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สวนที่ 1 

บทนำ 

1. ประวัติโรงเรียนเบญจลักษพิทยา 

  โรงเรียนเบญจลักษพิทยา  ตั้งอยูเลขท่ี 71 หมู  11 ตำบลเสียว  อำเภอเบญจลักษ จังหวัด                     

ศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย 33110  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  สำนักงานคณะกรรมการ

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

E-mail : BPSCHOOL2522@gmail.com             

  โรงเรียนเบญจลักษพิทยา  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 79 ไร 2 งาน 80 ตารางวา  เดิมชื่อโรงเรียนบานเสียว

วิทยาคม เริ่มแรกสรางข้ึนโดยเงินบริจาคและแรงงานของราษฎรตำบลเสียวและตำบลใกลเคียงเปนอาคารชั่วคราว

ขนาด 7 x 54 เมตร  6 หอง ปการศึกษา 2525 โรงเรียนไดเขาโครงการมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคม (มพชส.)ปการศึกษา 2532 ภายหลังไดเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบานเสียววิทยาคม เปนโรงเรียนเบญจลักษ

พิทยา  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2530 เขาโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตน กรมสามัญศึกษา (คอมต.สศ.) และเขาโครงการปฏิรูปการศึกษา ปการศึกษา 2539  และนำรอง

การประกันคุณภาพการศึกษาในสหวิทยาบูรพา  เขาโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน ปการศึกษา 2546  

และเขารับการประเมินเปนโรงเรียนตนแบบโรงเรียนในฝน  ป 2548    

  ช่ือ    โรงเรียนเบญจลักษพิทยา 

  อักษรยอ   บ.พ. 

  วันเปดทำการสอน  วันท่ี 27 พฤษภาคม 2522 

  ตราประจำโรงเรียน  

 

 

ปรัชญา    “ปญญา โลกสมิ ปชโชโต”  (ปญญาเปนแสงสวางในโลก) 

  คานิยม     พัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศ เชิดชูคุณธรรม มีมาตรฐาน   

ตรวจสอบได 

  คำชวัญของโรงเรียน  เรียนดี  ประพฤติดี มีวินัย จิตใจเปนนักกีฬา เพ่ือพัฒนาสังคม 

  สีประจำโรงเรียน   “เทา –  แสด” 

              สีเทา  หมายถึง  มันสมองอันชาญฉลาด 

                                            สีแสด  หมายถึง  ปญญาอันเฉียบแหลม 

  อัตลักษณโรงเรียน  “ สะอาดกาย ยิ้มงาย ไหวสวย” 
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เอกลักษณโรงเรียน  “สรางคนดี  มีความรู  สูสังคม ” 

วัฒนธรรมของโรงเรียน    ตรงตอเวลา  รับผิดชอบ  จิตอาสา 

ตนไมประจำโรงเรียน  ตนเสียว 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน   ทุมเท  เสียสละ  เพ่ือทำงานใหสำเร็จ 

ขนาดของโรงเรียน  ขนาดกลาง 

ทำเนียบผูอำนวยการโรงเรียนเบญจลักษพิทยา 

1.  นายสนั่น   ไสว   ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียน   15 พฤษภาคม 2522 -  1 ตุลาคม 2527 

2.  นายสุรศักดิ์    ดวงแกว   ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียน   1 ตุลาคม  2527 - 5 พฤศจิกายน 2535 

3.  นายธีรชัย   บุพศิริ   ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียน   5 พฤศจกิายน 2535 - 30 กันยายน 2541 

4.  นายประมวล   เงาศรี   ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียน   5   มกราคม  2542 -  30 กันยายน  2549 

5.  นายนิยม   วงศภักดี  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียน   27 มกราคม  2550 -  30 กันยายน  2556 

6.  นายถวัลย   สุนทรา   ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียน   1 ตุลาคม  2556 -  10 พฤศจิกายน 2559 

7.  นายสฤษดิ์   สมทิพย   ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียน  11 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2560 

8.  นายภูมิภัทร   มาลี   ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียน  16  พฤษภาคม  2561  -  ปจจุบัน 

2. สถานท่ีตั้งของโรงเรียนเบญจลักษพิทยา 

 โรงเรียนเบญจลักษพิทยา  ตั้งอยูเลขท่ี  71  หมู  11  ต.เสียว  อ.เบญจลักษ  จ.ศรีสะเกษ   

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28 

แผนท่ีตั้งโรงเรียน 
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แผนผังโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะท่ีตั้งของโรงเรียนเบญจลักษพิทยา 

 โรงเรียนเบญจลักษพิทยาตั้งอยูติดถนนหลวงหมายเลข  2085  ถนนกันทรลักษ – กันทรารมย  หางจาก

อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  เปนระยะทาง 65 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับ   อำเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ทิศใต   ติดตอกับ   อำเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ   อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 

ทิศตะวันตก ติดตอกับ   อำเภอน้ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ 
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3. โครงสรางการบริหารโรงเรียน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเบญจลักษพ์ทิยา 

ผู้อาํนวยการโรงเรียน 

7. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
- งานสาํนกังาน 
- งานวางแผนงาน 
- งานพฒันาหลกัสตูร 
- งานวดัผลประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน 
- งานพฒันากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู ้
 

- งานจดัตารางเรียนตารางสอน 
- งานนิเทศการจดัการศกึษา 
- งานหอ้งสมดุ 

- งานสรา้งโอกาส (รกัดีมีที่เรียน) 
- งานส่งเสริมดา้นวิชาการ 
- งานทะเบียน 
- งานพฒันาและใชส้ื่อเพ่ือการศกึษา 
 

- งานยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
- งานวิจยัและพฒันาคณุภาพการศกึษา 
- งานสถานศกึษาตน้แบบเรียนรวม 

- งานขอ้มลูนกัเรียนรายบคุคล (DMC) 
- งานระบบผลการเรียนนกัเรียน 
- งานเอกสารสิ่งพิมพ ์
- งานประเมินผลงานฝ่ายฯ  

1. ฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
- งานสาํนกังาน - งานวางแผนพฒันาโรงเรียน 
- งานจดัองคก์ร - งานควบคมุภายใน 
- งานนโยบายและโครงการพิเศษ 
- งานการจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานการจดัระบบประกนัคณุภาพภายใน 
- งานประเมินผลการดาํเนนิงานฝ่าย 
 

2. ฝ่ายบริหารงานการเงนิและพัสด ุ
- งานสาํนกังาน  
- งานบริหารการเงินและบญัชี 
- งานทาํหลกัฐานการเงิน  
การบญัชีและเก็บรกัษาเงิน 
- งานระดมทรพัยากรและลงทนุ 
เพ่ือการศกึษา 

3. ฝ่ายบริหารงานบคุคล 
- งานสาํนกังาน 
- งานจดัองคก์ร (แม่บทโรงเรียน) 
- งานอตัรากาํลงัและกาํหนดตาํแหน่ง 

- งานบรรจ ุแต่งตัง้และโยกยา้ย 
- งานจา้งพนกังานและลกูจา้ง 
- งานทะเบียนประวตั ิ
- งานสถิติขา้ราชการครูและบคุลากร

ทางการศกึษา 
 

4. ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
- งานสาํนกังาน 
- งานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 
- งานกิจกรรมเพ่ือสงัคม 
- งานเวรประจาํวนั 
- งานป้องกนัอบุตัิเหตแุละจราจร 
- งานสภานกัเรียนและส่งเสริม 
ประชาธิปไตย 
- งานหวัหนา้ระดบั ครูที่ปรกึษา 
 

5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

- งานประเมินผลการดาํเนนิงานฝ่าย 
 

6. ฝ่ายบริหารงานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดลอ้ม 
- งานสาํนกังาน 
- งานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดลอ้ม 
- งานปรบัปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบประปา 

วสัดแุละอาคารสถานที ่

- งานบริหารจดัการขยะมลูฝอย 

- งานสถานศกึษาพอเพียง 
- งานลกูจา้งประจาํชั่วคราว 
 - งานจดับรรยากาศหอ้งเรียน 
  
  

 

- งานสวสัดิการครูและนกัเรียน 
- งานพสัดแุละสินทรพัย ์
- งานประเมินผลการดาํเนนิ 
งานฝ่าย 
 

- งานเสริมสรา้งประสิทธิภาพ 
- งานเลื่อนขัน้ 
- งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ์

- งานบาํรุงขวญัและกาํลงัใจ 
- งานวินยัและรกัษาวนิยั 
- งานพสัดฝุ่าย 

- งานแผนพฒันาตนเอง 
 

- งานสาํนกังาน 
- งานส่งเสริมสขุภาพอนามยั 

โภชนาการและบริการนํา้ดื่ม 
- งานชมุชนและภาคีเครือข่าย 

- งานเวรรกัษาการณ ์
- งานโสตทศันศกึษา 
- งานประเมินผลการดาํเนนิงานฝ่าย 

 

- งานส่งเสริมพฒันาวินยั 
- งานป้องกนัแกไ้ขยาเสพตดิ 
- งานตรวจบริเวณนอกพืน้ที ่
- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
- งานแนะแนวและศกึษาต่อ 
- งานเครือข่ายผูป้กครองนกัเรียน 

- งานกิจกรรมสหกรณโ์รงเรียน 
- งานโรงเรียนธนาคาร 
- งานคณะกรรมการสถานศกึษา 
  ขัน้พืน้ฐาน 
- งานประชาสมัพนัธ ์

- งานยานพาหนะ 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

สมาคมครูและผูป้กครองโรงเรียน สมาคมครูและผูป้กครองนกัเรียน 

 สมาคมศิษยเ์ก่าโรงเรียน 
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4.  ขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร 

 4.1 ฝายบริหาร 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง วุฒิสูงสุด 

1. นายภูมิภัทร  มาล ี ผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก 

2. นายวัชระ  กรมพะไมย    รองผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท 

3. นายบรรจง  สีคำ    รองผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท 

4. นายธวัชชัย  ลือชา    รองผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท 

     4.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1)  จำแนกตามเพศ 

สถานภาพ 
จำแนกตามเพศ รวม 

(คน) ชาย หญิง 

ผูบริหาร 4 - 4 

ครูผูสอน 21 40 61 

พนักงานราชการ 4 4 8 

ครูชวยสอน 1 - 1 

ครูอัตราจาง 1 2 3 

ลูกจางรายเดือน 1 1 2 

ชางไม 4 1 - 1 

ครูพ่ีเลี้ยง 1 - 1 

ลูกจางชั่วคราว 2 - 2 

รวมท้ังหมด 36 47 83 
 

2) จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

สังกัด/กลุมสาระฯ 

จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
รวม 

(คน) 
ต่ำกวา

ปริญญาตรี 

ปริญญา 

ตรี 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 

เอก 

ผูบริหาร - - 3 1 4 

คณิตศาสตร - 2 6 - 8 

วิทยาศาสตร - 5 8 - 13 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - 4 4 - 8 

ภาษาไทย - 3 2 - 5 

ภาษาตางประเทศ - 9 5 - 14 
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การงานอาชีพและเทคโนโลย ี - 5 4 - 9 

ศิลปะ - 5 2 - 7 

สุขศึกษาและพลศึกษา - 3 3 - 6 

แนะแนว - 1 - - 1 

รวมท้ังหมด  37 37 1 75 

3) จำแนกตามวิทยฐานะ 

สังกัด/กลุมสาระฯ 
จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

รวม 

(คน) 
ไมม ี

วิทยฐานะ 
ชำนาญการ 

ชำนาญการ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ 

ผูบริหาร - - 4 - 4 

คณิตศาสตร 1 4 3 - 8 

วิทยาศาสตร 2 2 9 - 13 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 1 2 - 7 

ภาษาไทย 1 1 3 - 5 

ภาษาตางประเทศ 5 2 3 - 10 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 3 1 4 - 8 

ศิลปะ 4 - 1 - 5 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 - 2 - 4 

แนะแนว 1 - - - 1 

รวมท้ังหมด 23 11 31 - 65 

 

 

     4.3  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเบญจลักษพิทยา 

1. นายอัครเดช  จันทรมัย  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. นายธีรวัฒน  คำศรี   ผูทรงคุณวุฒิ 

3. นายอัศนี  ชินชัย   ผูทรงคุณวุฒิ 

4. นายหมอน  คูหา   ผูทรงคุณวุฒิ 

5. นายสถิต  คำแผง   ผูทรงคุณวุฒิ 

6. นายนพรัตน  ยัพไพศาลกุล  ผูทรงคุณวุฒิ 

7. นายมนูญ  ดำลี   ผูทรงคุณวุฒิ 

8. นางวิชุดา ตำหนง   ผูแทนครู 
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9. นายสังขทอง  ปรัสพันธ  ผูแทนศิษยเกา 

