภาพตามมาตรฐาน  
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ร่วมกันใน 
    สังคมได้อย่างมีความสุข  
3. ผู้เรียนเห็นคุณค่า อนุรักษ์ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  
4. โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรองรองมาตรฐาน 
    และประเมินคุณภาพการศึกษา  
5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา  
6. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
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จุดเน้น :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  (4 ดี  4 ใหม่) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้กำหนดจุดเน้น  “4 ดี 4 ใหม่”  ดังนี้ 
4 ดี   
1.  คนด ี

- ผู้บริหารดี    - ครูและบุคลากรดี    -  นักเรียนด ี
2. ปัญญาดี 

- เก่งวิชาการ      - เก่งดนตรี - เก่งกีฬา      - เก่งทักษะ 
3. สิ่งแวดล้อมดี 

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

4. รายได้ดี 
- มีงาน มีเงิน มีวุฒิเพ่ิม 
- การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
- E-Commerce\ 

4  ใหม่ 
1. คุณภาพนักเรียน ยุคใหม่ 
2. คุณภาพครูยุคใหม่ 
3. คุณภาพโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 
4. คุณภาพการบริหารยุคใหม่ 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เบญจลักษ์พิทยาเป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐาน หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริม พัฒนา หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา ขั้น

พ้ืนฐาน 
3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ  
5.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน  ตรวจสอบได้และมีเครือข่ายร่วมพัฒนา 
6.  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชนในการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
7.  พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
8.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. มีหลักสูตรหลากหลายที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านให้มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
3. จัดการเรียนรู้ได้เทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 
5. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ตรวจสอบได้และมีเครือข่ายร่วมพัฒนา 
6. ดำรงตนอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. มีอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมได้มาตรฐานเอื้อต่อการเรียนรู้ 
8. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

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

BP  Model 
B : BEST  ประกอบด้วย              

       Best Team work    พัฒนาทีมงานให้มีความเข้มแข้ง  
Best Motivation    มีแรงจูงใจ 
Best Standardization  มีการกำหนดมาตรฐานการทำงาน 

 Best Performance  มุ่งม่ันการทำงานด้วยความเต็มใจ 
 P : Participation     การมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์โรงเรียน (Strategies) 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและศักยภาพเป็นพลโลก 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการยกระดับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลและมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีคุณภาพบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 4 

กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

ปี 2562-2565 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4iKnmhqTdAhXFvY8KHc90AdcQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.pngtree.com/freepng/vector-wood-sign_2839066.html&psig=AOvVaw2hFvUAL7HEdUYi9xzGLihS&ust=1536243301827521
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ส่วนที่ 4 
กลยุทธก์ารพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 

จากวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่ว่า “เบญจลักษ์พิทยาเป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สู่

มาตรฐานสากล บนพื้นฐาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

” โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาจึงได้กำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การบริหารเชิงระบบ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง 

ดำเนินการตามกฎกระทรวง โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ 

ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นกรอบในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยดำเนินการตามหลักการ

และแนวคิด การบริหารโดยใช้วงจรคุณภาพในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน (แผนกลยุทธ์) 

แสดงได้ตามภาพประกอบ ดังนี้ 

 
ภาพประกอบ หลักการและแนวคิดการบริหารโดยใช้วงจรคุณภาพในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

Ba
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  M
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โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

การจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Development)  
กระบวนการจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Development PROCESS)  

โรงเรียนมีนโยบายให้ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาทุก 4 ปี การจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใช้หลักการวางแผนกลยุทธ์ Banjaluk Model ดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ ์วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 เป็นกรอบในการจัดทำแผนกลยุทธ์  
แสดงได้ตามภาพประกอบ ดังนี้ 

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพประกอบ แสดงระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ  

กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการ 8 ขั้นตอน อย่างต่อเนื่องและได้กำหนดขั้นตอนให้โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนา  
การจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แสดงได้ตามภาพประกอบ ดังนี้ 
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ภาพประกอบ  การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาได้นำมาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
โรงเรียน ซ่ึงใช้หลักการวางแผนกลยุทธ์และการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ มีกระบวนการทางานในแต่ละขั้นตอน 
ดังนี้  

(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์โรงเรียน (Strategy Planning PROCESS) โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
ดำเนินการวางแผนจัดทำกลยุทธ์ตามที่กฎกระทรวงกำหนด มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้กำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เป้าหมายหรือกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อัตลักษณ์ความโดดเด่นโรงเรียน นำไปสู่การวิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น (SWOT)  

(2) นวัตกรรม (INNOVATION) โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยามีกระบวนการจัดทำกลยุทธ์ที่กระตุ้นและทำให้
เกิดนวัตกรรม วิธีการ รูปแบบการพัฒนาใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเริ่มจากผู้อำนวยการ
โรงเรียนมีโยบายที่ชัดเจน มีโครงการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนและนวัตกรรมด้านอื่นๆ ซึ่งมีขั้นตอนการ
ดำเนินการ แสดงได้ตามภาพประกอบ ดังนี้  

 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ แสดงกระบวนการสร้างนวัตกรรม 

 

จากภาพประกอบ แสดงกระบวนการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเบญจลักษ์

