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คํานํา 

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  จัดทําข้ึนเพื่อเปนเครื่องมือในการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 

สอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก   นอกจากนี้ยังสอดคลองกับนโยบายของตนสังกัด ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ของโรงเรียนและ

เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ซึ่งประกอบดวย สภาพปจจุบัน ผลการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา ทิศทาง

ของการศึกษา กลยุทธการจัดการศึกษา โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ไดทําการวิเคราะหสถานภาพของโรงเรียน  

ปจจัยส่ิงแวดลอม  นํามาทําขอมูล ใชเปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ  เปาหมาย  กลยุทธ     

และตัวช้ีวัด  และไดนํามาจัดทําแผนงานท่ีประกอบดวยโครงการตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ 

ตามกลยุทธท่ีกําหนด  ในระหวางปการศึกษา 2562-2565 

 ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานท่ีมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ฉบับนี้จนสําเร็จเรียบรอยดวยดี ไว ณ โอกาสนี้  และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ฉบับนี้จะเปนแผนแมบทของโรงเรียน อันจะนําโรงเรียนไปสูเปาเหมายท่ีวางไวตอไป  

 

                        

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 

                                                                                                    มิถุนายน 2562 
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โครงสรางโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 

 

-งานสํานักงาน 

-งานพัฒนาหลักสูตรและ 

  การจัดการเรียนรู 

-งานกลุมสาระการเรียนรู 

-กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

-งานทะเบียนวัดผล 

  และประเมินผล 

-งานทะเบียนนักเรียน GPA 

-งานวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

-งานหองสมุด  

-งานแนะแนว 

-งานศูนยคอมพิวเตอร 

-งานนิเทศติดตาม ประเมินผล 

โ โ  ี

-การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูล

สารสนเทศ 

-การประสานงานและพัฒนา

เครือขายการศึกษา  

-การวางแผนการบริหารการศึกษา  

-งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 

-การบริหารและพัฒนาองคกร  

-การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  

-งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

-การดูแลอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดลอม  

-การรับนักเรียน  

-การประสานการจัดการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

-งานกิจการนักเรียน  

-การประชาสัมพันธงานการศึกษา  

-การสงเสริม สนับสนุนและประสาน

การจัดการศึกษา 

-งานนโยบาย/แผนงาน/ 

  งบประมาณ 

-งานวิเคราะห/วิจัย/พัฒนา 

-งานประกันคุณภาพการศึกษา 

-งานติดตามและประเมินผล 

-งานสารสนเทศโรงเรียน 

-งานควบคุมภายใน 

-การวางแผนอัตรากําลัง 

-การจัดสรรอัตรากําลงั  

-การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  

-การเปลี่ยนตําแหนง การยาย  

-การดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือน  

-การลาทุกประเภท  

-การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

-การดําเนินการทางวินัยและการ

ลงโทษ  

-การจัดระบบและการจัดทําทะเบียน

ประวัติ  

-การเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ  

-การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะ 

-การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ  

-การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ  

-การสงเสริมการขอรับใบอนญาตและ 

-การอนุมัติใชจายงบประมาณ 

-การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

-การรายงานผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

-การระดมทรัพยากรและการลงทุน 

-งานกองทุนเพ่ือการศึกษา 

-การบริหารจัดการทรัพยากร 

-การวางแผนพัสดุ 

-การจัดหาพัสดุ 

-การเบิกเงินจากคลัง 

-การรับเงินและการจายเงิน 

-การจัดทําบัญชีการเงิน 

-การจัดทํารายงานทางการเงิน 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

ผูชวยผูอํานวยการ 

กลมบริหารวิชาการ 

ผูชวยผูอํานวยการ 

กลมบริหารทั่วไป 

กลุมงานนโยบายและแผน ผูชวยผูอํานวยการ  

กลมบริหารงานบคคล 

ผูชวยผูอํานวยการ  

กลมบริหารงบประมาณ 
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สวนที่ 1 

บทนํา 
 

ช่ือโรงเรียน            โรงเรียนเพรกัษมาตาวิทยา 

สังกัด          สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

     กระทรวงศึกษาธิการ   

ท่ีต้ัง          9 / 33  หมู 3   ตําบลเพ  อําเภอเมืองระยอง     จังหวัดระยอง  

ขนาดโรงเรียน           ขนาดกลาง 

ประเภท                     โรงเรียนมัธยมศึกษาประจําตําบลเพ  

    เปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา 

ปรัชญาโรงเรียน   ใฝวิชาการ มุงงานพัฒนา กีฦาเดน เนนคุณธรรม 

อัตลักษณ     ใฝดี 

เอกลักษณ     โรงเรียนสงเสริมคุณธรรม 

คําขวัญ     ลูก พ.ร.ว. รักเรียน รักดี มีน้ําใจ 

สัญลักษณประจําโรงเรียน เกาะเสม็ด - เรือสําเภา 

อักษรยอของโรงเรียน  พ.ร.ว. 

สีประจําโรงเรียน   ฟา – ขาว 

ประวัติความเปนมา          

 คุณยุทธ - คุณกิมเล่ียน รักษมาตา เปนผูบริจาคท่ีดินจํานวน 37 ไร 3 งาน 97 ตารางวา เพื่อกอต้ัง

โรงเรียนมัธยมศึกษาประจําตําบล ใหนักเรียนในเขตพื้นท่ีตําบลเพและตําบลใกลเคียง และนักเรียนท่ียายตาม

ผูปกครองมาจากทองท่ีอื่น ไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษามากข้ึน โดยมีนายทองอินทร    งามสม 

เปนอาจารยใหญคนแรก 

 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ไดประกาศจัดต้ังเมื่อวันศุกรท่ี 13 พฤษภาคม 2521 ในชวงระยะเวลา 38 

ปท่ีผานมา มีผูบริหารโรงเรียนรวมท้ังส้ิน 12 คน ดังนี้ 

 1. นายทองอินทร   งามสม    (14 พ.ค. 2521 - 26 ต.ค. 2527) 

 2. นายวินิจ   ปธานราษฎร     (27 ต.ค. 2527 - 6 ธ.ค. 2530) 

 3. นายประเสริฐ   สุมน   (7 ธ.ค. 2530 - 7 เม.ย. 2537) 

 4. นายยอรช   เสมอมิตร    (18 เม.ย. 2537 - 23 พ.ย. 2540) 

 5. นายมานิตย   จันวัน     (24 พ.ย. 2540 - 3 พ.ย. 2543) 

 6. นายบุญยิ่ง   สุขขา   (3 พ.ย. 2543 - 12 ก.พ. 2544) 

 7. นางสาววรรณศิร ิ  วรสิทธิ์  (12 ก.พ. 2544 - 15 ม.ค. 2549) 
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 8. นายชูโต   แสงพงษชัย         (16 ม.ค. 2549 - 30 ก.ย. 2552) 