10. พระครูปยธรรมพิสุทธิ์   ผูแทนพระภิกษุสงฆ 

11. พระอธิการสำรวย  สังวะโร  ผูแทนพระภิกษุสงฆ 

12. นายชัยยงค  สลักคำ   ผูแทนองคกรชุมชน 

13. จ.ส.อ.ชัยอนันทต  พ้ืนผา  ผูแทนองคการบริหารสวนทองถ่ิน 

14. สิบเอกปองคุณ  พันธสวัสดิ์  ผูแทนผูปกครอง 

15. นายภูมิภัทร   มาลี   ผูอำนวยการโรงเรยีนเบญจลักษพิทยา 

   

5. ขอมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

ท่ี อาคาร ช่ือแบบอาคาร จำนวน ปท่ีสราง งบประมาณ 

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

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

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

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

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

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

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

8 บานพักครู แบบ 202 4  หลัง 

2524 100,000 

2525 191,000 

2526 100,800 

2527 214,000 

9 บานพักนักการภารโรง  2  หลัง 
2533 111,000 

2535 121,000 

10 หองน้ำหองสวม แบบ 6 ท่ี/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  ท่ี   
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6.  ดานสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
 

ท่ี รายการ รายละเอียด 

1 โทรศัพท  หมายเลข  0 –4560 – 5040  หองผูอำนวยการ 

2 โทรศัพท  หมายเลข  0 –4560 – 5041 หองธุรการ 

3 โทรสาร  หมายเลข  0 –4560 – 5040 หองผูอำนวยการ 

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

5 E-mail Bpschool2522@gmail.com 

6 ไฟฟา-ประปา  

7 รถจักรยานยนต 3  คัน 

8 ถนนสัญจรเปนคอนกรีต 700  เมตร 

9 รถยนต (รถตู)  ทะเบียน ม.2332 

10 รถบรรทุก ทะเบียน 41-9575 

7.  ขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน 

โรงเรียนเบญจลักษพิทยา เปนโรงเรียนขนาดกลาง เปดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้น 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 มีจำนวนนักเรียนท้ังหมด 1,001 คน  แยกตามรายชั้นเรียนและเพศ   ไดดังนี้ 

ระดับช้ัน จำนวนหอง จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 6 76 91 29 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 6 88 82 170 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 6 112 100 212 

รวมมัธยมศึกษาตอนตน 18 276 273 549 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 6 44 113 178 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 5 50 81 131 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 5 51 92 143 

      รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 16 145 286 452 

รวมท้ังหมด 32 421 559 1,001 

 

 

 

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

      8.1 เขตบริการของโรงเรียน 

 เขตพ้ืนท่ีบริการโรงเรียนเบญจลักษ   ประกอบดวย เขตพ้ืนท่ีการปกครองจำนวน 5 ตำบล  ไดแก 

ตำบลเสียว  ตำหนองงูเหลือม  ตำบลทาคลอ  ตำบลหนองหวา  ตำบลหนองฮาง 

       8.2 สภาพชุมชุนโดยรอบ 

อาชีพของชุมชน  ชุมชนในถ่ินนี้สวนใหญประกอบอาชีพทำนาสวนอาชีพอ่ืน เชน รับราชการ คาขาย นัก

ธุรกิจ  คอนขางนอย  และมีคานิยมในการเดินทางไปทำงานตางประเทศ  ซ่ึงนอกเหนือจากทำนาก็ไมมีอาชีพเสริม  

ประชาชนในพ้ืนท่ีแถบนี้คอนขางยากจน 

วัฒนธรรม  ชาวบานเสียวสวนใหญนับถือศาสนาพุทธในวันพระและวันสำคัญทางศาสนา วัดจะเปนศูนย

รวมของชาวบานท่ีไปทำบุญและกิจกรรมตางๆ ท่ีวัดเปนประจำ นอกจากนี้ขนบธรรมเนียมประเพณีของหมูบานนี้ยัง

มีรักษาไวเปนเอกลักษณ  เชน  การอุปสมบท  การทำบุญบั้งไฟ  ประเพณีบุญพระเวส  ประเพณีบุญขาวสารท  

ประเพณีแหนางดง 

แหลงเรียนรูในชุมชน  ในเขตบริการของโรงเรียนมีแหลงการเรียนรูท่ีทางโรงเรียนสามารถจัดใหนักเรียนได

ศึกษาคนควาดังนี้  วัด กลุมแมบาน ศาลากลางบาน  บานกำนัน  สำนักงานองคการบริหารสวนตำบลตางๆ ท่ี

ใกลเคียง ท่ีวาการอำเภอเบญจลักษ รานคาในชุมชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ                  

เบญจลักษ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง สถานีตำรวจภูธรอำเภอเบญจลักษ ศูนยเพาะพันธุยางพารา สวนยางพารา 

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเบญจลักษ สหกรณการเกษตรอำเภอเบญจลักษ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรอำเภอเบญจลักษ  เปนตน 
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สวนท่ี 2 

การศึกษาสถานภาพ 
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สวนที่ 2 

การศึกษาสถานภาพ 
 

การวิเคราะหสถานภาพของโรงเรียน 

  จากการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียนพบวา สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมดาน

ปจจัยภายในโรงเรียนท่ีเปนปจจัยเอ้ือหรือโอกาสในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ท่ีเอ้ือใหโรงเรียน

สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนไปอยางมีระบบ  

ในดานการผลิตและการบริการ โรงเรียนประสบผลสำเร็จในการสงนักเรียนเขาแขงขันศักยภาพทางวิชาการระดับเขต

พ้ืนท่ี ระดับภาค และระดับประเทศ โรงเรียนเบญจลักษพิทยา  จึงเปนโรงเรียนท่ีมีสภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอกท่ีเอ้ือและเปนโอกาสตอการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาใหไดตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผลการวิเคราะหปรากฏดังนี้ 

การวิเคราะหสภาพภายนอก 

 โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 

1. นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มีนโยบายและแนวทางการกระจายอำนาจสูโรงเรียนท่ี

ชัดเจน สงผลใหสามารถบริหารจัดการดานวิชาการ 

งบประมาณ บริหารงานบุคคลและบริหารงานท่ัวไปมี

ความสะดวกและคลองตัว 

2. กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มียุทธศาสตร

เฉพาะเรงรัดพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 

และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

3. กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการกำหนด

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูและบคุลากรทางการ

ศึกษาท่ีสอดคลองตอความตองการ 

4. กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ

1. ผูปกครองนักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจน 

2. สภาวะเศรษฐกิจของประเทศถดถอย ประชาชนหัน

ไปใหความสำคัญกับปญหาเศรษฐกิจภายในครอบครัว 

3. สภาพทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

ครอบครัวแตกแยก มีแนวโนมเพ่ิมสูง 
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีโครงการ

จัดซ้ือ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแกสถานศึกษา 

5. นโยบายสงเสริมความรวมมือในการจัดการศึกษา มี

โครงการสรางความรวมมือระหวางองคกรท่ีชัดเจน 

 

การวิเคราะหสภาพภายใน 

 จุดแข็ง  (Stenggths) จุดออน  (Weaknesses) 

1. มีนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน และ

สอดคลองกับนโยบายการศึกษาของชาติ 

2. มีโครงสรางการบริหารท่ีชัดเจน ไมซับซอน ทำให

การบริหารมีความคลองตัว 

3. มีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคการ

จัดการศึกษาท่ีชัดเจน และมีการกำหนดจากผูมีสวน

เก่ียวของทุกฝาย 

4. มีการมอบหมายงาน มีระเบียบ กฎเกณฑ และระบบ

การทำงานของบุคลากรท่ีชัดเจน 

5. มีเปาหมายการใหบริการทางการศึกษาครอบคลุม

พ้ืนท่ีบริหารและทุกกลุมเปาหมาย 

6. มีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

7. มีผูเรียนจำนวนมาก 

8. โรงเรียนไดรับความรวมมือจากชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษา 

1. มีครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 5 ยังไม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอน 

2. มีครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 30 ขาด

ความรู ทักษะ และชำนาญการดานการวิจัยเพ่ือพัฒนา 

3. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติต่ำ 

4. นักเรียนบางสวนยังมีปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม 

5. รอยละของนักเรียนอานไมออกเขียนไมไดมีแนวโนม

เพ่ิมข้ึน 

6. นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 

7. การนิเทศติดตามของฝายบริหารยังไมตอเนื่อง

เทาท่ีควร 

8. นักเรียนขาดนิสัยรักการอาน 

9. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไมหลากหลาย 

และการวัดประเมินผลไมหลากหลาย 
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สวนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

3.มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1) มีความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน    

ความคิดเห็น และแกปญหา 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

1.2คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย    

    3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตาง และหลากหลาย 

                         4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

  2.2 มีระบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                                                                               

  2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา                             

และทุกกลุมเปาหมาย 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

  2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ 

  3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

  3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
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  3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 

2. แผนการจัดการศึกษาชาติ  

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (2561-2580) พ.ศ.2562 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ      

ใหประกาศวา โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65  บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ                               

เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตางๆ                        

ใหสอดคลองและบูรณาการกัน เพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว และตอมาไดมีการตรา           

พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ  พ.ศ.2560  โดยกำหนดใหมีคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ  เพ่ือรับ                      

ผิดชอบในการจัดทำยุทธศาสตรชาติ และเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแหงชาติ                        

แลว ใหนายกรัฐมนตรีนำข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย เพ่ือมีพระบรมราชโองการประกาศใชเปนยุทธศาสตร                         

ชาติตอไป 

คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดดำเนินการจัดทำรางยุทธศาสตรชาติเปนท่ีเรียบรอยแลว  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2561 เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ ประกอบกับในคราวประชุมสภา                         

นิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 ท่ีประชุมไดลงมติใหความเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติแลว                           

ดังมีสาระสำคัญตามท่ีแนบทายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหใชยุทธศาสตรชาติ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
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ประกาศ ณ วันท่ี 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 เปนปท่ี 3 ในรัชกาลปจจุบัน 

ผูรับสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) มีวิสัยทัศนประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน                        

เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจำชาติ                          

วา “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศ และ 

ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงใน                      

ทุกมิติท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง  เชน  ประเทศมีความม่ันคงในเอกราช                          

และอธิปไตย  มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สถาบันชาติศาสนา 

พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีม่ันคง                      

เปนกลไกท่ีนำไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ                    

ความสามัคคีสามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชน                          

มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความม่ันคง                     

ของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน จนเขาสู                    

กลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชนจากการ               

พัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการ

สหประชาชาติไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมี

ความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือใหสามารถสรางรายได                   

ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบท 

การพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจ

และการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชียเปนจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคม

ขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความ 

สมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปไดไดแก ทุนมนุษยทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุน

ท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร   ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนให

เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใชการรักษาและการฟนฟูฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกิน

ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ

สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา                     
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ท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความ

รับผิดชอบตอสังคม  มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวม

อยางยั่งยืน และใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ“ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดบัศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ สรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สราง

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน

สวนรวม 

ยุทธศาสตรชาติ 6 ดาน ประกอบดวย 

1.ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

2.ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

3.ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4.ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

5.ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6.ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 6 ดาน ประกอบดวย 

1.ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

2.ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 

3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

4.ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม  

5.ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

6.ประสทิธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

แนวทางการขับเคล่ือนแผนการศึกษาแหงชาติสูการปฏิบัติ  

ประกอบดวย  

1) การสรางความรูความเขาใจใหทุกภาคสวนไดตระหนักถึงความสำคัญและพรอมเขารวมในการ  ผลักดัน

แผนการศึกษาแหงชาติสูการปฏิบัติ การสรางความเขาใจกับหนวยงานองคกร และภาคีทุกภาคสวน ถึงวิสัยทัศนและ

เปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ  

2) การสรางความเชื่อมโยงระหวางแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป

นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปแผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ป และแผนปฏิบัติการประจำป  

ของหนวยงาน โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมจัดทำและติดตามประเมินผล

แผนดังกลาว  

3) การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายตาง ๆ ใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาใน  
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ระดับตาง ๆ  

4) การสรางชองทางใหประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

อยางกวางขวาง ท้ังระดับนโยบายและระดับพ้ืนท่ี  

 

3. แผนปฏิรูปการศึกษาศตวรรษท่ี 21 กระทรวงศึกษาธิการ  
 

3.1 ความนำ เปาหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือ การพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคล 

ท่ีมีคุณภาพ ดวยกระบวนการเรียนรู เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถายทอดความรู การฝก การ

อบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจาก

การจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิต 

(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2553) การท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม วัตถุประสงคดังกลาวตอง

อาศัยครูผูสอนท่ีมีทักษะในการจัดการเรียนรู มีเจตคติตอวิชาชีพครูท่ีดี มีแรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะในยุค

ศตวรรษท่ี 21 เปนทักษะแหงอนาคตใหมท่ีครูควรมีทักษะและคุณลักษณะท่ีรองรับเขาถึงเพ่ือสรางนวัตกรรมบริหาร

จัดการชั้นเรียนแนวใหม ในอันท่ีจะพัฒนาผูเรียนท่ีเยาวชนในยุคใหมได อยางตอเนื่องและยั่งยืน สอดคลองหลักการ

จัดการศึกษาตาม มาตรา 22 ท่ีวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

3.2 การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (The 21st Century Learning) วิสัยทัศนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ

ท่ีสอง (2552-2561) กำหนดให“คนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ” โดยมีจุดเนนการปฏิรูป 3 เรื่อง ไดแก  

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู  

2. โอกาสทางการศึกษา เปดโอกาสใหคนไทยเขาถึงการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

3. การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคม คุณภาพของการศึกษาและการเรียนรูจะตองบรรลุ  

คุณภาพ คือ 1) คุณภาพคนไทยยุคใหม 2) คุณภาพครู ยุคใหม 3) คุณภาพแหลงเรียนรู/สถานศึกษายุคใหม  

และ 4) คุณภาพการบริหารจัดการใหม  

เปาหมายยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ไวดังนี้  

1. คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  

2. คนไทยใฝรู : สามารถเรียนรูดวยตนเอง รักการอานและแสวงหาความรู  

3. คนไทยใฝดี : มีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีจิตสำนึกและคานิยมท่ีพึงประสงคเห็นประโยชนสวนรวม มีจิต 

สาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย  

4. คนไทยคิดเปน ทำเปน แกปญหาได : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการ แกปญหา มี 

ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสามารถในการแขงขัน 

นโยบายหลักเพ่ือขับเคลื่อนในประเด็นหลักท่ี 1 คือ กระบวนการเรียนรูใหม เชน นโยบายพัฒนา ผูเรียนให 
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มีทักษะวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลย ีภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอ่ืน และเทคโนโลยี

สารสนเทศ นโยบายการปรับหลักสูตร การเรียนการสอนเนนกิจกรรมมากข้ึน นโยบายสงเสริมการสอนแบบใหมโดย

ใชวิจัย โครงการ และกิจกรรม อีกท้ังยังกำหนดประเด็นหลักท่ี 2 การพัฒนาครู ยุคใหม โดยพัฒนาครูดาน 

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี ภาษาไทย อังกฤษ และภาษาตางประเทศอ่ืน และเทคโนโลย ีสารสนเทศ 

พัฒนาครูประจำการใหเปนครูยุคใหม จะเห็นไดวาประเด็นหลักการพัฒนาครูจึงเปนประเด็นหลักท่ีสำคัญในการ

ขับเคลื่อนสงผลใหการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

ความจำเปนท่ีเยาวชนจะตองมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกแหงศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปลี่ยนไปจาก

ศตวรรษท่ี 20 และ 19 จึงไดพัฒนาวิสัยทัศนและกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ข้ึน สามารถสรุป

ทักษะสำคัญอยางยอๆ ท่ีเด็กและเยาวชนควรมีไดวา ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซ่ึงมี

องคประกอบ ดังนี้  

3 R ไดแก Reading (การอาน), การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร (Arithmetic) และ  

4 C (Critical Thinking - การคิดวิเคราะห, Communication- การสื่อสาร Collaboration-การรวมมือ 

และ Creativity-ความคิดสรางสรรค รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะดานสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และ

การบริหารจัดการดานการศึกษาแบบใหม  

 

4. แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

1. ความเปนมา 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการตามบทบัญญัติของพระ

ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 กำหนดให (1) กอนจะ

ดำเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา (2) การกำหนดแผนปฏิบัติ

ราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะตองใชในการ

ดำเนินการของแตละข้ันตอนเปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจและ

ตามมาตรา 16 วรรคสอง กำหนดใหในแตละปงบประมาณสวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปโดยให

ระบุสาระสำคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานเสนอให

รัฐมนตรีใหความเห็นชอบ และวรรคสาม เม่ือไดรับความเห็นชอบแลว ใหสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให

เพียงพอตอการดำเนินงานตามแผนตอไปประกอบกับระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดทำแผนการบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. 2547 ขอ 8 กำหนดใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แหงพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ภายในกำหนดเวลา โดย (2) กำหนด

แผนปฏิบัติราชการประจำป ใหจัดทำและเสนอรัฐมนตรีใหความเห็นชอบกอนเสนอคำของบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณตอไป  

ในการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดใหทุกสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
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ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องตน (Pre-Ceiling) ซ่ึงจำแนกวงเงินและรายละเอียดการใชจายงบประมาณ 

ดังนี้ 1) แผนงานบุคลากรภาครฐั 2) แผนงานพ้ืนฐาน 3) แผนงานยุทธศาสตร และ 4) แผนงานบรูณาการ ท่ี

สอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สงใหสำนักงบประมาณ 

ดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการโดยทุกหนวยงานในสังกัดจึงไดรวมกันจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ข้ึน เพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหความเห็นชอบเพ่ือให

เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีกลาวมาขางตน  
2. วัตถุประสงคของแผน  

2.1 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางและเปาหมายการดำเนินงานภาพรวมของกระทรวง ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 และใชเปนกรอบทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน  

ในสังกัด ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดเอกภาพเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน  

  2.2 เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใน

ภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ  

2.3 เพ่ือใหผูบริหารทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา นำไปใชเปนเครื่องมือในการบริหาร

จัดการใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. กรอบแนวคิดการจัดทำแผน  

1. นโยบายรัฐบาลท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  

1.1 นโยบายรัฐบาลหลักดานการศึกษาไดแก   

นโยบายท่ี 4 การศึกษาและเรียนรูการทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม  

4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู  

4.2 ในระยะเฉพาะหนาจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา  

4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนไป  

มีโอกาสรวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง  

4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  

4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนคน  

4.7 ทำนุบำรุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนา  

มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝงคุณธรรมจรยิธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุข ความปรองดอง  

สมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน  

4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปญญา ทองถ่ิน  

รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  

4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบาน วัฒนธรรมสากล  

4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสำนึกท่ีดี  
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1.2 นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวของดานการศึกษา ไดแก  

นโยบายท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  

นโยบายท่ี 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ  

2.1 การเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ประเด็น แรงงานตางดาว  

ยาเสพติด  

2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต  

นโยบายท่ี 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ  

3.1 ในระยะเฉพาะหนาจะเรงสรางโอกาสอาชีพและการมีรายไดท่ีม่ันคงแกผูท่ีเขาสูตลาดแรงงาน  

รวมท้ังสตรี ผูดอยโอกาสและแรงงานขามชาติท่ีถูกกฎหมาย พรอมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงาน  

3.2 ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย  

3.6 จัดระเบียบสังคม  

นโยบาย 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข  

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข  

นโยบายท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

6.6 ชักจูงใหนักทองเท่ียวตางชาติเขามาเท่ียวในประเทศไทย  

6.8 แกปญหาน้ำทวมในฤดูฝนท้ังท่ีทวมเปนบริเวณกวางและทวมเฉพาะพ้ืนท่ีและปญหาขาดแคลน 

น้ำในบางพ้ืนท่ีและบางฤดูกาล  

6.9 ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตางๆ ใหสอดคลองกับตนทุนและใหมีภาษีท่ีเหมาะสม 

ระหวางน้ำมันตางชนิดและผูใชตางประเภท 

6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมให เขมแข็ง  

สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ  

6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนได อยาง 

จริงจัง  

นโยบายท่ี 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน  

7.4 เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาคและ ภูมิภาค 

อาเซียน  

7.5 ตอเชื่อมเสนทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสจากฐานการผลิตในชุมชนสูแหลง แปรรูป 

เพ่ือเพ่ิมมูลคาท้ังภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน  

7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

นโยบายท่ี 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัยและ 

พัฒนาและนวัตกรรม  
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8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม  

8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย 

นโยบายท่ี 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับ 

การใชประโยชนอยางยั่งยืน  

9.1 ในระยะเฉพาะหนาเรงปกปองและฟนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาโดย ให 

ความสำคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  

9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ  

9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย  

นโยบายท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษา 

ศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการ  
 

2. (ราง) ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 6 ดาน ไดแก  

2.1 ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  

2.2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

2.4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  

2.5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2.6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

4. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
วิสัยทัศน  

มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสุขในสังคม  

พันธกิจ  

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเทศ สูสากล  

2. เสริมสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง เทาเทียม  

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร  

1. พัฒนาหลักสตูรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  

3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ  

4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
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5. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

เปาประสงคหลัก  

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง และการ

พัฒนาประเทศในอนาคต  

2. กำลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ  

3. มีองคความรู เทคโนโลย ีนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  

4. คนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  
 

สรุปการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการไปสูการปฏิบัติ  

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางท่ีสำคัญในการนำแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้  

1. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

2. ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตองใหความสำคัญในการใช

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ เปนกรอบในการบริหารงาน และรวม

เปนหนวยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดและคาเปาหมาย เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุเปาประสงคหลัก  

3. ดำเนินการชี้แจงสรางความรู ความเขาใจในสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหบุคลากรในหนวยปฏิบัติ ไดรับทราบอยางชัดเจน เพ่ือการมีสวนรวม และ

สนับสนนุใหการดำเนินงานตามแผนฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

4. ใหหนวยงานในสวนกลางสนบัสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการของหนวยงานปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี  

5. การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยควร 1) ใหความสำคัญกับการติดตามความกาวหนาในแตละยุทธศาสตร การประเมินผล

สำเร็จและผลกระทบของการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 2) พิจารณาใชตัวชี้วัดตามเปาประสงค ของแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ และนำคาเปาหมายตามตัวชี้วัดมากำหนดเปน

เกณฑท่ีสำคัญในการประเมินผล 3) สรางระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการเบิกจายงบประมาณ

เปนรายไตรมาสอยางตอเนื่องเพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรค ทบทวน กำหนดมาตรการ เพ่ือปรับปรุงการใชจาย

งบประมาณและจัดทำแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมท้ังมีระบบการกำกับดูแลใหโปรงใส และเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด 
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ทิศทางแผนการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2560-2574  

แผนการศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบันจะสิ้นสุดเวลาของแผนในป 2559 เพ่ือใหทันเวลาในการประกาศ  

ใชแผนการศึกษาแหงชาติฉบับตอไปในป 2560 สกศ.จึงไดดำเนินการจัดทำแผนการศึกษา พ.ศ.2560-2574 

ระยะเวลา 15 ป เพ่ือเปนแผนแมบทสำหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของ นำไปใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา

ในชวงระยะเวลาดังกลาว ท่ีเนนการใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความครอบคลุมและ

เปนท่ียอมรับของผูเก่ียวของ  

รางกรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2574 ประกอบดวยยุทธศาสตร 9 ดาน คือ  

1) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  

2) ยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา  

3) ยุทธศาสตรการกระจายอำนาจไปสูสถานศึกษา  

4) ยุทธศาสตรการสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคม  

5) ยุทธศาสตรการปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล  

6) ยุทธศาสตรการปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา  

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผูเรียน  

8) ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  

(สถาบนัอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา)  

9) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต  

ทักษะ 7 ประการ ท่ีสถานศึกษาควรเรงพัฒนาใหนิสิตนักศึกษา  ประกอบดวย 

1) ตองกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูสิ่งใหมๆ อยูเสมอ  

2) เปนไดท้ังผูนำ ผูตาม และผูชวย ในทุกสถานการณ พรอมทำงานท่ีทาทาย โดยมองประโยชนองคกร

มากกวาประโยชนตนเอง  

3) สามารถคิดและทำไดเองโดยไมตองรอคำสั่ง  

4) ตองมุงม่ันท่ีจะทำงานใหสำเร็จ และไดผลลัพธตามท่ีตั้งไว  

5) มีทักษะในการประยุกตใชความรูท่ีไดจากการศึกษาเขาสูการทำงาน 

6) มีคุณสมบัติการทำงานแบบมืออาชีพ ตรงตอเวลา รักษามารยาทในการทำงานอยูเสมอ และมีความ