พิทยา  เริ่มต้นที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจนในการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอนการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาครูและบุคลากร และอื่นๆ แล้วทำการประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงและร่วมวางแผนการ

พัฒนานวัตกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่เป็นแกนนำ ครูแกนนำและคณะผู้บริหารร่วมวิเคราะห์สภาพ

ปัญหา วิเคราะห์องค์กรโดยพิจารณาจากสมรรถนะการแข่งขันขององค์กร  วางแผนเชิงกลยุทธ์ กำหนดโครงการ

พัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และตรงตามความต้องการจำเป็นในการพัฒนาผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียอ่ืนๆ ซึ่งคณะกรรมตัดสินใจเลือกพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และนวัตกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม จากนั้นออกคำสั ่งแต่งตั ้งผู ้รับผิดชอบ 

ดำเนินการพัฒนาโดยใช้นวัตกรรมที่กำหนด นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ทบทวนหลังทำงาน 

ร่วมหาวิธีการและกระบวนการพัฒนาที่ดีขึ้น แล้วนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานรอบต่อไป
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 (3) กระบวนการวิเคราะห์และการกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Considerations) โรงเรียนเบญจลักษ์
พิทยา  มีกระบวนการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ แสดงตามภาพประกอบ ดังนี้ 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.3  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

7) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

8) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน    

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

9) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

10) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

11) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

12) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.4คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

3) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

4) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย    

    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 

                         4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                                                                               

  2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา                             
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



แผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนเบญจลักษ์พิทยา                                                                   
 

 
 

45 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เบญจลักษ์พิทยาเป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐาน หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

 พันธกิจ (Mission) 
3. ส่งเสริม พัฒนา หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา ขั้น

พ้ืนฐาน 
3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ  
5.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน  ตรวจสอบได้และมีเครือข่ายร่วมพัฒนา 
6.  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชนในการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
7.  พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
8.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goals) 
9. มีหลักสูตรหลากหลายที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
10. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านให้มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
11. จัดการเรียนรู้ได้เทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
12. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 
13. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ตรวจสอบได้และมีเครือข่ายร่วมพัฒนา 
14. ดำรงตนอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
15. มีอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมได้มาตรฐานเอื้อต่อการเรียนรู้ 
16. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

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

 
BP  Model 

B : BEST  ประกอบด้วย              
       Best Team work    พัฒนาทีมงานให้มีความเข้มแข้ง  

Best Motivation    มีแรงจูงใจ 
Best Standardization  มีการกำหนดมาตรฐานการทำงาน 

 Best Performance  มุ่งม่ันการทำงานด้วยความเต็มใจ 
 P : Participation     การมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์โรงเรียน (Strategies) 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและศักยภาพเป็นพลโลก 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการยกระดับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีคุณภาพบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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ตารางกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและศักยภาพเป็นพลโลก 

เป้าประสงค/์
กลยุทธ ์

ตัวชีวั้ดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตัวชีวั้ด 
แผนงาน/โครงการ ปี  

2562 
ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

 2565 

1. ผูเ้รียนมี

ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ 

1. นกัเรียนชัน้ม.3 มีผลคะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน 
(O-NET) เพ่ิมขึน้    รอ้ยละ 3 

34.5 35.53 36.59 37.68 38.81 - โครงการยกระดบั

ผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียน(O-NET) 

- โครงการพฒันาการ

อ่านเขียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 3 และ 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 

- โครงการพฒันา

ทกัษะการคดิค านวณ 

ทางคณิตศาสตร ์

- โครงการเฝา้ระวงั 0, 

ร, มส. 

- โครงการพฒันา

ศกัยภาพของผูเ้รียน

ดา้นวิชาการ ศลิปะ 

ดนตรี และการงาน

อาชีพ 

 

2. นกัเรียนชัน้ม.6 มีผลคะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน 
(O-NET) เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3 

32.40 33.37 34.37 35.40 36.46 

3. นกัเรียนชัน้ม.1 - ม.6 ที่อ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได ้ลดลงรอ้ยละ 3 จากกลุ่มเป้าหมาย 

12.00 11.64 11.29 10.95 10.59 

4. นกัเรียนชัน้ม.1 - ม.6 ปลอดจากการอ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได ้100% 

100 100 100 100 100 

5. นกัเรียนชัน้ม.1 - ม.6 ที่บวก ลบ คณู 
หารไม่ได ้ลดลงรอ้ยละ 3 จาก
กลุ่มเป้าหมาย 

0 0 0 0 0 

6. นกัเรียนชัน้ม.1 - ม.6 ปลอดจากการบวก 
ลบ คณู หารไม่ได ้100% 

100 100 100 100 100 

7. จ านวนนกัเรียนที่มีผลการเรียน 0 ลดลง
รอ้ยละ 5 

23.66 21.96 20.92 19.93 18.98 

8. จ านวนนกัเรียนที่ติด  ร, มส ลดลงรอ้ย
ละ 5 

33.90 32.28 30.74 29.28 27.82 

9. จ านวนเหรียญทองที่นกัเรียนแข่งขนั
ศิลปหตัถกรรมวิชาการระดบัเขตพืน้ที่ 
เพ่ิมขึน้ 