 9. นายบุญยิ่ง   สุขขา   (1 ต.ค. 2552 – 22 ธ.ค. 2552) 

 10. นายบํารุง   ชูประเสริฐ  (23 ธ.ค. 2552 – 16 ธ.ค. 2554 

 11.  นายจามร   วาจาสิทธิ์         (26 ธ.ค. 2554 – 17 พ.ค. 2557) 

             12. ดร.รุงทิพย   พรหมศิริ  (26 พ.ค. 2557 – 12 พ.ย. 2558) 

  13. นายพิทักษ  อักษรศิลป  (18 พ.ย. 2558  -  15 ต.ค. 2561) 

  14. นายปราโมทย  กอบพิมาย  (16 ต.ค. 61 – 20 ธ.ค. 61) 

  15. นายปรีชา  นาคศิริ   (21 ธ.ค. 61 – ปจจุบัน) 

สภาพชุมชน 

         โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา มีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบริมทะเล อากาศเย็นสบาย มีฝนตกชุกเกือบ

ตลอดป โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน (ระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน) ท่ีต้ังโรงเรียนหางจากชายหาดบาน

เพ ประมาณ 3 กิโลเมตร และหางจากตัวเมืองจังหวัดระยอง 17 กิโลเมตร 

ตําบลเพประกอบดวยหมูบาน 7 หมูบาน ยกข้ึนเปนเทศบาลตําบลบานเพ เมื่อพ.ศ 2541  พื้นท่ี

บางสวนยังอยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลเพ (หมูท่ี 4 เกาะเสม็ด หมูท่ี 5 และหมูท่ี 7 บางสวน) 

นโยบายของโรงเรียน 

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

2. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 3. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมลํ้าทางการ

ศึกษา 

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

สภาพปจจุบันของโรงเรียน   ประกอบดวย 

1. อาคารเรียนถาวร       3  หลัง 

2. อาคารช่ัวคราว (โรงอาหาร)    1 หลัง 

3. อาคารฝกงานพื้นฐานอาชีพ    3 หลัง 

4. อาคารเอนกประสงค (หอประชุมพลศึกษา)  1 หลัง 

5. อาคารเอนกประสงค อบจ.ระยอง (โรงอาหาร)  1 หลัง 

6. หองน้ํา-หองสวมนักเรียน    3 หลัง 

7. บานพักคร ู      8 หลัง 

8. โรงจอดรถ      2 หลัง 

9. จํานวนหองเรียน             21 หองเรียน  

  มัธยมศึกษาปท่ี    1    4 หองเรียน  
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  มัธยมศึกษาปท่ี    2    4 หองเรียน  

  มัธยมศึกษาปท่ี    3    4 หองเรียน  

  มัธยมศึกษาปท่ี    4    3 หองเรียน  

  มัธยมศึกษาปท่ี    5    3 หองเรียน      

มัธยมศึกษาปท่ี    6    3 หองเรียน 

10. จํานวนสนามกีฬา 

 สนามฟุตบอล     1 สนาม   

 สนามวอลเลยบอล    1 สนาม   

 สนามบาสเกตบอล    1 สนาม   

 สนามตะกรอ     2 สนาม   

 สนามแบดมินตัน     2 สนาม 

11. ศูนยพัฒนาการเรียนรายวิชาตางๆ            13 ศูนยการเรียน 
 

ขอมูลบุคลากร 

จํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2562 

รายการ ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.ตน ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.ปลาย รวมท้ังส้ิน 

ชาย 82 87 67 236 44 49 30 123 

710 หญิง 76 68 74 218 46 53 34 133 

รวม 158 155 141 454 90 102 64 256 
 

จํานวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2562 

ตําแหนง เพศ 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ป.เอก ป.โท ป.ตรี ตํ่ากวา ป.ตรี 

ผูอํานวยการ ชาย - 1 - - 1 

หญิง - - - - - 

รองผูอํานวยการ ชาย - 1 - - 1 

หญิง - - - - - 

ขาราชการครู ชาย - 2 10 - 12 

หญิง - 3 21 - 24 

พนักงานราชการ ชาย - - - - - 

หญิง - - 1 - 1 

ครูจางสอน ชาย - - 2 - 2 
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หญิง - - 2 - 2 

ครูตางชาติ ชาย - - - - - 

หญิง - - 2 - 2 

ธุรการ ชาย - - - - - 

หญิง - - 2 - 2 

ลูกจางประจํา ชาย - - - 2 2 

หญิง - - - - - 

ลูกจางช่ัวคราว ชาย - - - 2 2 

หญิง - - - - - 

รวม - 7 40 4 51 
 
 
 

สิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงเรียน 

ภายในโรงเรียนไดมีการจัดระบบสาธารณูปโภค สําหรับบริการน้ําด่ืมนําใชภายในโรงเรียน เปนน้ําท่ี

สะอาด ปลอดภัย (น้ําประปา) สําหรับนักเรียน ครูอาจารย เพียงพอตอการบริโภคตลอดท้ังป มีถังน้ําเย็น

สําหรับด่ืม ขนาด 12 กอก 2 แหง มีการบริการดานโภชนาการภายในโรงเรียน มีสวัสดิการสหกรณรานคา

โรงเรียน การบริการดานคอมพิวเตอร (Internet) ศูนยวิทยบริการ (Resource  Center) ศูนย ICT       หอง

โสตทัศนศึกษา หอง e-learning ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ หองสมุดกลาง หองสมุดหมวด

วิชา การบริการงานแนะแนว การบริการประชาสัมพันธ เคเบิลทีวี  ลานกีฬาชุมชน ฯลฯ และส่ิงแวดลอม

ภายในโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีดี บรรยากาศรมรื่น  เหมาะกับการจัดหองเรียนธรรมชาติและสงเสริม

การเรียนการสอนเปนอยางดี   

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมุงเนนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเปนสําคัญ โดย

มุงเนนพัฒนาผูเรียน 3 ดาน ดังนี ้   

 1. ดานพุทธิพิสัย  เนนพัฒนาดานความรูความเขาใจ 

2. ดานจิตพิสัย   เนนพัฒนาทางดานความคิด ความรูสึก 

3. ดานทักษะพิสัย  เนนพัฒนาทางดานการปฏิบัติ 

ซึ่งเปนการตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในการท่ีจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนใหนักเรียน คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน อันเปนจุดหมายปลายทางใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ

ในการใชกระบวนการตาง ๆ ไดลักษณะนิสัยในการทํางานท่ีมีกระบวนการ มีระบบในการทํางาน สามารถ

นําไปใชในการสรางความสําเร็จใหตนเองในชีวิตประจําวันและอนาคต และนํานวัตกรรมทางการศึกษาเขามา
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ปรับใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก การเรียนรูแบบโครงงาน การเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษา การ