อดทน อดกลั้น สามารถแยกแยะเรื่องท่ีไมเก่ียวกับงานออกได  

7) มีความสามารถในการสื่อสารท่ีเปนระบบ รูจักลำดับความสำคัญในการสื่อสารใหผูรับสารสามารถเขาใจ  

ไดในทันที สามารถโนมนาวผูรับสารใหคลอยตามไดและมีความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ หรือภาษาท่ีสาม 
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 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 

วิสัยทัศน  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานความเปนไทย  

พันธกิจ  

1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  

2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลักของ

คนไทย 12 ประการ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเนนการมีสวนรวมเพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา และ

บูรณาการการจัดการศึกษา 

เปาประสงค  

1. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  

และมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

3. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุงเนน 

ผลสัมฤทธิ์ 

 

4. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเปน 

กลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษาสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เนนการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหาร

จัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา และกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

6. พ้ืนท่ีพิเศษไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตามบริบท 

ของพ้ืนท่ี 

7. หนวยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

8. หนวยงานทุกระดับ มีงานวิจัยท่ีสามารถนำไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร 

1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

3. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

นโยบาย  :  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นโยบายท่ี 1  ดานจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

ยุทธศาสตรท่ี 1  จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

กลยุทธ 

1. เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษใหเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี 

นโยบายท่ี 2  ดานพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการ

แขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการ

แขงขัน 

กลยุทธ 

1. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ ดวยการปรับหลักสูตร การวัดผล

ประเมินผลท่ีเหมาะสม 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู 

3. สรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

4. สงเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

นโยบายท่ี 3  ดานการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ี

หลากหลาย 

2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

นโยบายท่ี 4  ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

กลยุทธ 

1. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
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นโยบายท่ี 5  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

นโยบายท่ี 6  ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ 

1.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

2. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

3. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
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แนวทางในการขับเคล่ือนนโยบายดานการศึกษา ประกอบดวย 2 สวน คือ  

นอมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา มาเปน

แนวทางปฏิบัติ  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้  

1. “ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู”  

2. “ใหครูสอนเด็กใหมีน้ำใจกับเพ่ือน ไมใหแขงขันกัน แตใหแขงกับตัวเอง ใหเด็กท่ีเรียนเกงกวา  

ชวยสอนเพ่ือนท่ีเรียนชากวา”  

3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทำรวมกัน เพ่ือใหเห็นคุณคาของความสามัคคี”กระทรวงศึกษาธิการ 

โดยหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผูเก่ียวของ นอมนำกระแส พระราชดำรัสมาเปนกรอบแนวทาง ในการ

ปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถายทอดพระราชดำรัสท้ัง 3 ประการใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม 

และเปนเสนทางสูความสำเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศตอไป 

 
 แนวนโยบายดานการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายท่ัวไป 17 เรื่อง  

1. การจัดทำแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม  
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1.1 ตองเขาใจจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของงานท่ีปฏิบัติใหชัดเจน  

1.2 ตองมองภาพงานในอนาคตไดอยางชัดเจน สามารถกำหนดรายละเอียดของงานหลักงานรอง  

และงานท่ีตองดำเนินการกอน/หลัง เพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จ  

1.3 ตองมีฐานขอมูลท่ีดี ถูกตอง ครบถวน ชัดเจน ตั้งแตหนวยงานยอยข้ึนมาจนถึงหนวย  

งานหลักและทันตอสถานการณ เชน จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษา ตองรูความตองการจางงานของตลาดแรงงานใน

แตละสาขาวิชา  

1.4 มีการวิเคราะหปญหา และทบทวนการดำเนินงานท่ีผานมาใหชัดเจน ซ่ึงผลการวิเคราะหจะ 

ชวยใหการแกไขปญหามีความแมนยำมากข้ึน  

2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมท่ีไมสัมฤทธิ์ผล  

ใหคนหาสาเหตุปญหาการดำเนินงานท่ีผานมา แลววิเคราะหหาทางเลือกในการแกไขปญหาท่ี 

หลากหลาย เชน ปญหาเรื่องอายุของผูเรียน ปญหาอยูท่ีครู ปญหาอยูท่ีพอแม ปญหาอยูท่ีสภาวะแวดลอม  

ซ่ึงบางครั้ง ไมสามารถแกไขไดดวยวิธีหนึ่งวิธีเดียว  

3. แผนงาน/โครงการตามพระราชดำริ  

3.1 ใหมีการดำเนินโครงการตามพระราชดำริในสวนท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรงหรือ 

มีสวนเก่ียวของ  

3.2 โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จพระนางเจา 

พระบรมราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศพระองคใดท่ีกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการหรือใหการสนับสนุน ตอง

สามารถอธิบายท่ีมา เหตุผล และความสำคัญของโครงการใหนักเรียนนักศึกษารู และเขาใจหลักการแนวคิดของ

โครงการไดชัดเจน รวมท้ังถายทอดใหเกิดการเรียนรูไดอยางดี  

3.3 สงเสริมใหมีการดำเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสวนท่ีเก่ียวของ 

โดยการเรียนรู ทำความเขาใจและยึดเปนแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตพรอมสามารถเผยแพรขยายผลตอไปได  

3.4 สงเสริมใหมีการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางอุดมการณรักชาติสถาบันหลักของ 

ชาติ 

4. งบประมาณ  

4.1 งบลงทุน  

1) ใหเตรียมการดำเนินโครงการใหพรอมในไตรมาสแรกของปงบประมาณ  

2) การใชงบประมาณ เม่ือไดรับแลวตองเรงดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด เพ่ือใหเกิดการ 

กระจายงบประมาณในพ้ืนท่ี  

4.2 งบกลาง  

1) ใหเสนอขอใชงบกลางอยางมีเหตุผลและใชเทาท่ีจำเปน  

2) ใหเกลี่ยงบประมาณปกติของสวนราชการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  

4.3 การใชงบประมาณในการดำเนินงาน ตองเปนไปดวยความโปรงใสและตรวจสอบได ซ่ึงรัฐบาล 
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จะแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม และตรวจสอบการใชงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกกระทรวงและมี การแตงตั้ง

คณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐของ

กระทรวงศึกษาธิการและชวยการปฏิบัติงานของผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือความโปรงใส ถูกตอง  

4.4 งานบางโครงการท่ีตองมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้นใหมีการบูรณาการ

กับหนวยงานภายนอก เพ่ือใหการใชงบประมาณคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด  

5. เนนการส่ือสารภายในและภายนอกองคกร  

5.1 จัดใหมีชองทางการสื่อสารอยางเปนระบบ นำเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาชวยปฏิบัติงานอาทิ  

การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  

1) สรางความเขาใจภายในองคกรใหมากข้ึน  

2) ใหผูบริหารมีชองทางติดตอสื่อสารไดตลอดเวลา สามารถถายทอดคำสั่งไปยังหนวยรอง  

และหนวยปฏิบัติไดทันที รวดเร็ว และท่ัวถึง  

3) ใหมีการรายงานท่ีรวดเร็ว ทันเหตุการณ และทดสอบระบบท่ีมีอยูเสมอ  

5.2 ทุกหนวยงานตองจัดใหมีแผนการประชาสัมพันธ อาทิ  

1) เสมาสนเทศ เปนการสื่อสารประชาสัมพันธภายในองคกร คือ การสรางความเขาใจ 

ภายในองคกร หนวยงาน  

2) ประชาสนเทศ เปนการประชาสัมพันธผานสื่อภายนอกองคกร คือ การสรางความเขาใจกับ 

ประชาชน  

6. อำนวยการเม่ือมีเหตุการณฉุกเฉิน  

กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอสถานศึกษา ผูบริหาร คร ูนักเรียน 

นักศึกษา ท้ังท่ีเกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกลาวหาพฤติกรรมผูบริหาร การประทวงตอตาน

ผูบริหาร นักเรียนเจ็บปวยผิดปกติ โรงเรียนถูกขูวางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัยฯลฯ ใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ

กำหนดมาตรการ วิธีการ ข้ันตอนปฏิบัติท่ีชัดเจน ในการปองกันแกไขปญหาตลอดจนสรางความรู ความเขาใจท่ี

ถูกตองแกผูเก่ียวของ ใหทบทวนปรับปรุง หรือทำการซักซอมความเขาใจอยูเสมอ ซ่ึงเบื้องตนตองมีรายละเอียดดังนี้  

1) มีการจัดระบบและกำหนดผูปฏิบัติท่ีชัดเจน  

2) มีวิธีการ ข้ันตอนการแกไขปญหาเฉพาะหนา ระยะสั้น และระยะยาว  

3) สำรวจระบบท่ีมีอยูใหมีความพรอมปฏิบัติงานอยูเสมอ  

4) ใหมีระบบการรายงานเหตุดวนตามลำดับข้ันอยางรวดเร็ว 

7. การรวมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  

    การประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน ใหเขามามีสวนรวมดำเนินการจัดการศึกษา ใหครบวงจร  

เชน รวมกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนใหนักเรียนนักศึกษาเขาทำงานระหวางกำลังศึกษา และการรับเขาทำงาน

เม่ือสำเร็จการศึกษา  

8. ใหความสำคัญกับการบริหารงานสวนภูมิภาคและเขตพ้ืนท่ีตางๆ ของแตละสวนราชการ  
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8.1 ใหมีการทบทวนบทบาทหนาท่ีการปฏิบัติงานของหนวยงานระดับพ้ืนท่ีใหครบถวน  

8.2 กำหนดบทบาทภารกิจในสิ่งท่ีตองรูและสิ่งท่ียังไมรู ใหมีการแบงภารกิจงานใหชัดเจน  

8.3 กำหนดความตองการและสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ใหพอเพียง  

9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ตองบรรลุตามวัตถุประสงค  

9.1 การจดัโครงการประชมุสัมมนา ตองดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกำหนด 

อยางมีประสิทธิผล เปนไปตามนโยบาย และเกิดประโยชนแกประชาชน  

9.2 การคัดเลือกกลุมเปาหมาย วิทยากร หรือสงบุคลากรเขารวมประชุมสัมมนากับหนวยงานในทุก 

ระดับตองเปนผูท่ีมีความรูเหมาะสม เพ่ือใหไดผลการดำเนินงานท่ีมีคุณภาพ  

10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร  

ใหเรงยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุมเปาหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ใหมีความรู และ 

สามารถใชในการสื่อสารเพ่ือการเขาสูประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  

11. ใหมีการนำ ICT มาใชในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอยางท่ัวถึง มีประสิทธิภาพ  

11.1 ใหมีการดำเนินงานของศูนยศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) โดยบูรณาการ 

เขากับสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือขายของสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาใชเปนชองทางในการสื่อสารเพ่ือการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

11.2 จัดใหมี CEO ดาน ICT เพ่ือขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใชสื่อเพ่ือสราง ความเขาใจ  

ความสนใจ และการประชาสัมพันธดาน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ”  

12. ใหความสำคัญกับเทคนิคการสอนและการส่ือความหมาย  

สงเสริมใหครูผูสอนพัฒนาหรือตอยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อเทคโนโลยีตางๆ  

จัดการเรียนการสอน การสรางความรูความเขาใจท่ีดี ทำใหเด็กเกิดความสนใจเรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงข้ึน  

13. การดูแลรักษาสภาพแวดลอม  

13.1 ใหมีการประดับธงชาติในสถานท่ีราชการและสถานศึกษาใหเรียบรอย เหมาะสม  

13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบของหนวยงานและสถานศึกษา 

ทุกระดับ  

13.3 การรักษาความปลอดภัยของหนวยงานและสถานศึกษาตองจัดใหมีแผนรักษาความปลอดภัย 

ใหชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลำดับความสำคัญและสภาพปญหา ภัยคุกคามของแตละพ้ืนท่ี 

และมีการซักซอมแผนอยางสม่ำเสมอ  

14. ใหลดภาระงานท่ีไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  

14.1 ใหนอมนำกระแสพระราชดำรัส มาเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู  

14.2 ใหลดเวลาเรียนตอวันในชวงเวลาบาย เพ่ือใหเด็กไดใชเวลานอกหองเรียนเพ่ือการเรียนรูและ 

เขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือใหเกิดการผอนคลายและมีความสุข  

15. การประเมินเพ่ือมีหรือเล่ือนวิทยฐานะใหสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  
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ใหจัดระบบการประเมินผลงาน ความกาวหนาและการปรับเพ่ิมวิทยฐานะและภาระงานของครูผูสอน 

ใหสามารถวัดผลไดจริงสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ท้ังดานความรู คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

16. การแกไขปญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต  

ใหเรงรัดการดำเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตและสนับสนุน 

การดำเนินโครงการในสวนท่ีเก่ียวของ ใหบังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝนการกีฬาสูจังหวัดชายแดนภาคใต 