53 54 55 80 100 

10. จ านวนเหรียญทองที่นกัเรียนแข่งขนั
ศิลปหตัถกรรมวิชาการระดบัภาค เพิ่มขึน้ 

13 15 18 20 25 

11. จ านวนเหรียญทองที่นกัเรียนแข่งขนั

ศิลปหตัถกรรมวิชาการระดบัชาติ เพ่ิมขึน้ 

2 3 4 5 6 

 12. รอ้ยละของจ านวนเหรียญทองที่
นกัเรียนแข่งขนักีฬานกัเรียน เพ่ิมขึน้ 

11 9 5 4 12 

2. ผูเ้รียนสื่อสาร

ได ้2 ภาษา 

13. รอ้ยละของนกัเรียนชัน้ม.3 ที่เรียน
ภาษาตา่งประเทศ ภาษาที่สอง มีทกัษะการ
สื่อสารไดต้ามเกณฑท์ี่สถานศกึษาก าหนด
เพ่ิมขึน้ 

N/A 25 27 29 31 - โครงการพฒันา

ศกัยภาพผูเ้รียนดา้น

ภาษาทีส่อง (จีน

,ญ่ีปุ่ น) 
14. รอ้ยละของนกัเรียนชัน้ม.6 ที่เรียน
ภาษาตา่งประเทศ ภาษาที่สอง มีทกัษะการ
สื่อสารไดต้ามเกณฑท์ี่สถานศกึษาก าหนด
เพ่ิมขึน้ 

N/A 25 27 29 31 
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เป้าประสงค/์
กลยุทธ ์

ตัวชีวั้ดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตัวชีวั้ด 
แผนงาน/โครงการ ปี  

2562 
ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

 2565 

15. รอ้ยละของนกัเรียนทัง้หมด ที่เรียน
ภาษาตา่งประเทศ ภาษาที่สอง มีทกัษะการ
สื่อสารไดต้ามเกณฑท์ี่สถานศกึษาก าหนด
เพ่ิมขึน้ 

N/A 15 17 19 21 

16. รอ้ยละของนกัเรียนทัง้หมด ไดร้บั
รางวลัการแข่งขนัศลิปหตัถกรรมวิชาการใน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษา 
ต่างประเทศดา้นทกัษะการฟัง พดู อ่าน 
เขียน เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3 

3 3 5 7 9 

3. ผูเ้รียนมี

ทกัษะล า้หนา้

ทางความคิด 

17. นกัเรียนทัง้หมดไดส้รา้งกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละจดัท าโครงงาน 

15 25 30 35 40 - โครงการยกระดบั

ผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียน 

 

 

 

18. รอ้ยละของนกัเรียนชัน้ม.3 มีคะแนน
การทดสอบดา้นการเขียนและการอ่าน
ภาษาไทย จากการทดสอบทางการศกึษา
ระดบัชาติขัน้พืน้ฐานเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 

40.59 41.81 43.06 44.35 45.69 

19. รอ้ยละของนกัเรียนชัน้ม.6 มีคะแนน
การทดสอบดา้นการเขียนและการอ่าน
ภาษาไทย  

48.35 49.80 50.56 52.08 53.64 

 

20. รอ้ยละของนกัเรียนชัน้ม.3 มีคะแนน

การทดสอบดา้นคณติศาสตรแ์ละ

วิทยาศาสตร ์จากการทดสอบทาง

การศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน เพ่ิมขึน้รอ้ย

ละ 3 

30.94 33.94 36.94 39.94 42.94 -โครงการยกระดบั

ผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียน  

21. รอ้ยละของนกัเรียนชัน้ม.6 มีคะแนน

การทดสอบดา้นคณติศาสตรแ์ละ

วิทยาศาสตร ์จากการทดสอบทาง

การศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน เพ่ิมขึน้รอ้ย

ละ 3 

26.72 29.72 32.72 35.72 38.72 

4. ผูเ้รียนผลิต

งานอย่าง

สรา้งสรรค ์

22. รอ้ยละของผลงานนกัเรียนชัน้  ม.1 – 

ม.3 จากการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

(Independent Study) ทัง้ 8 กลุ่มสาระ

การเรียนรูไ้ดร้บัการประเมินจากครูที่สอน มี

ผลงานที่มีคณุภาพระดบัดีเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 

161 N/A N/A N/A 165 -โครงการยกระดบั

ผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียน 
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เป้าประสงค/์
กลยุทธ ์

ตัวชีวั้ดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตัวชีวั้ด 
แผนงาน/โครงการ ปี  

2562 
ปี 

 2563 
ปี  

2564 
ปี 

 2565 

23. รอ้ยละของผลงานนกัเรียนชัน้  ม.4 – 
ม.6 จากการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
(Independent Study)ที่ไดร้บัการ
เผยแพรผ่่านสื่อ ICT เพ่ิมขึน้  

50 60 70 80 90  

5. ผูเ้รียนมี
ความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมโลก 

24. รอ้ยละของจ านวนผลงานจาก
การศกึษาคน้ควา้อิสระดว้ยตนเอง 
(Independent Study) ที่เกี่ยวกบัการท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนด์า้นสิ่งแวดลอ้ม 
วิถีชีวิต ศิลปะ วฒันธรรม เศรษฐกิจและ
สงัคมของชัน้ม.1 –ม.3 ที่นกัเรียนท าดว้ย
ตนเอง ไดร้บัการประเมินจากครูผูส้อน จาก
การแสดงผลงานที่โรงเรียนจดัขึน้เพ่ิมขึน้ 
ทกุปี 