จัดการเรียนรูโดยใช Google Classroom เปนตน 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

โรงเรียนไดจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกจากกิจกรรมตามระเบียบชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ  เนตร

นารี กิจกรรมแนะแนว ซึ่งเปนกิจกรรมตามระเบียบแลว โรงเรียนไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ข้ึนในโรงเรียนอีก

มากมาย เพื่อเสริมสรางลักษณะนิสัยรักการเรียน รูจักการทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข มีความ

รับผิดชอบ ซื่อสัตย สงเสริมความเปนประชาธิปไตย นิยมไทย ตลอดจนปองกัน แกไขปญหาสารเสพติด เชน 

การจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมวันสุนทรภู กิจกรรมวันวิทยาศาสตร  กิจกรรมเพื่อนเตือน

เพื่อน การแขงขันกีฬาภายใน การจัดกิจกรรมแขงขันทางวิชาการของหมวดวิชาตาง ๆ  กิจกรรมรวมกับชุมชน 

ฯลฯ 
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สวนท่ี 2 

ทิศทางการจัดการศึกษา 

 

วิสัยทัศน 

ผูเรียนมีคุณธรรมนําชีวิต มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

พันธกิจ 

1. จัดการเรียนรูท่ีปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค คานิยมท่ีดีงาม และสามารถนําไปใช

ในการดํารงชีวิตได 

2. จัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ

วิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. บริหารจัดการโดยยึดหลักการมีสวนรวมและนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาสถานศึกษา 

4. สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 

เปาประสงค 

1. ผูเรียนเปนคนดี มีจิตอาสา สํานึกรักษส่ิงแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ 

และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  

3. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยนําศาสตรพระราชามาใชในการพัฒนาสถานศึกษา 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพใหเปนมืออาชีพ 

กลยุทธ 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 กลยุทธท่ี 2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน

เปนรายบุคคล มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 

 กลยุทธท่ี 2.2 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมือง

ดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
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 กลยุทธท่ี 2.3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศดาน

วิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

 กลยุทธท่ี 2.4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดํารงชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข 

 กลยุทธท่ี 2.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อสรางเสรมิ

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธท่ี 2.6 พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

 กลยุทธท่ี 2.7 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรู

ใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคมฐานความรู เพื่อการเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 กลยุทธท่ี 3.2 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 กลยทุธท่ี 3.3 นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ทุกประเภทท้ังระบบ 

นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา

ทางการศึกษา 

 กลยุทธท่ี 4.1 รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัด

การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 

 กลยุทธท่ี 4.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบทของ

พื้นท่ี เพื่อใหพัฒนาผูเรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  

 กลยุทธท่ี 4.3 สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปน

พิเศษ 

 กลยุทธท่ี 4.5 สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับ นํา Digital Technology มาใช

เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 กลยุทธท่ี 5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
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กลยุทธท่ี 5.2 สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวม

บริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธท่ี 5.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน 

ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี 

กลยุทธท่ี 5.5 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับ นํา Digital Technology มาใชใน

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big  Data เพื่อเช่ืองโยงขอมูลดาน

ตาง ๆ ต้ังแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่น ๆ ท่ีจําเปนมา

วิเคราะหเพื่อใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความ

ถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป  

คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

1. มีความจงรักภักดีตอรักชาติ ศาสน กษัตริย และมีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 

พฤติกรรมบงช้ี 

1.1 แสดงความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย ราชวงศ และทําหนาท่ีพลเมืองท่ีดีตอประเทศชาติ 

1.2 ปฏิบัติตนตามหลักคําสอนในหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 

1.3 มีความกตัญูกตเวทีตอบิดา มารดา ครู และผูมีพระคุณ 

2. มีความซื่อสัตยสุจริต 

  พฤติกรรมบงช้ี 

      2.1 มีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอื่น 

      2.2 มีความซื่อตรง ยุติธรรม ตอตนเองและผูอื่น 

    2.3 มีความซื่อตรงตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

3. มีวินัย มีความรัก ความสามัคคีท้ังในสถาบันของตน  

พฤติกรรมบงช้ี 

      3.1 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนอยางเครงครัด 

      3.2 ใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนตนเอง และโรงเรียนในเครือฯ 

      3.3 มีความรัก ความสามัคคี เสียสละ ใหความชวยเหลือระหวางเพื่อน พี่ และนองในโรงเรียนของ  

           ตนเองและโรงเรียนในเครือฯ 

4. ใฝเรียนใฝรู แสวงหาความรู สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห สรุปความคิดรวบยอด คิดอยางเปน

ระบบ และมีการคิดแบบองครวม 
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พฤติกรรมบงช้ี 

    4.1 มีความใฝเรียนใฝรู รักการเรียนรู รับผิดชอบตอตนเองในการทํางาน 

    4.2 มีจินตนาการทางความคิดริเริ่มสรางสรรค 

    4.3 สามารถจําแนกประเภทขอมูล เปรียบเทียบ มีความคิดรวบยอด สรุปประเด็นไดอยางถูกตอง 

5. อยูอยางพอเพียง  

พฤติกรรมบงช้ี 

      5.1 สมถะ พอเพียง รูจักประมาณตน 

      5.2 ไมแสวงหาอํานาจ ช่ือเสียง เกียรติยศ และไมลุมหลงกับส่ิงมัวเมา อบายมุขตาง ๆ 

      5.3 มีจิตใจท่ีงดงาม สุภาพถอมตน รักสันติ และรักความสงบ 

6. มุงมั่นในการทํางาน  

พฤติกรรมบงช้ี 

      6.1 มุงมั่น บากบ่ัน พากเพียร อุทิศตนในการทํางานโดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน 

      6.2 รับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

      6.3 ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 

7. รักความเปนไทย 

พฤติกรรมบงช้ี 

      7.1 ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีไทยอยางภาคภูมิใจ 

      7.2 ปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม และมีสวนรวมอนรุักษส่ิงแวดลอม 

      7.3 รัก ภูมิใจ และสืบสานการอนุรักษภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามอันเปนเอกลักษณ 

ของชาติ 

8. มีจิตสาธารณะ  เปนบุคคลเพื่อผูอื่น  

พฤติกรรมบงช้ี 

      8.1 มีความเมตตา กรุณา เอื้ออาทรและเสียสละเพื่อสวนรวม 

      8.2 เคารพและรับฟงคําแนะนําส่ังสอนของพอแมและครู 

     8.3 รักษาสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิของผูอื่น และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

 1. ความสามารถในการส่ือสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา

ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและ
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ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลด

ปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการ

เลือกใชวิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 

 2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวเิคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง

สรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ

เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

 3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ              

ท่ีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ

ความสัมพันธและการเปล่ียนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการ

ปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคม

และส่ิงแวดลอม 

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน 

การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรยีนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน และการอยูรวมกันใน

สังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยาง

เหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเล่ียง

พฤติกรรมไมพงึประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

 5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ 

และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การส่ือสาร  

การทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

นโยบายและจุดเนนการจัดการศึกษา  

ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ 2562 

หลักการ 

1. ประชาชนทุกกลุมทุกวัย ไดรับการศึกษาในระบบตาง ๆ และการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. เด็ก เยาวชน ผูเรียน มีทัศนคติท่ีถูกตอง มีพื้นฐานชีวิตท่ีเขมแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย) 

3. จัดการศึกษาใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

จุดเนนการจัดการศึกษา 

ระดับกอนอนุบาล ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และ

ระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 
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1. ระดับกอนอนุบาล  เนนประสานหนวยงานอืน่ ในการเตรียมความพรอมผูเรียนในดานสุขภาพและ

โภชนาการ 

2. ระดับอนุบาล  เนนความรวมมือ รัฐ ทองถ่ิน เอกชน พอแมและผูปกครอง ในการจัดศึกษาระดับ

อนุบาล โดยมีจุดเนน 

- พัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม 

- จัดประสบการณการเรียนรู เนนการเรียนปนเลน เรียนรูอยางมีความสุข และสรางกิจกรรม

เสริม 

3. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  ครูและผูเรียนสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน และจัดการเรียนรู

แบบองครวม  จัดแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ โดยมีจุดเนน 

- เรียนภาษาไทย เนนเพื่อการส่ือสาร และใชเปนเครื่องมือเพื่อเรียนวิชาอื่น 

- เรียนภาษาอังกฤษ เนนเพื่อการส่ือสาร 

- เรียนรูดวยวิธกีาร Active Learning เนนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรูจาก

สถานการณจริง  สถานการณจําลอง กิจกรรมการเรียนรูจากปญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถ

เรียนรูไดทุกท่ีทุกเวลา และเรียนรูอยางมีความสุข 

- เรียนรู Digital และใช Digital เปนเครื่องมือการเรียนรู 

- สงเสริมการเรียนวิทยาศาสตรเพื่อสรางนวัตกรรม 

- จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย ท่ีเช่ือมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา 

- พัฒนาครูตามความตองการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู) 

- จัดใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

4. ระดับอาชีวศึกษา  จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และความ

ตองการของสังคม ท้ังภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเปนผูประกอบการเอง โดยมีจุดเนน 

- จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะดาน 

เรียนรูจากสถานการณจริงและสถานการณจําลอง และเรียนรูจากกิจกรรม 

- เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และใชเพื่อการประกอบอาชีพ 

- เรียนรู Digital และใช Digital เปนเครื่องมือการเรียนรู 

- จัดต้ังศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

5. ระดับอุดมศึกษา  เนนการวิจัยและคนหาแนวทางการพัฒนา การสรางนวัตกรรมเพื่อใหเกิดองค

ความรูใหม และมีการเช่ือมโยงองคความรูท่ีหลากหลายท้ังภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนาขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยมีจุดเนน 
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- เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใชเปนเครื่องมือในการ

เรียนรูเพื่อสรางองคความรู และเปนเครื่องมือในการเช่ือมโยงความรูท้ังในและตางประเทศ 

- เรียนรู Digital และใช Digital เปนเครื่องมือการเรียนรู 

- ผูเรียนมีศักยภาพและมีองคความรูท่ีหลากหลายท้ังในและตางประเทศ สามารถสราง

นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม

โลก  

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนไปสูการปฏิบติั 

เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถตอบสนองเปาหมาย เจตนารมณ 

และวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. ใชกระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู 

2. สอดแทรกเรื่องความโปรงใส ยุติธรรม และปองกันการทุจริต ใหมีในทุกมิติ ท้ังการเรียนการสอน 

การนิเทศ และการบริหาร 

3. ใหองคกรหลักนําไปกําหนดนโยบายขององคกรสูการพัฒนาท่ียั่งยืน และขับเคล่ือนสูการปฏิบัติของ

องคกร 

4. เนนการสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับทุกกลุมบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สูการลดความเหล่ือม

ลํ้าในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกหนวยงาน 

5. ใหศึกษาธิการจังหวัด นําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดทําแผนและขับเคล่ือนสูการ

ปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแตละจังหวัดใหเปนรูปธรรม 

6. ใชเทคโนโลยีเช่ือมโยงขอมูล (Big Data) สําหรับเปนเครื่องมือในการเรียนรู และเครื่องมือในการ

บริหาร 

7. ใหหนวยงานทางการศึกษา จัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหมีความเช่ือมโยง ท้ังระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

8. ใหสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนหนวยงานประสานงาน ดูแลเด็กท่ีมีความตองการจําเปน

พิเศษในทุกระดับ เพื่อใหเด็กพิเศษไดรับการพัฒนา สามารถเรียนรู และพึ่งพาตนเองได 

9. ใหสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปนหนวยงานหลัก และ

ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดูแลเด็กท่ีตกหลนจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผูสูงอาย ุ

10. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหนาท่ีตรวจราชการ 

ติดตาม ประเมินผลท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ    
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นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นโยบายในการดําเนินงานมี 5 ดาน ดังนี ้

นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต  

ตัวช้ีวัด 

(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนสูงข้ึน 

(2) รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตจัดการเรียนรู

ใหแกผูเรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของทองถ่ิน 

(3) ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับบริการการศึกษาข้ัน

พื้นฐานท่ีมีคุณภาพ 

1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ี

อยูในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดาร เชน พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการดาน

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 

ตัวช้ีวัด 

(1) จํานวนผูเรียนบานไกลไดรับโอกาสทางการศึกษาจากการไดเขาพัก 

ในโรงเรียนท่ีมีหอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบานถึงโรงเรียนอยางปลอดภัย 

(2) จํานวนโรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในการประกอบอาหาร การพัฒนา

ทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนใหมีคุณภาพท่ีดี อยางเหมาะสม  

(3) จํานวนผูเรียนไดรับการพฒันาคุณภาพท้ังดานทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 

ท่ีเหมาะสมกับบริบท 

(4) จํานวนผูบริหาร ครู ในสถานศึกษา/หองเรียนสาขา และท่ีดูแลหอพักนอน ท่ีมีนักเรียน

กลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส กลุมท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการพัฒนาและสวัสดิการท่ี

เหมาะสมกับบริบท 

(5) จํานวนผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดาร 

ไดรับการสงเสริมการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

 (6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ี

อยูในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการปรับปรุงและมีรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ 