เปนตน  

17. ครูควรมีขอมูลนักเรียนและผูปกครอง  

ใหจัดระบบการทำระเบียนขอมูลประวัติผูเรียนและผูปกครองใหเปนปจจุบัน เพ่ือเปนระบบดูแล 

นักเรียนและชวยแกไขปญหาท่ีตัวผูเรียนและครอบครัวเปนรายบุคคลได เชน ครอบครัวท่ีประสบเหตุภัยแลง 

อุทกภัยตางๆ และรวบรวมเปนขอมูลในภาพรวมของหนวยงานระดับพ้ืนท่ีในการใหความชวยเหลือบรรเทาปญหาใน

รูปแบบท่ีเหมาะสมตอไป  

 
 นโยบายเฉพาะ : การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

1. การแกไขปญหาเด็กประถมศึกษา อานไมออกเขียนไมได  

1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนท่ีเห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เชน การสอนแบบแจกลูกสะกดคำโดยใช 

แนวการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)  

2) กำหนดเปาหมายใหนักเรียนชั้น ป.1 ตองอานออกเขียนได ชั้น ป.2 ข้ึนไปตองอานคลองเขียนคลอง  

2. การดูแลเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาภาคบังคับ  

1) ตองมีฐานขอมูลเด็กออกกลางคันท่ีชัดเจน  

2) เด็กท่ีออกกลางคันตองมีขอมูลและติดตามดูแลใหไดรับการศึกษาภาคบังคับตอเนื่องหรือออกไป 

ทำงานตองสงเสริมใหไดรับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือขายประสานการติดตาม อยางเปนระบบ  

3. ใหทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  

1) ลดเวลาเรียนตอวัน ลดการบานนักเรียน นักเรียนเรียนอยางมีความสุข ไมมีกิจกรรมเพ่ิมภาระ 

นักเรียนในเวลาท่ีเหลือ  

2) ใหผูเรียนไดใชเวลานอกหองเรียนเพ่ือการเรียนรู และเขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนตามความ 

ถนัดและความสนใจของผูเรียนใหมากข้ึน เพ่ือใหผอนคลายและมีความสุข  

3) ใหผูเรียนไดรูจักคิด ปฏิบัติมากกวาทองจำเพ่ือการสอบอยางเดียว เพ่ือสรางภูมิตานทานใหกับเด็ก 

ยุคโลกไรพรมแดน  

4. การแกไขปญหาโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนท่ีมีครูสอนไมครบช้ันเรียน 

ใหจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Information Technology : DLIT) 

อยางจริงจังและเต็มรูปแบบรวมท้ังสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลเปนโรงเรียนตนทางท่ีมีคุณภาพ  

5. การลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  

ใชโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล(Distance Learning Television : DLTV) และผาน 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Communication Technology : ICT) ดวยการจัดการศึกษาทางไกล

ผานดาวเทียม (DLIT)  

6. การประเมินคร ูนักเรียน โรงเรียน 

 ใหหาความสมดุลระหวางการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูท่ีตองเพ่ิมข้ึน ตลอดจน

ปรับปรุงการคัดสรรครู ผูบริหาร การประเมินวิทยฐานะใหเหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนท่ีจากสวนกลางเพ่ือชวยลด 

ภาระครูหรือนำเทคโนโลยีเขามาชวยสนับสนุน 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   โรงเรียนเบญจลักษพิทยา                                                                  

 

 

 

 

35 

ทิศทางการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

• วิสัยทัศนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

“สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มุงพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพและ

มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเปนไทย เนนคุณธรรมนอมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 

• พันธกิจสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

1. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาใหทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล  

2. จัดการศึกษาใหประชากรในวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา  

4. สงเสริม สนับสนุนการฟนฟู อนุรักษ สืบสานเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถ่ิน  

5. พัฒนาคุณภาพโรงเรียน คุณภาพผูบริหารครูและบุคลากรอยางตอเนื่อง  

6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษา 

• คานิยมสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

คานิยมในการทำงานของสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คือ  

“S M A R T”  

S : Service mind = การมีจิตใจพรอมท่ีจะใหบริการ  

M : Mastery = การทางานอยางมืออาชีพ  

A : Accountability/Transparency = การปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส 

รับผิดชอบ  

R : Relationship = การมีน้ำใจ ใจเปดกวางความเปนพ่ีเปนนอง  

T : Teamwork = การทำงานเปนทีม 

• เปาประสงคหลักสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 28 มี 

    คุณภาพตามมาตรฐาน  

2. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา เปนคนดี มีความรูและอยูรวมกันใน 

    สังคมไดอยางมีความสุข  

3. ผูเรียนเห็นคุณคา อนุรักษ และรวมสืบสานวัฒนธรรมทองถ่ิน  

4. โรงเรียนทุกแหงไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรองรองมาตรฐาน 

    และประเมินคุณภาพการศึกษา  

5. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา  

6. ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
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จุดเนน :  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  (4 ดี  4 ใหม) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ไดกำหนดจุดเนน  “4 ดี 4 ใหม”  ดังนี้ 

4 ดี   

1.  คนดี 

- ผูบริหารดี    - ครูและบุคลากรดี    -  นักเรียนด ี

2. ปญญาดี 

- เกงวิชาการ      - เกงดนตรี - เกงกีฬา      - เกงทักษะ 

3. สิ่งแวดลอมดี 

- หองเรียนสะอาด  โรงเรียนสะอาด  บานพักครูสะอาด 

- สื่อ วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู 

- อนุรักษสิ่งแวดลอม/วิถีพอเพียง 

4. รายไดดี 

- มีงาน มีเงิน มีวุฒิเพ่ิม 

- การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 

- E-Commerce\ 

4  ใหม 

1. คุณภาพนักเรียน ยุคใหม 

2. คุณภาพครูยุคใหม 

3. คุณภาพโรงเรียนและแหลงเรียนรูยุคใหม 

4. คุณภาพการบริหารยุคใหม 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

โรงเรียนเบญจลักษพิทยา 

วิสัยทัศน (Vision) 

 เบญจลักษพิทยาเปนองคกรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สูมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐาน หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

พันธกิจ (Mission) 

1. สงเสริม พัฒนา หลักสูตร ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

2. สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ผูเรียนใหมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา ข้ัน

พ้ืนฐาน 

3.  สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

4.  สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูครูมืออาชีพ  

5.  พัฒนาการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพใหไดมาตรฐาน  ตรวจสอบไดและมีเครือขายรวมพัฒนา 

6.  สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชนในการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

    พอเพียง 

7.  พัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูใหไดมาตรฐานเอ้ือตอการเรียนรู 

8.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เปาประสงค (Goals) 

1. มีหลักสูตรหลากหลายท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางรอบดานใหมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

3. จัดการเรียนรูไดเทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีศักยภาพเปนพลโลก 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสูครูมืออาชีพ 

5. มีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพใหไดมาตรฐาน ตรวจสอบไดและมีเครือขายรวมพัฒนา 

6. ดำรงตนอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. มีอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมไดมาตรฐานเอ้ือตอการเรียนรู 

8. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

ปรัชญาของโรงเรียน  “ปญญา  โลกสมิ  ปชโชโต”  (ปญญาเปนแสงสวางในโลก) 

คำขวัญของโรงเรียน  เรียนดี  ประพฤติดี  มีวินัย  จิตใจเปนนักกีฬา  เพ่ือพัฒนาสังคม 

อัตลักษณของโรงเรียน  “สะอาดกาย  ยิ้มงาย  ไหวสวย” 

เอกลักษณ   “สรางคนดี  มีความรู สูสังคม” 

วัฒนธรรมของโรงเรียน  ตรงตอเวลา  รับผิดชอบ  จิตอาสา 
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สมรรถนะหลักของโรงเรียน  มุงม่ัน  ทุมเท  เสียสละ   

คานิยม  เกง ดี มีวินัย ไดมาตรฐาน 

BP  Model 

B : BEST  ประกอบดวย              

       Best Team work    พัฒนาทีมงานใหมีความเขมแขง  

Best Motivation    มีแรงจูงใจ 

Best Standardization  มีการกำหนดมาตรฐานการทำงาน 

 Best Performance  มุงม่ันการทำงานดวยความเต็มใจ 

 P : Participation     การมีสวนรวม 

กลยุทธโรงเรียน (Strategies) 

 กลยุทธท่ี 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและศักยภาพเปนพลโลก 

 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาการยกระดับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลและมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 กลยุทธท่ี 3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการใหมีคุณภาพบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 กลยุทธท่ี 4 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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สวนท่ี 4 

กลยุทธการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนเบญจลักษพิทยา 

ป 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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สวนที่ 4 

กลยุทธการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเบญจลักษพิทยา 

 

จากวิสัยทัศนของสถานศึกษาท่ีวา “เบญจลักษพิทยาเปนองคกรขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา สู

มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

” โรงเรียนเบญจลักษพิทยาจึงไดกำหนดกลยุทธระดับองคกรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

โรงเรียนเบญจลักษพิทยาบริหารจัดการแบบมีสวนรวม การบริหารเชิงระบบ (PDCA) อยางตอเนื่อง 

ดำเนินการตามกฎกระทรวง โดยจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ 

ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนกรอบในการวางแผนเชิงกลยุทธ โดยดำเนินการตามหลักการ

และแนวคิด การบริหารโดยใชวงจรคุณภาพในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน (แผนกลยุทธ) 

แสดงไดตามภาพประกอบ ดังนี้ 

 
ภาพประกอบ หลักการและแนวคิดการบริหารโดยใชวงจรคุณภาพในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
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โรงเรียนเบญจลักษพิทยา 

การจัดทำกลยุทธ (Strategy Development)  

กระบวนการจัดทำกลยุทธ (Strategy Development PROCESS)  

โรงเรียนมีนโยบายใหทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาทุก 4 ป การจัดทำแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาใชหลักการวางแผนกลยุทธ Banjaluk Model ดำเนินการตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ 

หลักเกณฑ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 เปนกรอบในการจัดทำแผนกลยุทธ  

แสดงไดตามภาพประกอบ ดังนี้ 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพประกอบ แสดงระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีกำหนดไวในกฎกระทรวงฯ  

กำหนดใหสถานศึกษาดำเนินการ 8 ข้ันตอน อยางตอเนื่องและไดกำหนดข้ันตอนใหโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนา  

การจัดการศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แสดงไดตามภาพประกอบ ดังนี้ 
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ภาพประกอบ  การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเบญจลักษพิทยา 

โรงเรียนเบญจลักษพิทยาไดนำมาเปนกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ

โรงเรียน ซ่ึงใชหลักการวางแผนกลยุทธและการนำแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ มีกระบวนการทางานในแตละข้ันตอน 

ดังนี้  

(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธโรงเรียน (Strategy Planning PROCESS) โรงเรียนเบญจลักษพิทยา

ดำเนินการวางแผนจัดทำกลยุทธตามท่ีกฎกระทรวงกำหนด มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ผูบริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดกำหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือเปนขอกำหนดเก่ียวกับคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เปาหมายหรือกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อัตลักษณความโดดเดนโรงเรียน นำไปสูการวิเคราะห

สภาพปญหาและความตองการจำเปน (SWOT)  

(2) นวัตกรรม (INNOVATION) โรงเรียนเบญจลักษพิทยามีกระบวนการจัดทำกลยุทธท่ีกระตุนและทำให

เกิดนวัตกรรม วิธีการ รูปแบบการพัฒนาใหมๆ ท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเริ่มจากผูอำนวยการ

โรงเรียนมีโยบายท่ีชัดเจน มีโครงการสรางนวตักรรมการเรียนการสอนและนวตักรรมดานอ่ืนๆ ซ่ึงมีข้ันตอนการ

ดำเนินการ แสดงไดตามภาพประกอบ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ แสดงกระบวนการสรางนวัตกรรม 

 

จากภาพประกอบ แสดงกระบวนการสรางนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเบญจลักษ

พิทยา  เริ่มตนท่ีผูอำนวยการโรงเรียนมีนโยบายท่ีชัดเจนในการสรางนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอนการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน พัฒนาครูและบุคลากร และอ่ืนๆ แลวทำการประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงและรวมวางแผนการ

พัฒนานวัตกรรม แตงตั้งคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญท่ีเปนแกนนำ ครูแกนนำและคณะผูบริหารรวมวิเคราะหสภาพ

ปญหา วิเคราะหองคกรโดยพิจารณาจากสมรรถนะการแขงขันขององคกร วางแผนเชิงกลยุทธ กำหนดโครงการ