5 6 7 8 9  

ตารางที ่2.2 ตวัอย่างกลยทุธท์ี่ 2 พฒันาการยกระดบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากลและมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

เป้าประสงค/์
กลยุทธ ์

ตัวชีวั้ดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี
ฐาน 

ค่าเป้าหมายตัวชีวั้ด 
แผนงาน/โครงการ 

ปี 2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
1. ดา้นวิชาการ 1. โรงเรียนจดัหลกัสตูรที่ส่งเสริมความเป็น

เลิศตามความถนดั ความตอ้งการ ตาม
ศกัยภาพของผูเ้รียน (วิชาการ กีฬา ดนตรี 
ศิลปะ ทกัษะอาชีพ) 

2 N/A N/A N/A 4 -โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

2. โรงเรียนจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรูค้ณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์
ดว้ยภาษาองักฤษครบทกุชัน้ 

N/A N/A N/A N/A ม.1 
ม.4 

3. โรงเรียนจดัการเรียนการสอนและพฒันา
การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (IS) IS1 IS2  
และ IS3   

N/A N/A N/A N/A ม.2 
ม.5 

4. โรงเรียนมีระบบการวดัและประเมินผล 

โดยประเมินจากการสอบขอ้เขียน สอบปาก

เปล่า สอบสมัภาษณแ์ละวิธีที่หลากหลาย 

มี มี มี มี มี 

 5. รอ้ยละของโรงเรียนมีผลการวิจยัเพ่ือ

พฒันาการจดัการศกึษาดา้นการจดัการ

เรียนการสอนอย่างนอ้ย 

ปีการศกึษาละ 1 ครัง้ 

54 56 58 60 62 
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2. ดา้น 
การวิจยั 

6. รอ้ยละของจ านวนนกัเรียนชัน้ม.1 – ม.6 
มีคณุลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศกึษาก าหนดเพ่ิมขึน้ 

100 100 100 100 100 -โครงการพฒันา
คณุภาพการศกึษา 

3. ดา้น
คณุลกัษณะอนั
พึงประสงค ์

7. รอ้ยละของจ านวนนกัเรียนชัน้ม.1 – ม.6 
มีสขุภาวะรา่งกายและจติสงัคมผ่านตาม
เกณฑท์ี่สถานศกึษาก าหนดเพิ่มขึน้ 

100 100 100 100 100  

8. รอ้ยละของครูจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใชส้ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู ้

100 100 100 100 100 

4. ดา้นกิจกรรม
การเรียนการ
สอน 

9. รอ้ยละของครูจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนตามมาตรฐานตวัชีว้ดั หลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 
(ฉบบัปรบัปรุง 2560) 

100 100 100 100 100 -โครงการพฒันา
คณุภาพการศกึษา 

10. รอ้ยละของครูที่มีการตรวจสอบและ
ประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพฒันา 

100 100 100 100 100 

11. รอ้ยละของครูมีการออกขอ้สอบตาม
โครงสรา้งที่ก าหนดและน าผลการสอบมา
วิเคราะหเ์พ่ือหาแนวทางการพฒันา 

100 100 100 100 100 

 

ตารางที ่2.3 ตวัอย่างกลยทุธท์ี่ 3 พฒันากระบวนการบริหารจดัการใหม้ีคณุภาพบนพืน้ฐานตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

เป้าประสงค/์
กลยุทธ ์

ตัวชีวั้ดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี
ฐาน 

ค่าเป้าหมายตัวชีวั้ด 
แผนงาน/โครงการ 

ปี 2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
1. ดา้นคณุภาพ
ของผูบ้ริหาร
โรงเรียน 

1. รอ้ยละของผูบ้ริหารมีวิสยัทศันแ์ละ
สามารถบริหารจดัการโรงเรียนบรรลตุาม
วิสยัทศัน ์

100 100 100 100 100 -โครงการพฒันา
ศกัยภาพผูบ้ริหาร 

2. รอ้ยละของผูบ้ริหารมีความเป็นผูน้  าทาง

วิชาการและมีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรบั 

100 100 100 100 100 

3. รอ้ยละของผูบ้ริหารสามารถใช้

ภาษาองักฤษในการสื่อสาร 

100 100 100 100 100 

4. รอ้ยละของผูบ้ริหารมีประสบการณก์าร

อบรม ศกึษาดงูานและแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้น

การจดัการศกึษาในระดบัชาติ/นานาชาติ 

100 100 100 100 100 

5. รอ้ยละของผูบ้ริหารมีความสามารถใน

การใช ้ICT ในการสื่อสารและการบรหิาร

จดัการ 

100 100 100 100 100 

6. รอ้ยละของผูบ้ริหารจดัการดว้ยเกณฑ์

รางวลัคณุภาพ สพฐ. (OBECQA) 

100 100 100 100 100 
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เป้าประสงค/์
กลยุทธ ์

ตัวชีวั้ดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี
ฐาน 

ค่าเป้าหมายตัวชีวั้ด 
แผนงาน/โครงการ 

ปี 2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
7. รอ้ยละของผูบ้ริหารจดัการ

สภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู ้

ของผูเ้รียนอย่างมีคณุภาพ 

100 100 100 100 100 

2. ดา้นระบบ

การบริหารการ

จดัการ 

8. รอ้ยละของโรงเรียนสามารถแสวงหา 

ระดมทรพัยากรดา้นต่างๆ เพ่ือพฒันาความ

เป็นเลิศในการจดัการเรียนการสอนและ

สามารถบริหารจดัการไดอ้ย่างคล่องตวั

ตามสภาพความตอ้งการและจ าเป็น 

80 85 90 95 100 -โครงการพฒันา

คณุภาพการศกึษา 

3. ดา้นปัจจยั 

พืน้ฐาน 

9. รอ้ยละของโรงเรียนที่จดัใหมี้หนงัสือ 
ต าราเรียน สื่อเทคโนโลยีที่มีคณุภาพอย่าง
เพียงพอ 

100 100 100 100 100 -โครงการพฒันา

เครือข่ายสารสนเทศ 

10. รอ้ยละของโรงเรียนที่มีหอ้งสมดุ แหล่ง
เรียนรู ้ศนูยป์รชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

9 10 15 18 20 

11. รอ้ยละของโรงเรียนมีเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ตแบบความเรว็สงูเชื่อมโยง 
ครอบคลมุพืน้ที่ของโรงเรียน 

80 85 90 95 100 

12. รอ้ยละของโรงเรียนที่ด  าเนินงานตาม
เกณฑม์าตรฐานการปฏิบตัิงานโรงเรียน
มธัยมศกึษา 2552 (ปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
และผา่นเกณฑก์ารประเมิน 

100 100 100 100 100 

13. รอ้ยละของโรงเรียนมีเครือข่ายรว่ม
พฒันาระดบัทอ้งถิ่น 

100 100 100 100 100 

14. รอ้ยละของโรงเรียนมีเครือข่าย
สนบัสนนุจากสถาบนัอดุมศกึษาและ
องคก์รอ่ืน ทัง้ภาครฐัและเอกชน 

100 100 100 100 100 

15. รอ้ยละของครูและนกัเรียนมีเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้บับคุคลอ่ืนในประเทศ 

100 100 100 100 100 

16. รอ้ยละของโรงเรียนมีระบบก ากบั
ติดตาม ประเมินผลการบริหารจดั
การศกึษา 

100 100 100 100 100 

17. รอ้ยละของมีการบริหารจดัการขอ้มลู
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

100 100 100 100 100 
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ตารางที ่2.4 ตวัอย่างกลยทุธท์ี่ 4 พฒันาสมรรถนะครูและบคุลากรทางการศึกษาใหม้ีขีดความสามารถในการ
ปฏิบติังาน 

เป้าประสงค/์
กลยุทธ ์

ตัวชีวั้ดความส าเร็จ 
ข้อมูลปี
ฐาน 

ค่าเป้าหมายตัวชีวั้ด 
แผนงาน/โครงการ 

ปี 2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
1. การบริหาร
จดัการชัน้เรียน 

1. รอ้ยละของครูและบคุลากรทางการ
ศกึษา มีการจดับรรยากาศในชัน้เรียนให้
เอือ้ต่อกิจกรรม       การเรียนการสอน 

100 100 100 100 100 -โครงการพฒันาแหล่ง
เรียนรูใ้นสถานศกึษา 

2. รอ้ยละของครูและบคุลากรทางการ
ศกึษา มีการจดักิจกรรม   การเรียนการ
สอนที่ดงึดดูความสนใจและกระตุน้ ใหเ้อือ้
ต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

100 
 
 

 

100 100 100 100 

3. รอ้ยละของครูและบคุลากรทางการ
ศกึษาทีส่ามารถควบคมุ ก ากบั ใหผู้เ้รียน
อยู่ในกฎระเบียบระหว่างการจดักิจกรรม
การเรียน  การสอน 

100 100 100 100 100 

2. ดา้นคณุภาพ
ครูและบคุลากร
ทางการศกึษา 

4. รอ้ยละของครูและบคุลากรทางการ
ศกึษา มีความสารถในการใชเ้ทคโนโลยีใน
การจดักิจกรรม       การเรียนการสอน 

60.35 66.3 81.00 85.00 100 -โครงการพฒันา
ศกัยภาพครูสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพ 
-โครงการพฒันา
เสริมสรา้งศกัยภาพ
การปฏิบตัิงานของ
บคุลากร 

5. รอ้ยละของครูและบคุลากรทาง 
การศกึษาสามารถใชภ้าษาองักฤษในการ
สื่อสารได ้

60.35 70.2 81.00 80.75 100 

6. รอ้ยละของครูและบคุลากรทาง 
การศกึษาไดร้บัรางวลัระดบัชาติ 

7.10 3.9 8.10 12.75 17.00 
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ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกลยุทธ์โรงเรียน 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
วัตถุประสงค์หลัก 

เชิงกลยุทธ ์
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์สำคัญ 

2562  2563  2564  2565 

1) ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิด
คำนวณ 

- ผู้เรียนมคีวามสามารถในการอ่าน เขียนได้
เหมาะสมตามเกณฑ์ของแตล่ะระดับชั้น ใน
ระดับดีขึ้นไป  
- ผู้เรียนมคีวามสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทยได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น ในระดับดีขึ้นไป  
- ผู้เรียนมคีวามสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับช้ัน ในระดับดีขึ้นไป  
- ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดคำนวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละ  
ระดับชั้น ในระดับดีขึ้นไป  