(7) ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดาร มี

ผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
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2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปน

รายบุคคล มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career 

Education) 

ตัวช้ีวัด 

(1) รอยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน 

เปนรายบุคคล เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดท่ีถูกตอง รักในสถาบันหลัก 

ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมืองดีของ

ชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความตองการ 

และมีทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 

(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียนและพื้นท่ี 

2.2 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปน

พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตัวช้ีวัด 

(1) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง  

มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศส่ิงแวดลอม และจัดกิจกรรม

การเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลัก

คิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 

10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ี

กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศ ดาน

วิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

ตัวช้ีวัด 

(1) ดานผูเรียน 

1) รอยละของผูเรียนระดับปฐมวัย ไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 

สังคม และสติปญญา และมีความพรอมท่ีจะเขารับการศึกษา 
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ในระดับท่ีสูงข้ึน 

2) รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน 

3) รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนได คิดเลขเปน และมีนิสัยรักการอาน 

4) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห 

5) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องการอาน 

(Reading Literacy) 

6) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่อง

คณิตศาสตร (Mathematical Literacy) 

7) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่อง

วิทยาศาสตร (Scientific Literacy)  

8) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะส่ือสารอังกฤษ และส่ือสารภาษาท่ี 3 ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

9) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

10) รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคาม

รูปแบบใหม 

11) รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 

(O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 

12) รอยละ 60 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีสมรรถนะการเรียนรูเรื่องการ

อานต้ังแตระดับข้ันพื้นฐานข้ึนไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

13) รอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมดไดรับการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตาม

แนวทางการประเมิน PISA 

(2) ดานสถานศึกษา 

1) รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม การปฏิบัติ

จริง (Active Learning) 

2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ STEM 

ศึกษา 

3) รอยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน หรือ

บันได 5 ข้ัน (IS: Independent Study) 

4) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู และบรรยากาศส่ิงแวดลอมท่ีสงเสริม

สนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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2.4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได

อยางมีความสุข 

ตัวช้ีวัด 

(1) รอยละของผูเรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู และบรรยากาศส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนา

ทักษะอาชีพตามความถนัด 

(3) รอยละของผูเรียนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีทุกชวงวัย 

(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา 

2.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) เพื่อสราง

เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด 

(1) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

และการประยกุตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีสอดคลองกับมาตรฐานส่ิงแวดลอม 

สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental Education Sustainable 

Development: EESD) 

(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายโลก เพื่อการพัฒนา     อยางยั่งยืน 

(Global Goals for Sustainable Development) 

3.6 พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพเิศษ  

ตัวช้ีวัด 

(1) รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐานของแตละระดับ 

(2) รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาดานทักษะอาชีพ ทักษะ

การดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 

(3) รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหมีความสามารถ

พิเศษดานตาง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เปนตน 

 

นโยบายท่ี 3  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

3.1 สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาท่ีผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู 

ใหตรงกับสาขาวิชา และสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 

ตัวช้ีวัด 

(1) สถานศึกษามีแผนความตองการครูระยะ 20 ป  
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(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูท่ีสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 และ

สอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 

(3) สถานศึกษาทุกแหงมีจํานวนครูอยางเหมาะสม และพอเพียงตอการพัฒนาคุณภาพของ

ผูเรียน 

3.2 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตัวช้ีวัด 

(1) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบ

ตามความจําเปน ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ

เรียนรู และการวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของผูเรียนแตละ

บุคคล 

3.3 นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก

ประเภทท้ังระบบ 

ตัวช้ีวัด 

(1) สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกแหงมีระบบฐานขอมูลผูบริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูท้ังระบบ 

(2) รอยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผานระบบ Digital Technology  

(3) รอยละของ Digital Content เกี่ยวกับองคความรูในสาขาท่ีขาดแคลน 

 

 

 

นโยบายท่ี 4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา

ทางการศึกษา 

4.1 รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษา

ใหสอดคลองกับบริบทของพืน้ท่ี 

ตัวช้ีวัด 

(1) รอยละของเด็กวัยเรียนท่ีเขารับการศึกษาในแตละระดับการศึกษา  

(2) รอยละของนักเรียนออกกลางคัน 

(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะ

แนวท่ีมีประสิทธิภาพ  

(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการ

วางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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4.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี 

เพื่อใหพัฒนาผูเรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  

ตัวช้ีวัด 

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 

(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีกําหนด 

4.3 สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

ตัวช้ีวัด 

(1) มีขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเช่ือมโยงกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุก

ระดับ 

(2) สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติ

การท่ีตอบสนองสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 

และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมท้ังระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียน

รวม 

4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ  

ตัวช้ีวัด 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง

อยางเหมาะสม 

(2) ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยาง

เหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(3) จํานวนโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาค 

ทางการศึกษา 

4.5 สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology  มาใชเปน

เคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  

ตัวช้ีวัด 

(1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบโครงขายส่ือสารโทรคมนาคมท่ีสามารถเช่ือมตอกับโครงขาย

อินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

(2) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน และเปน

เครื่องมือในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

นโยบายท่ี 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
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ตัวช้ีวัด 

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน

สวนราชการท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด  

(2) รอยละของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐาน

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป 

(4) รอยละของหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 

5.2 สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหารจัด

การศึกษา 

ตัวช้ีวัด 

  รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

5.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน  ให

สถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี 

ตัวช้ีวัด 

(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนใหเกิดคุณภาพ 

(2) มีขอเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอํานาจท้ังระบบ 

(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหเกิดคุณภาพ 

(4) รอยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน/ปฐมวัย/ศูนยการศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสูระดับสากล 

(5) จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 

(6) รอยละของผูเรียนท่ีอยูในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

5.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพือ่สนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 

ตัวช้ีวัด 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง

อยางเหมาะสม 

(2) ผูเรียนทุกคนและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยาง

เหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(3) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาค 

ทางการศึกษา 

 

5.5 สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชในการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพื่อเช่ือมโยงขอมูลดาน
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ตาง ๆ ต้ังแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่น ๆ ท่ีจําเปนมา

วิเคราะหเพื่อใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และ

ความถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป 

ตัวช้ีวัด 

(1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับขอมูลตาง ๆ นําไปสู

การวิเคราะหเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

 ตัวบงช้ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

 ตัวบงช้ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 ตัวบงช้ี 2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

 ตัวบงช้ี 2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ตัวบงช้ี 2.3 ดําเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 

     ทุกกลุมเปาหมาย 

ตัวบงช้ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ตัวบงช้ี 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ตัวบงช้ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ตัวบงช้ี 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