พัฒนาท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และตรงตามความตองการจำเปนในการพัฒนาผูเรียนและผูมีสวนไดสวน

เสียอ่ืนๆ ซ่ึงคณะกรรมตัดสินใจเลือกพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และนวัตกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม จากนั้นออกคำสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ 

ดำเนินการพัฒนาโดยใชนวัตกรรมท่ีกำหนด นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ทบทวนหลังทำงาน 

ร ว ม ห าวิ ธี ก า ร แ ล ะ ก ระ บ ว น ก าร พั ฒ น า ท่ี ดี ข้ึ น  แ ล ว น ำ ไป ป รั บ ใช ใน ก ารด ำ เนิ น งาน รอ บ ต อ ไป
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 (3) กระบวนการวิเคราะหและการกำหนดกลยุทธ (Strategy Considerations) โรงเรียนเบญจลักษ

พิทยา  มีกระบวนการวิเคราะหและกำหนดกลยุทธ แสดงตามภาพประกอบ ดังนี้ 
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มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนเบญจลักษพิทยา 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

1.3  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

7) มีความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

8) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน    

ความคิดเห็น และแกปญหา 

9) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

10) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

11) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

12) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

1.4คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

3) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

4) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย    

    3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตาง และหลากหลาย 

                         4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

  2.2 มีระบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                                                                               

  2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา                             

และทุกกลุมเปาหมาย 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

  2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ 

  3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 

  3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

  3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเบญจลักษพิทยา 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

 เบญจลักษพิทยาเปนองคกรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สูมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐาน หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

 พันธกิจ (Mission) 

3. สงเสริม พัฒนา หลักสูตร ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

4. สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ผูเรียนใหมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา ข้ัน

พ้ืนฐาน 

3.  สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

4.  สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูครูมืออาชีพ  

5.  พัฒนาการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพใหไดมาตรฐาน  ตรวจสอบไดและมีเครือขายรวมพัฒนา 

6.  สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชนในการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

    พอเพียง 

7.  พัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูใหไดมาตรฐานเอ้ือตอการเรียนรู 

8.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เปาประสงค (Goals) 

9. มีหลักสูตรหลากหลายท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

10. ผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางรอบดานใหมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

11. จัดการเรียนรูไดเทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีศักยภาพเปนพลโลก 

12. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสูครูมืออาชีพ 

13. มีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพใหไดมาตรฐาน ตรวจสอบไดและมีเครือขายรวมพัฒนา 

14. ดำรงตนอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

15. มีอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมไดมาตรฐานเอ้ือตอการเรียนรู 

16. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

ปรัชญาของโรงเรียน  “ปญญา  โลกสมิ  ปชโชโต”  (ปญญาเปนแสงสวางในโลก) 

คำขวัญของโรงเรียน  เรียนดี  ประพฤติดี  มีวินัย  จิตใจเปนนักกีฬา  เพ่ือพัฒนาสังคม 

อัตลักษณของโรงเรียน  “สะอาดกาย  ยิ้มงาย  ไหวสวย” 

เอกลักษณ   “สรางคนดี  มีความรู สูสังคม” 

วัฒนธรรมของโรงเรียน  ตรงตอเวลา  รับผิดชอบ  จิตอาสา 
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สมรรถนะหลักของโรงเรียน  มุงม่ัน  ทุมเท  เสียสละ   

คานิยม  เกง ดี มีวินัย ไดมาตรฐาน 

 

BP  Model 

B : BEST  ประกอบดวย              

       Best Team work    พัฒนาทีมงานใหมีความเขมแขง  

Best Motivation    มีแรงจูงใจ 

Best Standardization  มีการกำหนดมาตรฐานการทำงาน 

 Best Performance  มุงม่ันการทำงานดวยความเต็มใจ 

 P : Participation     การมีสวนรวม 

กลยุทธโรงเรียน (Strategies) 

 กลยุทธท่ี 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและศักยภาพเปนพลโลก 

 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาการยกระดับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลและมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 กลยุทธท่ี 3 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการใหมีคุณภาพบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 กลยุทธท่ี 4 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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ตารางกลยุทธท่ี 1 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและศักยภาพเปนพลโลก 

เป้าประสงค/์

กลยุทธ ์
ตัวชีวั้ดความสาํเร็จ 

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

ทกัษะการคดิคาํนวณ 

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. จาํนวนนกัเรียนที่มีผลการเรียน 0 ลดลง

รอ้ยละ 5 

23.66 21.96 20.92 19.93 18.98 

8. จาํนวนนกัเรียนที่ติด  ร, มส ลดลงรอ้ย

ละ 5 

33.90 32.28 30.74 29.28 27.82 

9. จาํนวนเหรียญทองที่นกัเรียนแข่งขนั

ศิลปหตัถกรรมวิชาการระดบัเขตพืน้ที่ 

เพ่ิมขึน้ 

53 54 55 80 100 

10. จาํนวนเหรียญทองที่นกัเรียนแข่งขนั

ศิลปหตัถกรรมวิชาการระดบัภาค เพ่ิมขึน้ 

13 15 18 20 25 

11. จาํนวนเหรียญทองที่นกัเรียนแข่งขนั

ศิลปหตัถกรรมวิชาการระดบัชาติ เพ่ิมขึน้ 

2 3 4 5 6 

 12. รอ้ยละของจาํนวนเหรียญทองที่

นกัเรียนแข่งขนักีฬานกัเรียน เพ่ิมขึน้ 

11 9 5 4 12 

2. ผูเ้รียนสื่อสาร

ได ้2 ภาษา 

13. รอ้ยละของนกัเรียนชัน้ม.3 ที่เรียน

ภาษาตา่งประเทศ ภาษาที่สอง มีทกัษะการ

สื่อสารไดต้ามเกณฑท์ี่สถานศกึษากาํหนด

เพ่ิมขึน้ 

N/A 25 27 29 31 - โครงการพฒันา

ศกัยภาพผูเ้รียนดา้น

ภาษาทีส่อง (จีน

,ญ่ีปุ่ น) 
14. รอ้ยละของนกัเรียนชัน้ม.6 ที่เรียน

ภาษาตา่งประเทศ ภาษาที่สอง มีทกัษะการ

สื่อสารไดต้ามเกณฑท์ี่สถานศกึษากาํหนด

เพ่ิมขึน้ 

N/A 25 27 29 31 
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เป้าประสงค/์

กลยุทธ ์
ตัวชีวั้ดความสาํเร็จ 

ข้อมูล 

ปีฐาน 

ค่าเป้าหมายตัวชีวั้ด 

แผนงาน/โครงการ ปี  

2562 

ปี 

 2563 

ปี  

2564 

ปี 

 2565 

15. รอ้ยละของนกัเรียนทัง้หมด ที่เรียน

ภาษาตา่งประเทศ ภาษาที่สอง มีทกัษะการ

สื่อสารไดต้ามเกณฑท์ี่สถานศกึษากาํหนด

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

ทกัษะลํา้หนา้

ทางความคิด 

17. นกัเรียนทัง้หมดไดส้รา้งกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละจดัทาํโครงงาน 

15 25 30 35 40 - โครงการยกระดบั

ผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียน 

 

 

 

18. รอ้ยละของนกัเรียนชัน้ม.3 มีคะแนน

การทดสอบดา้นการเขียนและการอ่าน

ภาษาไทย จากการทดสอบทางการศกึษา

ระดบัชาติขัน้พืน้ฐานเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 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

ผลงานที่มีคณุภาพระดบัดีเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5 

161 N/A N/A N/A 165 -โครงการยกระดบั

ผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียน 
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เป้าประสงค/์

กลยุทธ ์
ตัวชีวั้ดความสาํเร็จ 

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. รอ้ยละของจาํนวนผลงานจาก

การศกึษาคน้ควา้อิสระดว้ยตนเอง 

(Independent Study) ที่เกี่ยวกบัการทาํ

กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชนด์า้นสิ่งแวดลอ้ม 

วิถีชีวิต ศิลปะ วฒันธรรม เศรษฐกิจและ

สงัคมของชัน้ม.1 –ม.3 ที่นกัเรียนทาํดว้ย

ตนเอง ไดร้บัการประเมินจากครูผูส้อน จาก

การแสดงผลงานที่โรงเรียนจดัขึน้เพ่ิมขึน้ 

ทกุปี 

5 6 7 8 9  

ตารางที ่2.2 ตวัอย่างกลยทุธท่ี์ 2 พฒันาการยกระดบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเทียบเคียง

มาตรฐานสากลและมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

เป้าประสงค/์

กลยุทธ ์
ตัวชีวั้ดความสาํเร็จ 

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

การเรียนรูค้ณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์

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 

2. ดา้น 6. รอ้ยละของจาํนวนนกัเรียนชัน้ม.1 – ม.6 100 100 100 100 100 -โครงการพฒันา
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การวิจยั มีคณุลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศกึษากาํหนดเพ่ิมขึน้ 

คณุภาพการศกึษา 

3. ดา้น

คณุลกัษณะอนั

พึงประสงค ์

7. รอ้ยละของจาํนวนนกัเรียนชัน้ม.1 – ม.6 

มีสขุภาวะรา่งกายและจิตสงัคมผ่านตาม

เกณฑท์ี่สถานศกึษากาํหนดเพ่ิมขึน้ 

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

ประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและนาํผล

มาพฒันา 

100 100 100 100 100 

11. รอ้ยละของครูมีการออกขอ้สอบตาม

โครงสรา้งที่กาํหนดและนาํผลการสอบมา

วิเคราะหเ์พ่ือหาแนวทางการพฒันา 

100 100 100 100 100 

 

ตารางที ่2.3 ตวัอย่างกลยทุธท่ี์ 3 พฒันากระบวนการบริหารจดัการใหม้ีคณุภาพบนพืน้ฐานตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

เป้าประสงค/์

กลยุทธ ์
ตัวชีวั้ดความสาํเร็จ 

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. รอ้ยละของผูบ้ริหารมีความเป็นผูน้าํทาง

วิชาการและมีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรบั 

100 100 100 100 100 

3. รอ้ยละของผูบ้ริหารสามารถใช้

ภาษาองักฤษในการสื่อสาร 

100 100 100 100 100 

4. รอ้ยละของผูบ้ริหารมีประสบการณก์าร

อบรม ศกึษาดงูานและแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้น

การจดัการศกึษาในระดบัชาติ/นานาชาต ิ

100 100 100 100 100 

5. รอ้ยละของผูบ้ริหารมีความสามารถใน

การใช ้ICT ในการสื่อสารและการบริหาร

จดัการ 

100 100 100 100 100 

6. รอ้ยละของผูบ้ริหารจดัการดว้ยเกณฑ์

รางวลัคณุภาพ สพฐ. (OBECQA) 

100 100 100 100 100 

7. รอ้ยละของผูบ้ริหารจดัการ 100 100 100 100 100 
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เป้าประสงค/์

กลยุทธ ์
ตัวชีวั้ดความสาํเร็จ 

ข้อมูลปี

ฐาน 

ค่าเป้าหมายตัวชีวั้ด 

แผนงาน/โครงการ 
ปี 2562 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

ปี 

2565 

สภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู ้

ของผูเ้รียนอย่างมีคณุภาพ 

2. ดา้นระบบ

การบริหารการ

จดัการ 

8. รอ้ยละของโรงเรียนสามารถแสวงหา 

ระดมทรพัยากรดา้นต่างๆ เพ่ือพฒันาความ

เป็นเลิศในการจดัการเรียนการสอนและ

สามารถบริหารจดัการไดอ้ย่างคล่องตวั

ตามสภาพความตอ้งการและจาํเป็น 

80 85 90 95 100 -โครงการพฒันา

คณุภาพการศกึษา 

3. ดา้นปัจจยั 

พืน้ฐาน 

9. รอ้ยละของโรงเรียนที่จดัใหมี้หนงัสือ 

ตาํราเรียน สื่อเทคโนโลยีที่มีคณุภาพอย่าง

เพียงพอ 

100 100 100 100 100 -โครงการพฒันา

เครือข่ายสารสนเทศ 

10. รอ้ยละของโรงเรียนที่มีหอ้งสมดุ แหล่ง

เรียนรู ้ศนูยป์รชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

9 10 15 18 20 

11. รอ้ยละของโรงเรียนมีเครือข่าย

อินเทอรเ์น็ตแบบความเรว็สงูเช่ือมโยง 

ครอบคลมุพืน้ที่ของโรงเรียน 

80 85 90 95 100 

12. รอ้ยละของโรงเรียนที่ดาํเนินงานตาม

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. รอ้ยละของโรงเรียนมีระบบกาํกบั