80 
 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 

90 
 
 
 

95 -การวางแผน
ดำเนินการทีด่ี  
-การมีส่วนร่วม  
-การสอนเสริม  
-การดำเนินการอย่าง
เป็นระบบตาม
กระบวนการ PDCA  
-โครงการพัฒนา 
ส่งเสริม  
-การกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนำ
ผลไปใช้  2) ความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา  

ผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  

80 85 90 95 

3) ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

ผู้เรยีนมีความสามารถในการใช้นวัตกรรมได้
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ  

80 85 90 95 

4) ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ผู้เรยีนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่
ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ต่างๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษา อย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง  

80 85 90 95 

5) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

-ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรยีนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3  
-ค่าเฉลี่ยผลการสอบวดัระดับชาติ  
O-NET ระดับ ม.3, ม.6  
มีพัฒนาการสูงขึ้น  

73 75 78 80 

6) มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ  

-ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงข้ึน  
-ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในการทำงาน ประกอบอาชีพเหมาะสม
กับช่วงวัย  

80 85 90 95 
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วัตถุประสงค์หลัก 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์สำคัญ 
2562  2563  2564  2565 

1.2ที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

-ร้อยละของนักเรยีนผ่านการประเมิน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม  
หลักสตูรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
-ร้อยละของนักเรยีนที่ผ่านการ  
ประเมินค่านิยมหลักของคนไทย  
12 ประการ  
- ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการ  
ประเมินการเรียนรูห้ลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้  
ในชีวิตประจำวัน  
- ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการ  
ประเมินการเรียนรูป้ระวตัิศาสตร์  
และมสีำนึกความเป็นชาติไทย  

93 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 

98 
 
 
 
 

100 -ค่ายอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม  
-โครงการส่งเสรมิ
พัฒนาให้  
ผู้เรยีนมีค่านิยมหลัก
ของ  
คนไทย 12 ประการ  
-โครงการพัฒนาและ
จัดการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงฯ 
-การจัดการเรียนการ
สอนวิชา
ประวัติศาสตร์  
-โครงการวันสำคัญ
ของชาติ 
-กิจกรรมหน้าเสาธง  

 2) ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 

- ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่าง
เป็นรูปธรรม  
- ผู้เรียนมคีวามภาคภูมิใจในท้องถิ่น ใน
ความเป็นไทย และเห็นคณุค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
ในชีวิตประจำวัน  

95 95 98 100 

  3) การยอมรับท่ีจะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

ผู้เรยีนยอมรับเหตผุล ความคิดเหน็ของผู้อื่น 
และมมีนุษยสมัพันธ์ที่ดี  

95 95 98 100 

 4) สุขภาวะทาง
ร่างกาย และจติสังคม 

- ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้
แข็งแรง  
- ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่
เสมอ  
- ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการ
ล่อลวง ข่มเหง รังแก  
- ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิง่ที่ไม่
ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัว 
ชุมชนและสังคม  

85 90 95 100 
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มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค์หลัก 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์สำคัญ 
2562  2563  2564  2565 

 1. การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

สถานศึกษามีเปา้หมาย วสิัยทัศน ์และ 
พันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับแผนการ 
ศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความ 
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
อย่างชัดเจน  

95 100 100 100 -การวางแผนดำเนินการที่ดี  
-การมีส่วนร่วม  
-การสอนเสริม  
-การดำเนินการอย่างเป็น
ระบบตามกระบวนการ 
PDCA  
-โครงการพัฒนา ส่งเสรมิ  
-การกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผล และ
นำผลไปใช้  

2. มีระบบบรหิาร
จัดการคณุภาพของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษามีแผนและดำเนินงาน 
พัฒนาคุณภาพการบริหารและ  
การจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม  
-พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรยีนทุก 
กลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และดำเนิน  
อย่างเป็นรูปธรรม  

95 95 95 100 

3.ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรยีนรอบด้านตาม
หลักสตูรสถานศึกษา
และทุกกลุม่เป้าหมาย 

พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความ 
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้  
ความสามารถและทักษะตาม 
มาตรฐานตำแหน่ง  

85 90 95 100 

4. พัฒนาครูและ
บุคลากรใหม้ีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

บริหารจดัการข้อมลูสารสนเทศท่ีมี 
ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย  
นำไปประยุกต์ใช้ได้ และดำเนินการ 
อย่างเป็นระบบ  

85 90 95 100 

5 จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ 
สังคมที่ดี และกระตุ้นให้ผูเ้รียนใฝ่ 
เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  

85 90 95 100 

6.จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วมและม ี
เครือข่ายความร่วมมือในการร่วม 
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี 
คุณภาพและได้มาตรฐาน  

85 90 95 100 
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
 

วัตถุประสงค์หลัก 
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์สำคัญ 
2562  2563  2564  2565 

1. จัดการเรียนรูผ้่าน
กระบวนการคดิและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได ้