ตัวบงช้ี 3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

ตัวบงช้ี 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

ตัวบงช้ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

ตัวบงช้ี 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

     การจัดการเรียนรู 
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สวนท่ี  3     

กลยุทธพัฒนาการศึกษา  

 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็น 

กลยุทธท่ี 2.1 

ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอือ้ตอการพัฒนาสมรรถนะ

ผูเรียนเปนรายบุคคล มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการจัดการศึกษา

เพื่อการมีงานทํา 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

สถานศึกษามี

การปรับปรุง 

และพัฒนา

หลักสูตรทุก

ระดับการศึกษา 

ใหเอื้อตอการ

พัฒนา

สมรรถนะ

ผูเรียนเปน

รายบุคคล และ

ผูเรียนมีทักษะ

ท่ีจําเปนใน

ศตวรรษท่ี 21  

1. รอยละของ

สถานศึกษาพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ใหสอดคลอง

กับทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยเนน

การพัฒนาสมรรถนะ

ผูเรียนเปนรายบุคคล 

เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมี

หลักคิดท่ีถูกตอง รักใน

สถาบันหลักของชาติ 

และยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข เปน

พลเมืองดีของชาติ และ

พลเมืองโลกท่ีดี มีความ

เปนเลิศทางดาน

วิชาการ มีทักษะชีวิต

และทักษะอาชีพตาม 

ความตองการ และมี

ทักษะในการปองกัน

80 82 85 87 90 
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นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็น 

กลยุทธท่ี 2.1 

ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอือ้ตอการพัฒนาสมรรถนะ

ผูเรียนเปนรายบุคคล มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการจัดการศึกษา

เพื่อการมีงานทํา 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ตนเองจากภัยคุกคาม

รูปแบบใหม 

 

 

 

 

 2. รอยละของ

สถานศึกษาท่ีมีการ

พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาให

สอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียน 

 

80 82 85 87 90 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็น 

กลยุทธท่ี 2.2 

พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอ

บานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มี

คุณธรรม จริยธรรม 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ผูเรียนทุกคนมี

ความรักใน

สถาบันหลัก

ของชาติ และ

1. รอยละของผูเรียนท่ี

มีพฤติกรรมท่ี

แสดงออกถึงความรัก

ในสถาบันหลักของชาติ 

80 82 83 84 85 



22 
 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็น 

กลยุทธท่ี 2.1 

ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอือ้ตอการพัฒนาสมรรถนะ

ผูเรียนเปนรายบุคคล มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการจัดการศึกษา

เพื่อการมีงานทํา 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ยึดมั่นการ

ปกครอง

ระบอบ

ประชาธิปไตย

อันมีพระมหา 

กษัตริยทรงเปน

ประมุข มี

ทัศนคติท่ีดีตอ

บานเมือง  

 

ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข 

มีหลักคิดท่ี

ถูกตอง เปน

พลเมืองดีของ

ชาติ และ

พลเมืองโลกท่ีดี 

มีคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

2. รอยละของผูเรียนท่ี

มีพฤติกรรมท่ี

แสดงออกถึงการมี

ทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง  

มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปน

พลเมืองดีของชาติ มี

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

80 82 83 84 85 

3. รอยละของ

สถานศึกษาท่ีปรับปรุง

หลักสูตร จัด

บรรยากาศส่ิงแวดลอม 

75 78 80 83 85 



23 
 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็น 

กลยุทธท่ี 2.1 

ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอือ้ตอการพัฒนาสมรรถนะ

ผูเรียนเปนรายบุคคล มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการจัดการศึกษา

เพื่อการมีงานทํา 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

และจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหผูเรียน

แสดงออกถึงความรัก

ในสถาบันหลักของชาติ  

ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข เปน

พลเมืองดีของชาติ     

มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็น 

กลยุทธท่ี 2.2 

พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอ

บานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มี

คุณธรรม จริยธรรม 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 



24 
 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็น 

กลยุทธท่ี 2.1 

ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอือ้ตอการพัฒนาสมรรถนะ

ผูเรียนเปนรายบุคคล มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการจัดการศึกษา

เพื่อการมีงานทํา 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ผูเรียนทุกคนมี

ความรักใน

สถาบันหลัก

ของชาติ และ

ยึดมั่นการ

ปกครอง

ระบอบ

ประชาธิปไตย

อันมี

พระมหากษัตริ

ยทรงเปน

ประมุข มี

ทัศนคติท่ีดีตอ

บานเมือง มี

หลักคิดท่ี

ถูกตอง เปน

พลเมืองดีของ

ชาติ และ

พลเมืองโลกท่ีดี 

มีคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

4. รอยละของ

สถานศึกษาท่ีนอมนํา

พระบรมราโชบายดาน

การศึกษาของในหลวง

รัชกาลท่ี 10 และหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ไปพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงคตามท่ี

กําหนดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

75 78 80 82 85 



25 
 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็น 

กลยุทธท่ี 2.1 

ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอือ้ตอการพัฒนาสมรรถนะ

ผูเรียนเปนรายบุคคล มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการจัดการศึกษา

เพื่อการมีงานทํา 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

 

 

 

 
 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็น 

กลยุทธท่ี 2.3 

พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศ

ดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ผูเรียนมีทักษะ

การเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 

มีความเปนเลิศ

ดานวิชาการ 

นําไปสูการ

สรางขีด

ความสามารถ

ในการแขงขัน 

2. รอยละของผูเรียน

ระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐานไดรับการพัฒนา

รางกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ สังคม และ

สติปญญา มีพัฒนาการ

ท่ีดีรอบดาน 

 

 

80 82 85 87 90 

3. รอยละของผูเรียนท่ี

อานออกเขียนได คิด

เลขเปน และมีนิสัยรัก

การอาน 

 

90 92 95 96 98 



26 
 
นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็น 

กลยุทธท่ี 2.3 

พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศ

ดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

 

4. รอยละของผูเรียนท่ี

มีทักษะการคิด 

วิเคราะห 

 

 

75 78 80 82 85 

5. รอยละของผูเรียนท่ี

ผานการประเมิน

สมรรถนะท่ีจําเปนดาน

การรูเรื่องการอาน  

 

 

85 87 90 91 92 

6. รอยละของผูเรียนท่ี

ผานการประเมิน

สมรรถนะท่ีจําเปนดาน

การรูเรื่องคณิตศาสตร  

 

 

50 55 58 60 63 

ผูเรียนมีทักษะ

การเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 

มีความเปนเลิศ

ดานวิชาการ 

นําไปสูการ

สรางขีด

7. รอยละของผูเรียนท่ี

ผานการประเมิน

สมรรถนะท่ีจําเปนดาน

การรูเรื่องวิทยาศาสตร 

 