ติดตาม ประเมินผลการบริหารจดั

การศกึษา 

100 100 100 100 100 

17. รอ้ยละของมีการบริหารจดัการขอ้มลู

สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

100 100 100 100 100 
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ตารางที ่2.4 ตวัอย่างกลยทุธท่ี์ 4 พฒันาสมรรถนะครูและบคุลากรทางการศึกษาใหม้ีขีดความสามารถในการ

ปฏิบติังาน 

เป้าประสงค/์

กลยุทธ ์
ตัวชีวั้ดความสาํเร็จ 

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 กาํกบั 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 

การศกึษาไดร้บัรางวลัระดบัชาต ิ

7.10 3.9 8.10 12.75 17.00 
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คาเปาหมายการดำเนินการตามกลยุทธโรงเรียน 

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

วัตถุประสงคหลัก 

เชิงกลยุทธ 
ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 
กลยุทธสำคัญ 

2562  2563  2564  2565 

1) ความสามารถใน

การอาน การเขียน 

การสื่อสารและการคิด

คำนวณ 

- ผูเรียนมคีวามสามารถในการอาน เขียนได

เหมาะสมตามเกณฑของแตละระดับช้ัน ใน

ระดับดีข้ึนไป  

- ผูเรียนมคีวามสามารถในการสื่อสาร

ภาษาไทยไดเหมาะสมตามเกณฑของแตละ

ระดับช้ัน ในระดับดีข้ึนไป  

- ผูเรียนมคีวามสามารถในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษไดเหมาะสมตามเกณฑของแต

ละระดับช้ัน ในระดับดีข้ึนไป  

- ผูเรียนมคีวามสามารถในการคิดคำนวณ

ตามเกณฑของแตละ  

ระดับช้ัน ในระดับดีข้ึนไป  

80 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

90 

 

 

 

95 -การวางแผน

ดำเนินการท่ีด ี 

-การมีสวนรวม  

-การสอนเสริม  

-การดำเนินการอยาง

เปนระบบตาม

กระบวนการ PDCA  

-โครงการพัฒนา 

สงเสริม  

-การกำกับ ติดตาม 

ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนำ

ผลไปใช  2) ความสามารถใน

การคิดวิเคราะห คิด

วิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลีย่นความ

คิดเห็นและแกปญหา  

ผูเรยีนมีความสามารถในการคดิวิเคราะห 

คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแกปญหา และนำไปประยุกตใช

ในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม  

80 85 90 95 

3) ความสามารถใน

การสรางนวัตกรรม 

ผูเรยีนมีความสามารถในการใชนวัตกรรมได

อยางเหมาะสม ปลอดภยั และมี

ประสิทธิภาพ  

80 85 90 95 

4) ความสามารถใน

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

ผูเรยีนมีความกาวหนาจากพ้ืนฐานเดิมในแต

ละปในดานความรูความเขาใจและทักษะ

ตางๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษา อยางเปน

รูปธรรมและตอเน่ือง  

80 85 90 95 

5) ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

-ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรยีนเพ่ิมข้ึน

รอยละ 3  

-คาเฉลี่ยผลการสอบวัดระดับชาติ  

O-NET ระดับ ม.3, ม.6  

มีพัฒนาการสูงข้ึน  

73 75 78 80 

6) มีความรู ทักษะ

พ้ืนฐาน และเจตคติท่ี

ดีตองานอาชีพ  

-ผูเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติทีดี พรอมที่จะศึกษาตอใน

ระดับชั้นที่สูงข้ึน  

-ผูเรียนมีความรู ทักษะในการทำงาน ประกอบอาชีพเหมาะสม

กับชวงวัย  

80 85 90 95 
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วัตถุประสงคหลัก 

เชิงกลยุทธ 
ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 
กลยุทธสำคัญ 

2562  2563  2564  2565 

1.2ท่ีพึงประสงคของ

ผูเรียน 

1) การมีคุณลักษณะ

และคานิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 

-รอยละของนักเรยีนผานการประเมิน  

คุณลักษณะอันพึงประสงคตาม  

หลักสตูรแกนกลางการศึกษา  

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

-รอยละของนักเรยีนท่ีผานการ  

ประเมินคานิยมหลักของคนไทย  

12 ประการ  

- รอยละของนักเรียนท่ีผานการ  

ประเมินการเรียนรูหลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช  

ในชีวิตประจำวัน  

- รอยละของนักเรียนท่ีผานการ  

ประเมินการเรียนรูประวัติศาสตร  

และมสีำนึกความเปนชาติไทย  

93 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

98 

 

 

 

 

100 -คายอบรมคณุธรรม 

จริยธรรม  

-โครงการสงเสรมิ

พัฒนาให  

ผูเรยีนมีคานิยมหลัก

ของ  

คนไทย 12 ประการ  

-โครงการพัฒนาและ

จัดการเรียนรูตาม

หลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงฯ 

-การจัดการเรียนการ

สอนวิชา

ประวัติศาสตร  

-โครงการวันสำคัญ

ของชาติ 

-กิจกรรมหนาเสาธง  

 2) ความภูมิใจใน

ทองถ่ินและความเปน

ไทย 

- ผูเรียนมสีวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยาง

เปนรูปธรรม  

- ผูเรียนมคีวามภาคภูมิใจในทองถ่ิน ใน

ความเปนไทย และเห็นคณุคาเก่ียวกับภูมิ

ปญญาไทยและแสดงออกไดอยางเหมาะสม

ในชีวิตประจำวัน  

95 95 98 100 

  3) การยอมรับท่ีจะ

อยูรวมกันบนความ

แตกตางและ

หลากหลาย 

ผูเรยีนยอมรับเหตผุล ความคิดเหน็ของผูอ่ืน 

และมมีนุษยสมัพันธท่ีดี  

95 95 98 100 

 4) สุขภาวะทาง

รางกาย และจติสังคม 

- ผูเรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให

แข็งแรง  

- ผูเรียนรักษาอารมณและสุขภาพจิตใหดีอยู

เสมอ  

- ผูเรียนรูและมีวิธีการปองกันตนเองจากการ

ลอลวง ขมเหง รังแก  

- ผูเรียนไมเพิกเฉยตอการกระทำสิง่ท่ีไม

ถูกตอง และอยูรวมกันดวยดีในครอบครัว 

ชุมชนและสังคม  

85 90 95 100 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงคหลัก 

เชิงกลยุทธ 
ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 
กลยุทธสำคัญ 

2562  2563  2564  2565 

 1. การมีเปาหมาย 

วิสัยทัศน และพันธกิจท่ี

สถานศึกษากำหนด

ชัดเจน 

สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และ 

พันธกิจท่ีกำหนดไวตรงกับแผนการ 

ศึกษาชาติ และสอดคลองกับความ 

ตองการของชุมชน ทองถ่ิน  

อยางชัดเจน  

95 100 100 100 -การวางแผนดำเนินการท่ีดี  

-การมีสวนรวม  

-การสอนเสริม  

-การดำเนินการอยางเปน

ระบบตามกระบวนการ 

PDCA  

-โครงการพัฒนา สงเสรมิ  

-การกำกับ ติดตาม 

ตรวจสอบประเมินผล และ

นำผลไปใช  

2. มีระบบบรหิาร

จัดการคณุภาพของ

สถานศึกษา 

สถานศึกษามีแผนและดำเนินงาน 

พัฒนาคุณภาพการบริหารและ  

การจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม  

-พัฒนาวิชาการท่ีเนนผูเรยีนทุก 

กลุมเปาหมาย ทุกคน และดำเนิน  

อยางเปนรูปธรรม  

95 95 95 100 

3.ดำเนินงานพัฒนา

วิชาการท่ีเนนคุณภาพ

ผูเรยีนรอบดานตาม

หลักสตูรสถานศึกษา

และทุกกลุมเปาหมาย 

พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ 

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีความรู  

ความสามารถและทักษะตาม 

มาตรฐานตำแหนง  

85 90 95 100 

4. พัฒนาครูและ

บุคลากรใหมีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

บริหารจดัการขอมลูสารสนเทศท่ีมี 

ความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย  

นำไปประยุกตใชได และดำเนินการ 

อยางเปนระบบ  

85 90 95 100 

5 จัดสภาพแวดลอม

ทางกายภาพและสังคม

ท่ีเอ้ือตอการจัดการ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ  

จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ 

สังคมท่ีดี และกระตุนใหผูเรียนใฝ 

เรียนรูท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย  

85 90 95 100 

6.จัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการ

เรียนรู 

ผูเก่ียวของทุกฝายมสีวนรวมและม ี

เครือขายความรวมมือในการรวม 

รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษาใหมี 

คุณภาพและไดมาตรฐาน  

85 90 95 100 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ 
 

วัตถุประสงคหลัก 

เชิงกลยุทธ 
ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 
กลยุทธสำคัญ 

2562  2563  2564  2565 

1. จัดการเรียนรูผาน

กระบวนการคดิและ

ปฏิบัติจริง และสามารถ

นำไปประยุกตใชในชีวิต

ได 

1.1 ผูเรียนมสีวนรวมในการวิเคราะห

ตนเอง กำหนดเน้ือหาสาระ  

กิจกรรมท่ีสอดคลองกับความสนใจ

และความถนัด เปนรายบุคคล  

อยางเปนรูปธรรม เปนระบบ  

1.2 เปดโอกาสใหผูเรยีนเรยีนรูโดยผาน

กระบวนการคดิ ปฏิบัตจิริง  

ดวยวิธีการและแหลงเรียนรูท่ี

หลากหลาย สรุปองคความรู และ  

สามารถนำไปใชในสถานการณตางๆ 

ไดเปนอยางดี  

1.3 จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกทักษะ 

แสดงออก นำเสนอผลงานแสดงความ

คิดเห็น คิดเปน ทำเปน รักการอาน 

และแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยี

ดวยตนเองอยางเปนรูปธรรม และ

ตอเน่ือง  

1.4 ผูเรียนไดเรียนรูโดยเช่ือมโยงบูรณา

การสาระการเรยีนรูและทักษะดาน

ตางๆ  

1.5 ผูเรียนมสีวนรวมในการจัด

บรรยากาศ สภาพแวดลอม  

สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวก

ท่ีเอ้ือตอการเรยีนรู  

1.6 ผูเรียนไดเรียนรูโดยใช

กระบวนการวิจยัอยางเปนรูปธรรม  

และตอเน่ือง  

85 90 95 100 การวางแผนดาเนินการท่ีด ี 

-การมีสวนรวม  

-การสอนเสริม  

-การดำเนินการอยางเปน

ระบบ  

ตามกระบวนการ PDCA  

-โครงการพัฒนาสงเสรมิ  

-การกำกับ ติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนำผลไปใช  

2. ใชสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและแหลง

เรียนรูท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู 

2.1 จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรยีนรูจาก

แหลงเรียนรูและภมูิปญญา  

ทองถ่ิน ในการจัดการเรียนการสอน  

2.2 ชุมชนมีสวนรวมแสดงความคดิเห็น 

หรือรวมจดักิจกรรมการเรยีนการสอน

อยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง  

85 90 95 100 
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3. มีการบริหารจัดการ

ช้ันเรียนเชิงบวก 

มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 
เด็กรักท่ีจะเรียนรู และเรยีนรูรวมกัน
อยางมีความสุข 
 

85 90 95 100  

4. ตรวจสอบและ

ประเมินผูเรียนอยาง

เปนระบบ และนำผลมา

พัฒนาผูเรียน 

ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน
ระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม
กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู ให
ขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนำผลมา
พัฒนาผูเรียน 
 

85 90 95 100 การวางแผนดำเนินการท่ีดี  

-การมีสวนรวม  

-การสอนเสริม  

-การดำเนินการอยางเปน

ระบบตามกระบวนการ 

PDCA  

-โครงการพัฒนา สงเสรมิ  

-การกำกับ ติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนำผลไปใช 

5.การแลกเปลี่ยนเรียนรู

และใหขอมูลสะทอน

กลับเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการจดัการ

เรียนรู 

3.1 ประเมินผูเรียนตามสภาพจริง  

3.2 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมิน

อยางเปนระบบ  

3.3 ใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ

ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมาย

และการจัดการเรยีนการสอน  

3.4 นักเรยีน ผูมสีวนเก่ียวของมีสวน

รวมในการวัดและประเมินผล  

3.5 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและ

ผูเรยีนนำไปใชพัฒนาตนเอง  

80 85 90 100 - นักเรียน ผูมสีวน

เก่ียวของมีสวนรวมในการ

วัดและประเมินผล  

- ใหขอมูลยอนกลับแก

ผูเรยีนและผูเรียนนำไปใช

พัฒนาตนเอง 
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ก 
 

การใหความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเบญจลักษพิทยา 

      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2562– 2565 โรงเรียนเบญจลักษพิทยา อำเภอ

เบญจลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเบญจลักษพิทยา  ไดพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2562–2565 

โรงเรียนเบญจลักษพิทยาแลว เห็นชอบและใหดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียน

เบญจลักษพิทยา พ.ศ. 2562–2565 

 

 

(ลงชื่อ)  

       (นายอัครเดช  จันทรมัย)  

               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

                 โรงเรียนเบญจลักษพิทยา 
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คำนำ 

สืบเนื่องจากแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ไดกำหนดใหมีการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเปนระบบ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategy Performance Base Budgeting : SPBB) ซ่ึงเปนระบบ

งบประมาณท่ีคำนึงถึงผลสำเร็จของงานตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตรระดับชาติ สอดคลองกับนโยบายในการพัฒนา

ประเทศและสอดคลองกับความตองการของประชาชน โดยมีเง่ือนไขท่ีสำคัญคือ ตองมียุทธศาสตรการดำเนินงานท่ี

ครอบคลุมและบูรณาการใน 3 มิติ คือ ยุทธศาสตรหนวยงาน (Function) ไดแกยุทธศาสตรตามภารกิจของ

กระทรวงและของหนวยงาน ยุทธศาสตรเฉพาะ (Agenda) ไดแก นโยบายเฉพาะเรื่องท่ีรัฐบาลมอบหมาย และ

ยุทธศาสตรพ้ืนท่ี (Area) ไดแก ยุทธศาสตรเนนเฉพาะในแตละพ้ืนท่ี  

จากเหตุผลท่ีระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (SPBB) จะตองมียุทธศาสตรการ

ดำเนินงานท่ีครอบคลุม 3 มิติ ประกอบรัฐบาลไดจัดทำแผนการศึกษาชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ข้ันพ้ืนฐานไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2560-2563) ท่ีเชื่อมโยงและสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตร  

ของกระทรวงศึกษาธิการ และในระดับจังหวัดและกลุมจังหวัดไดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุมจังหวัด

เสร็จเรียบรอยแลว  

 โรงเรียนเบญจลักษพิทยา จึงไดจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ป (พ.ศ.2562-2565) ข้ึน เพ่ือ

ใชเปนกรอบ ทิศทางและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไป  

  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ บุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของทุกทานท่ีใหความรวมมือในการจัดทำ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้จนสำเร็จลุลวงไปดวยดี หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับ

นี้จะเปนแนวทางในการผลักดันการนำกลยุทธของกระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปสูการปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม และเปนเครื่องมือในการบริหาร และจัดการ

ศึกษาของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  

 

 

 

        โรงเรียนเบญจลักษพิทยา 
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สารบัญ 

 

เรื่อง หนา 

การใหความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเบญจลักษพิทยา ก 

คำนำ  ข 

สารบัญ  ค 

กรอบสรุป แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ง 

 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเบญจลักษพิทยา จ 

สวนท่ี 1 บทนำ 1 1 

 ประวัติความเปนมา 2 

 สถานท่ีตั้ง 3 

 โครงสรางการบรหิารโรงเรียน 5 

 ขอมูลเก่ียวกับบุคลากร 6 

 ขอมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบ 8 

 ขอมูลดานสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 8 

 ขอมูลเก่ียวกับผูเรียน 9 

 สภาพชุมชน อาชีพ วัฒนธรรมแหลงเรียนรูชุมชน 9 

สวนท่ี 2 การศึกษาสถานภาพ 10 

 การวิเคราะหสภาพภายนอก 11 

 การวิเคราะหสภาพภายใน 12 

สวนท่ี 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 13 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 14 

 แผนการจัดการศึกษาชาติ 15 

 แผนปฏิรูปการศึกษาศตวรรษท่ี 21 กระทรวงศึกษาธิการ 18 

 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ 20 

 ทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 32 

 ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนเบญจลักษพิทยา 35 

สวนท่ี 4 กลยุทธการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเบญจลักษพิทยา พ.ศ. 2562-2565 38 

 กลยุทธการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเบญจลักษพิทยา 39 

 มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเบญจลักษพิทยา 43 

 ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนเบญจลักษพิทยา 44 

 กลยุทธโรงเรยีนเบญจลักษพิทยา 45 

 กลยุทธองคกร (แผนงาน) 47 
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 คาเปาหมายการดำเนินการตามกลยุทธโรงเรียน  53 

ภาคผนวก   

 คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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สรุปแผนพัฒนาการศึกษาชาติ 

 

วิสัยทัศน 

 

 “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุข 

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”  
 

วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 

 

          1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

2) เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติของ  

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ  

3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูและคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคีและรวมมือผนึก  

              กำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4) เพ่ือนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 
 

      เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 

 

1) ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง (Access)  

2) ผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางเทาเทียม (Equity)  

3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)  

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคาและบรรลุเปาหมาย       

    (Efficiency)  

5) ระบบการศึกษาท่ีตอบสนองและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง  

    (Relevancy) 
 

6 ยุทธศาสตรหลักท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถ  

 ในการแขงขันของประเทศ  

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา  

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
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จ 
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเบญจลักษพิทยา 

วิสัยทัศน (Vision) 

 เบญจลักษพิทยาเปนองคกรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สูมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐาน หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

 พันธกิจ (Mission) 

5. สงเสริม พัฒนา หลักสูตร ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

6. สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ผูเรียนใหมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา ข้ัน

พ้ืนฐาน 

3.  สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

4.  สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูครูมืออาชีพ  

5.  พัฒนาการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพใหไดมาตรฐาน  ตรวจสอบไดและมีเครือขายรวมพัฒนา 

6.  สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชนในการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

    พอเพียง 

7.  พัฒนาอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูใหไดมาตรฐานเอ้ือตอการเรียนรู 

8.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เปาประสงค (Goals) 

17. มีหลักสูตรหลากหลายท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

18. ผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางรอบดานใหมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

19. จัดการเรียนรูไดเทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีศักยภาพเปนพลโลก 

20. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสูครูมืออาชีพ 

21. มีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพใหไดมาตรฐาน ตรวจสอบไดและมีเครือขายรวมพัฒนา 

22. ดำรงตนอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

23. มีอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมไดมาตรฐานเอ้ือตอการเรียนรู 

24. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

ปรัชญาของโรงเรียน  “ปญญา  โลกสมิ  ปชโชโต”  (ปญญาเปนแสงสวางในโลก) 

คำขวัญของโรงเรียน  เรียนดี  ประพฤติดี  มีวินัย  จิตใจเปนนักกีฬา  เพ่ือพัฒนาสังคม 

อัตลักษณของโรงเรียน  “สะอาดกาย  ยิ้มงาย  ไหวสวย” 

เอกลักษณ   “สรางคนดี  มีความรู สูสังคม” 

วัฒนธรรมของโรงเรียน  ตรงตอเวลา  รับผิดชอบ  จิตอาสา 
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สมรรถนะหลักของโรงเรียน  มุงม่ัน  ทุมเท  เสียสละ   

คานิยม  เกง ดี มีวินัย ไดมาตรฐาน 

 

BP  Model 

B : BEST  ประกอบดวย              

       Best Team work    พัฒนาทีมงานใหมีความเขมแขง  

Best Motivation    มีแรงจูงใจ 

Best Standardization  มีการกำหนดมาตรฐานการทำงาน 

 Best Performance  มุงม่ันการทำงานดวยความเต็มใจ 

 P : Participation     การมีสวนรวม 

กลยุทธโรงเรียน (Strategies) 

 กลยุทธท่ี 1 พฒันาผูเ้รียนใหม้ีคณุภาพและศกัยภาพเป็นพลโลก 

 กลยุทธท่ี 2 พฒันาการยกระดบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลและมี

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์

 กลยุทธท่ี 3 พฒันากระบวนการบริหารจดัการใหม้ีคณุภาพบนพืน้ฐานตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

 กลยุทธท่ี 4 พฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศกึษาใหม้ีขีดความสามารถในการปฏิบติังาน 
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คำส่ังโรงเรียนเบญจลักษพิทยา 

ท่ี 337 / 2561 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศกึษา ท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา ระยะ 4 ป (2562-2565) 

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

     กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ในราชกิจจา

นุเบกษา ลงวันท่ี 2 เมษายน 2553 กำหนดไวในขอ 14 (2) วา ใหสถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือใชเปนเครื่องมือ ในการสื่อสารใหผูท่ีเก่ียวของ

ท้ังผูบริหารสถานศึกษา คร ูผูเรียน กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับรูและ

เขาใจในการบริหารและจัดการคุณภาพท่ีมีการแสดงเปาหมาย ทิศทางการดำเนินงานท่ีชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือ

นำไปสูทิศทางท่ีตองการโดยการขับเคลื่อนท่ียึดสถานศึกษาเปนฐาน ดวยความรวมมือ ความรับผิดชอบของบุคลากร

ภายในสถานศึกษาตลอดการกำกับดูแล สงเสริม สนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด ดังนั้น โรงเรียนเบญจลักษพิทยา 

จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระยะ 4 ป (2562–2565) ดังนี้  

คณะท่ีปรึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเบญจลักษพิทยา ประกอบดวย  

1. นายอัครเดช  จันทรมัย  ประธานคณะกรรมการฯ  ประธานกรรมการ 

2. นายธีรวัฒน  คำศรี   ผูทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการ 

3. นายอัศนี  ชินชัย   ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

4. นายหมอน  คูหา   ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

5. นายสถิต  คำแผง   ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

6. นายนพรัตน  ยัพไพศาลกุล  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

7. นายมนูญ  ดำลี   ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

8. นางวิชุดา ตำหนง   ผูแทนครู   กรรมการ 

9. นายสังขทอง  ปรัสพันธ  ผูแทนศิษยเกา   กรรมการ 

10. พระครูปยธรรมพิสุทธิ์  ผูแทนพระภิกษุสงฆ  กรรมการ 

11. พระอธิการสำรวย  สังวะโร  ผูแทนพระภิกษุสงฆ  กรรมการ 

12. นายชัยยงค  สลักคำ  ผูแทนองคกรชุมชน  กรรมการ 
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13. จ.ส.อ.ชัยอนันทต  พ้ืนผา  ผูแทนองคการบริหารสวนทองถ่ิน กรรมการ 

14. สิบเอกปองคุณ  พันธสวัสดิ์  ผูแทนผูปกครอง   กรรมการ 

15. นายภูมิภัทร  มาลี   ผูอำนวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ใหคำปรึกษาการจดัทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเบญจลักษพิทยาและมีหนาท่ีตามท่ี

กำหนดไว ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎหมายอ่ืน 

คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  

1. นายภูมิภัทร  มาลี  ผูอำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ  

2. นายวัชระ  กรมพะไมย  รองผูอำนวยการฝายแผนงานฯ  รองประธานกรรมการ  

3. นายบรรจง  สีคำ             รองผูอำนวยการฝายวิชาการ            กรรมการ 

4. นายธวัชชัย  ลือชา           รองผูอำนวยการฝายกิจการนักเรียน          กรรมการ 

5. นายนิวัฒน  ประสานพันธ   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ         กรรมการ 

6. นางวิชุดา  ตำหนง           หัวหนาฝายวิชาการ                             กรรมการ 

7. นายอาคเนย  มีคุณ           หัวหนาฝายบริหารงานบุคคล                  กรรมการ 

8. นายสุปรีชา  จำปารัตน       หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป                   กรรมการ 

9. นางบุษบา  แสงศิริ  หัวหนาฝายกิจการนักเรียน            กรรมการ 

10. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเบญจลักษพิทยา    กรรมการ 

10. นางคมคิด  ศรีสุข               ครู     กรรมการและเลขานุการ 

11. นางสาวลภัสรดา  สิริเกียรติ    ครู                                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

12. นางสาวมุกญาดา  เกศวัฒนกุล  พนักงานราชการ                        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ปรึกษาหารือกับคณะท่ีปรึกษา รวมกันวิเคราะหบริบทของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาตาม

ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผลการดาเนินงานท่ีผาน และจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ท่ีมุง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 4 ป (2562–2565) เพ่ือนำไปใชในการบริหารงานและจัด

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ ไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา  

ท้ังนี้ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธของสถานศึกษา  

ใหเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค และบังเกิดผลดีกับทางราชการตอไป  

 

      สั่ง ณ  วันท่ี 21  เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

 

 

      (นายภูมิภัทร  มาลี) 

                                                       ผูอำนวยการโรงเรียนเบญจลักษพิทยา 
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