1.1 ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการวิเคราะห์
ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ  
กิจกรรมทีส่อดคล้องกับความสนใจ
และความถนดั เป็นรายบุคคล  
อย่างเป็นรูปธรรม เป็นระบบ  
1.2 เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนเรยีนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคดิ ปฏิบัตจิริง  
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ และ  
สามารถนำไปใช้ในสถานการณต์่างๆ 
ได้เป็นอยา่งดี  
1.3 จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้ฝึกทักษะ 
แสดงออก นำเสนอผลงานแสดงความ
คิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน 
และแสวงหาความรูจ้ากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม และ
ต่อเนื่อง  
1.4 ผู้เรียนได้เรียนรูโ้ดยเชื่อมโยงบูรณา
การสาระการเรยีนรู้และทักษะด้าน
ต่างๆ  
1.5 ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม  
สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้  
1.6 ผู้เรียนได้เรียนรูโ้ดยใช้
กระบวนการวิจยัอย่างเป็นรูปธรรม  
และต่อเนื่อง  

85 90 95 100 การวางแผนดาเนินการที่ดี  
-การมีส่วนร่วม  
-การสอนเสริม  
-การดำเนินการอย่างเป็น
ระบบ  
ตามกระบวนการ PDCA  
-โครงการพัฒนาส่งเสรมิ  
-การกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนำผลไปใช้  

2. ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการ
เรียนรู ้

2.1 จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนได้เรยีนรูจ้าก
แหล่งเรียนรู้และภมูิปัญญา  
ท้องถิ่น ในการจัดการเรียนการสอน  
2.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคดิเห็น 
หรือร่วมจดักิจกรรมการเรยีนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

85 90 95 100 
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3. มีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก 

มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรยีนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 

85 90 95 100  

4. ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็น
ระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้
ข้อมูลย้อนกลับแกผู่้เรียน และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 

85 90 95 100 การวางแผนดำเนินการที่ดี  
-การมีส่วนร่วม  
-การสอนเสริม  
-การดำเนินการอย่างเป็น
ระบบตามกระบวนการ 
PDCA  
-โครงการพัฒนา ส่งเสรมิ  
-การกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนำผลไปใช้ 

5.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจดัการ
เรียนรู ้

3.1 ประเมินผูเ้รียนตามสภาพจริง  
3.2 มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมิน
อย่างเป็นระบบ  
3.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
และการจัดการเรยีนการสอน  
3.4 นักเรียน ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีสว่น
ร่วมในการวัดและประเมินผล  
3.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผูเ้รียนและ
ผู้เรยีนนำไปใช้พัฒนาตนเอง  

80 85 90 100 - นักเรียน ผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
วัดและประเมินผล  
- ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรยีนและผู้เรียนนำไปใช้
พัฒนาตนเอง 
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ก 
 

การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2562– 2565 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา อำเภอ
เบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  ได้พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2562–2565 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาแล้ว เห็นชอบและให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียน
เบญจลักษ์พิทยา พ.ศ. 2562–2565 
 
 

(ลงชื่อ)  
       (นายอัครเดช  จันทรมัย)  

               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
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คำนำ 

สืบเนื่องจากแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้กำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเป็นระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategy Performance Base Budgeting : SPBB) ซึ่งเป็นระบบ
งบประมาณที่คำนึงถึงผลสำเร็จของงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนา
ประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญคือ ต้องมียุทธศาสตร์การดำเนินงานที่
ครอบคลุมและบูรณาการใน 3 มิต ิคือ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน (Function) ได้แก่ยุทธศาสตร์ตามภารกิจของกระทรวง
และของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์เฉพาะ (Agenda) ได้แก่ นโยบายเฉพาะเรื่องที่รัฐบาลมอบหมาย และยุทธศาสตร์
พ้ืนที ่(Area) ได้แก่ ยุทธศาสตร์เน้นเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่  

จากเหตุผลที่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  (SPBB) จะต้องมียุทธศาสตร์การ
ดำเนินงานที่ครอบคลุม 3 มิติ ประกอบรัฐบาลได้จัดทำแผนการศึกษาชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์  
ของกระทรวงศึกษาธิการ และในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา จึงได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ขึ้น เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบ ทิศทางและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  
  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับ
นี้จะเป็นแนวทางในการผลักดันการนำกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือในการบริหาร และจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
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สารบัญ 
 
เรื่อง หน้า 
การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ก 
คำนำ  ข 
สารบัญ  ค 
กรอบสรุป แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ง 
 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา จ 
ส่วนที ่1 บทนำ 1 1 
 ประวัติความเป็นมา 2 
 สถานที่ตั้ง 3 
 โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 5 
 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 6 
 ข้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบ 8 
 ข้อมูลด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 8 
 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน 9 
 สภาพชุมชน อาชีพ วัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ชุมชน 9 
ส่วนที ่2 การศึกษาสถานภาพ 10 
 การวิเคราะห์สภาพภายนอก 11 
 การวิเคราะห์สภาพภายใน 12 
ส่วนที ่3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 13 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 14 
 แผนการจัดการศึกษาชาติ 15 
 แผนปฏิรูปการศึกษาศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการ 18 
 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ 20 
 ทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 32 
 ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 35 
ส่วนที ่4 กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา พ.ศ. 2562-2565 38 
 กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 39 
 มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 43 
 ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 44 
 กลยุทธ์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 45 
 กลยุทธ์องค์กร (แผนงาน) 47 



แผนพัฒนาการจดัการศึกษาโรงเรยีนเบญจลักษ์พิทยา                                                                   
 

 
 