50 53 55 58 60 

8. รอยละของผูเรียนท่ี

มีทักษะส่ือสารอังกฤษ 

และส่ือสารภาษาท่ี 3 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

60 65 68 70 75 



27 
 
นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็น 

กลยุทธท่ี 2.3 

พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศ

ดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ความสามารถ

ในการแขงขัน 

 

 

9. รอยละของผูเรียนท่ี

มีทักษะดาน Digital 

Literacy ในการเรียนรู

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

70 72 75 78 80 

10. รอยละของผูเรียน

ท่ีมีความรู และทักษะ

ในการปองกันตนเอง

จากภัยคุกคามรูปแบบ

ใหม 

 

75 77 79 82 85 

11. รอยละของผูเรียน

ท่ีมีคะแนนผลการ

ทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ 

ข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

มากกวารอยละ 50 ใน

แตละวิชาเพิ่มข้ึนจาก 

ปการศึกษาท่ีผานมา 

 

10 20 25 30 35 

ผูเรียนมีทักษะ

การเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 

12. รอยละ 60 ของ

ผูเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนมี

สมรรถนะการเรียนรู

50 53 55 58 60 



28 
 
นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็น 

กลยุทธท่ี 2.3 

พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศ

ดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

มีความเปนเลิศ

ดานวิชาการ 

นําไปสูการ

สรางขีด

ความสามารถ

ในการแขงขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องการอานต้ังแต

ระดับข้ันพื้นฐานข้ึนไป 

(ระดับ 2) ตามแนวทาง

การประเมิน PISA 

 

 

13. รอยละ 80 ของ

ผูเรียนท้ังหมดไดรับการ

ประเมินทักษะการคิด

แกปญหาตามแนว

ทางการประเมิน PISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 90 90 90 90 



29 
 
 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็น 

กลยุทธท่ี 2.4 

พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดํารงชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ผูเรียนมีทักษะ

อาชีพและ

ทักษะชีวิต มีสุข

ภาวะท่ีดี

สามารถ

ดํารงชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางมี

ความสุข 

1. รอยละของผูเรียน มี 

ID plan และ 

Portfolio เพื่อ

การศึกษาตอและการ

ประกอบอาชีพ 

 

50 55 58 60 65 

2. รอยละของ

สถานศึกษาท่ีจัดการ

เรียนรู และบรรยากาศ

ส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอ

การพัฒนาทักษะอาชีพ

ตามความถนัด 

 

80 83 85 87 90 

3. รอยละของผูเรียนท่ี

มีสุขภาวะท่ีดีทุกชวงวัย 

 

80 85 90 90 90 

4. รอยละของ

สถานศึกษาท่ีมีระบบ

ปองกันและแกไข

ปญหาในสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

80 85 90 90 90 



30 
 

 

 

 

 

 

 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็น 

กลยุทธท่ี 2.5 

การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายโลกเพือ่การพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อสราง

เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

สถานศึกษามี

การจัด

การศึกษาเพื่อ

การบรรลุ

เปาหมายโลก

เพื่อการพัฒนา

อยางยั่งยืน 

ผูเรียนมี

คุณภาพชีวิตท่ี

เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 

ตามหลัก

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

1. รอยละของผูเรียนท่ี

มีพฤติกรรมแสดงออก

ถึงการดําเนินชีวิตท่ีเปน

มิตรกับส่ิงแวดลอม 

และการประยุกตใช

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

75 78 80 83 85 

2. รอยละของการจัด

สภาพแวดลอมท่ี

สอดคลองกับมาตรฐาน

ส่ิงแวดลอม สังคม และ

เศรษฐกิจ เพื่อการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

70 72 74 75 78 
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นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็น 

กลยุทธท่ี 2.6 

พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพเิศษ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ผูเรียนท่ีมีความ

ตองการจําเปน

พิเศษไดพัฒนา

คุณภาพอยาง

เต็มตาม

ศักยภาพ 

1. รอยละของผูเรียนท่ี

มีความตองการจําเปน

พิเศษ มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐานของแตละระดับ 

 

70 72 74 75 80 

2. รอยละของผูเรียนท่ี

มีความตองการจําเปน

พิเศษ ไดรับการพัฒนา

ดานทักษะอาชีพ 

ทักษะการดํารงชีวิต มี

คุณธรรม จริยธรรม 

และมีจิตสาธารณะ 

 

70 73 75 75 80 

3. รอยละของผูเรียนท่ี 70 73 75 78 80 
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มีความตองการจําเปน

พิเศษ ไดรับการ

สงเสริมใหมี

ความสามารถพิเศษ

ดานตาง ๆ อาทิ ดนตรี 

กีฬา ศิลปะ และ

เทคโนโลยี เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็น 

กลยุทธท่ี 2.7 

สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใชในการจัดการ

เรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด 

สรางสังคมฐานความรู เพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ผูเรียนไดใช

Digital 

Technology 

ในการเรียนรู

ตามสมรรถนะ 

ความตองการ 

และความถนัด 

1. รอยละของผูเรียนท่ี

เรียนรูผาน Digital 

Platform 

 

50 55 60 65 70 

2. รอยละของ

สถานศึกษาท่ีจัดการ

เรียนรูเพื่อใหพัฒนา

ตนเองผาน Digital 

60 65 70 70 75 
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สรางสังคม

ฐานความรู 

เพื่อการเรียนรู

อยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platform 

 

นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็น 

กลยุทธท่ี 3.2 

พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ผูบริหาร ครู 

และบุคลากร

1. ผูบริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา

ทุกประเภท มีศักยภาพ

80 82 84 85 85 



34 
 
ทางการศึกษา

ทุกประเภท 

เกิดการพัฒนา

ใหมีสมรรถนะ

ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ มี

ศักยภาพ มี

คุณธรรม 

จริยธรรม 

ในการปฏิบัติงานครบ

ตามความจําเปน ใน

การจัดการเรียนรูอยาง

มีประสิทธิภาพ 

 

2. ผูบริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา

สามารถพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 

การจัดการเรียนรู และ

การวัดประเมินผลอยาง

มีคุณภาพในรูปแบบท่ี

หลากหลาย ตาม

ศักยภาพของผูเรียนแต

ละบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 81 82 84 85 

 

นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็น 

กลยุทธท่ี 3.3 

นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ผูบริหาร ครู 

และบุคลากร

ทางการศึกษา

ไดรับการ

พัฒนาดวย

Digital 

Technology 

ในทุกประเภท

ท้ังระบบ 

1. สถานศึกษา และ

หนวยงานในสังกัดทุก

แหงมีระบบฐานขอมูล

ผูบริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อวางแผนการผลิต

และพัฒนาครูท้ังระบบ 

  

75 77 78 80 85 

2. รอยละของบุคลากร

ในสังกัดท่ีพัฒนาตนเอง

ผานระบบ Digital 

Technology 

 