61 

 ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกลยุทธ์โรงเรียน  53 
ภาคผนวก   
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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62 ง 

สรุปแผนพัฒนาการศึกษาชาติ 
 

วิสัยทัศน์ 
 

 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”  

 

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
 

          1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ  
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือผนึก  

              กำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4) เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 

 

      เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 
 

1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)  
2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity)  
3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)  
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย       
    (Efficiency)  
5) ระบบการศึกษาท่ีตอบสนองและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
    (Relevancy) 
 

6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
ยุทธศาสตร์ที ่2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ  

 ในการแข่งขันของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที ่3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ที ่4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที ่5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที ่6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
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จ 

 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เบญจลักษ์พิทยาเป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐาน หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

 พันธกิจ (Mission) 
5. ส่งเสริม พัฒนา หลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา ขั้น

พ้ืนฐาน 
3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
4.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ  
5.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน  ตรวจสอบได้และมีเครือข่ายร่วมพัฒนา 
6.  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชนในการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
7.  พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
8.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goals) 
17. มีหลักสูตรหลากหลายที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
18. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านให้มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
19. จัดการเรียนรู้ได้เทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
20. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 
21. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ตรวจสอบได้และมีเครือข่ายร่วมพัฒนา 
22. ดำรงตนอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
23. มีอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมได้มาตรฐานเอื้อต่อการเรียนรู้ 
24. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

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

 
BP  Model 

B : BEST  ประกอบด้วย              
       Best Team work    พัฒนาทีมงานให้มีความเข้มแข้ง  

Best Motivation    มีแรงจูงใจ 
Best Standardization  มีการกำหนดมาตรฐานการทำงาน 

 Best Performance  มุ่งม่ันการทำงานด้วยความเต็มใจ 
 P : Participation     การมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์โรงเรียน (Strategies) 
 กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาผูเ้รียนใหม้ีคณุภาพและศกัยภาพเป็นพลโลก 

 กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาการยกระดบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลและมี
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 กลยุทธ์ที่ 3 พฒันากระบวนการบริหารจดัการใหม้ีคณุภาพบนพืน้ฐานตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศกึษาใหม้ีขีดความสามารถในการปฏิบติังาน 
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คำสั่งโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

ที่ 337 / 2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศกึษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี (2562-2565) 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
     กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ในราชกิจจา

นุเบกษา ลงวันที่ 2 เมษายน 2553 กำหนดไว้ในข้อ 14 (2) ว่า ให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ ในการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา คร ูผู้เรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และ
เข้าใจในการบริหารและจัดการคุณภาพท่ีมีการแสดงเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
นำไปสู่ทิศทางท่ีต้องการโดยการขับเคลื่อนที่ยึดสถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยความร่วมมือ ความรับผิดชอบของบุคลากร
ภายในสถานศึกษาตลอดการกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้น โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระยะ 4 ป ี(2562–2565) ดังนี้  

คณะที่ปรึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ประกอบด้วย  
1. นายอัครเดช  จันทรมัย  ประธานคณะกรรมการฯ  ประธานกรรมการ 
2. นายธีรวัฒน์  คำศรี   ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการ 
3. นายอัศนี  ชินชัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
4. นายหมอน  คูหา   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
5. นายสถิต  คำแผง   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
6. นายนพรัตน์  ยัพไพศาลกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
7. นายมนูญ  ดำลี   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
8. นางวิชุดา ตำหนง   ผู้แทนครู   กรรมการ 
9. นายสังข์ทอง  ปรัสพันธ์  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
10. พระครูปิยธรรมพิสุทธิ์  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
11. พระอธิการสำรวย  สังวะโร  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
12. นายชัยยงค์  สลักคำ  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
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13. จ.ส.อ.ชัยอนันทต์  พื้นผา  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
14. สิบเอกปองคุณ  พันธ์สวัสดิ์  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
15. นายภูมิภัทร  มาลี   ผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษาการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาและมีหน้าที่ตามท่ี
กำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎหมายอ่ืน 
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  

1. นายภูมิภัทร  มาลี  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ  
2. นายวัชระ  กรมพะไมย  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ  รองประธานกรรมการ  
3. นายบรรจง  สีคำ             รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ            กรรมการ 
4. นายธวัชชัย  ลือชา           รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน          กรรมการ 
5. นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ         กรรมการ 
6. นางวิชุดา  ตำหนง           หัวหน้าฝ่ายวิชาการ                             กรรมการ 
7. นายอาคเนย์  มีคุณ           หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล                  กรรมการ 
8. นายสุปรีชา  จำปารัตน์       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป                   กรรมการ 
9. นางบุษบา  แสงศิริ  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน            กรรมการ 
10. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา    กรรมการ 
10. นางคมคิด  ศรีสุข               ครู     กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรติ    ครู                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวมุกญาดา  เกศวัฒนกุล  พนักงานราชการ                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ปรึกษาหารือกับคณะที่ปรึกษา ร่วมกันวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผลการดาเนินงานที่ผ่าน และจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี (2562–2565) เพ่ือนำไปใช้ในการบริหารงานและจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีกับทางราชการต่อไป  
 

      สั่ง ณ  วันที่ 21  เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

 

 

      (นายภูมิภัทร  มาลี) 

                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
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