70 73 75 78 80 

3. รอยละของ Digital 

Content เกี่ยวกับองค

ความรูในสาขาท่ีขาด

แคลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 65 70 70 75 
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นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม

ล้ําทางการศึกษา 

ประเด็น 

กลยุทธท่ี 4.1  

รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเก่ียวของในการ

จัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

สถานศึกษา

รวมมือกับ

องคกรปกครอง

ระดับทองถ่ิน 

ภาคเอกชน 

หนวยงานท่ี

เกี่ยวของในการ

จัดการศึกษาให

สอดคลองกับ

บริบทของพื้นท่ี 

1. รอยละของ

สถานศึกษาท่ีมีระบบ

การดูแลชวยเหลือและ

คุมครองนักเรียนและ

การแนะแนวท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

75 78 80 83 85 

2. รอยละของ

สถานศึกษาท่ีรวมมือ

กับหนวยงานภายนอก

ในการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 78 80 82 85 
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นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม

ล้ําทางการศึกษา 

ประเด็น 

กลยุทธท่ี 4.2 

ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบท

ของพื้นท่ี เพือ่ใหพัฒนาผูเรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

สถานศึกษามี

มาตรฐานและ

พัฒนาผูเรียน 

อยางมีคุณภาพ 

มีมาตรฐาน

เสมอกัน 

 

 

 

1. รอยละของ

มาตรฐานท่ีผานการ

ประเมินมาตรฐาน

สถานศึกษาตามท่ี

กําหนด 

80 83 85 87 90 

ประเด็น 

กลยุทธท่ี 4.3 

สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการ

จําเปนพเิศษ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

สถานศึกษา

สามารถสราง

ความเขมแข็ง

1. สถานศึกษามีขอมูล

สารสนเทศของการจัด

การศึกษาพิเศษ 

 

50 57 60 62 65 
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ในการบริหาร

จัดการศึกษา

สําหรับผูเรียนท่ี

มีความตองการ

จําเปนพิเศษ 

2. สถานศึกษามีความ

พรอมท้ังระบบ เพื่อ

สามารถการจัด

การศึกษาแบบเรียน

รวม 

 

 

 

 

 

50 57 60 62 65 

 

นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม

ล้ําทางการศึกษา 

ประเด็น 

กลยุทธท่ี 4.5 

สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับ นํา Digital Technology 

มาใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

สถานศึกษา

สงเสริม 

สนับสนุน ให

สถานศึกษา 

หนวยงานทุก

ระดับ นํา 

Digital 

Technology 

มาใชเปน

เครื่องมือในการ

พัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน 

1. สถานศึกษามีระบบ

โครงขายส่ือสาร

โทรคมนาคมท่ีสามารถ

เช่ือมตอกับโครงขาย

อินเทอรเน็ตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และ

ปลอดภัย 

 

80 82 85 87 90 

2. สถานศึกษามี 

Digital Device เพื่อใช

เปนเครื่องมือในการ

เรียนรูของผูเรียน และ

เปนเครื่องมือในการ

จัดการเรียนรูไดอยางมี

75 78 80 83 85 
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ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ประเด็น 

กลยุทธท่ี 5.1 

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

สถานศึกษาเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

ในการบริหาร

จัดการศึกษา 

1. สถานศึกษาท่ีมีผล

การประเมินภายนอก

ในระดับดีข้ึนไป 

 

80 80 80 80 80 

2. สถานศึกษาผานการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ 

 

80 85 85 85 85 
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ประเด็น 

กลยุทธท่ี 5.2 

สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวม

บริหารจัดการศึกษา 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

สรางเครือขาย

ความรวมมือ

และสงเสริมให

ทุกภาคสวน

ของสังคมเขา

มามีสวนรวม

บริหารจัด

การศึกษา 

 

 

1.สถานศึกษา

หนวยงานมีการบริหาร

จัดการแบบมีสวนรวม 

80 83 85 85 85 

 

 

นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ประเด็น 

กลยุทธท่ี 5.3 

ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 

ดาน ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ยกระดับการ

บริหารงานของ

สถานศึกษาให

มีอิสระ นําไปสู

1. มีรูปแบบและ

แนวทางในการบริหาร

จัดการของโรงเรียนให

เกิดคุณภาพ 

 

80 82 85 85 87 
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การกระจาย

อํานาจ 4 ดาน 

ใหสถานศึกษา

เปนศูนยกลาง

ในการจัด

การศึกษาตาม

บริบทของพื้นท่ี 

 

2. มีขอเสนอเชิง

นโยบายในการกระจาย

อํานาจท้ังระบบ 

 

 

80 82 85 85 85 

3. สถานศึกษามี

คุณภาพ และมาตรฐาน 

(มาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน)และพัฒนาสู

ระดับสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 83 85 87 90 

นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ประเด็น 

กลยุทธท่ี 5.5 

สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับ นํา Digital Technology มา

ใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big  

Data เพื่อเช่ืองโยงขอมูลดานตาง ๆ ต้ังแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูล

สถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่น ๆ ท่ีจําเปนมาวิเคราะหเพื่อให

สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ 
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และความถนดั และสามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

สถานศึกษานํา 

Digital 

Technology 

มาใชในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การบริหาร

อยางเปนระบบ  

 

 

 

 

 

 

 

1. สถานศึกษามีระบบ

ขอมูลสารสนเทศท่ี

สามารถใชในการวาง

แผนการจัดการศึกษา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

75 78 80 83 85 
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สวนท่ี  4 

โครงการสนองกลยุทธ 

 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็นกลยุทธท่ี 2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปน

รายบุคคล มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

1. โครงการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 15,500 15,000 15,000 16,000 กลุมบริหาร

วิชาการ 

 

2. โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 5,000 5,000 5,000 6,000 กลุมบริหาร

วิชาการ 

 

3. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - 3,000 - - กลุมบริหาร

วิชาการ 

 

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาชีพระยะส้ัน 

เพื่อการมีงานทําแหงศตวรรษท่ี 21 

21,000 20,000 22,000 25,000 กลุมบริหาร

วิชาการ 

 
 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็นกลยุทธท่ี 2.2 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ 

และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

1. โครงการปลูกฝงความรักชาติ ยึดมั่นศาสนา เทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย 

59,300 59,500 59,500 60,000 กลุมสาระฯ

สังคมศึกษา ฯ 
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นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็นกลยุทธท่ี 2.2 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ 

และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

2. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 3,300 3,000 3,000 3,500 กลุมสาระฯ

สังคมศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

 

3. โครงการสงเสริมนักเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม 

คานิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

5,000 4,500 4,500 5,500 กลุมบริหาร

ท่ัวไป 

 

 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็นกลยุทธท่ี 2.3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศดานวิชาการ 

นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

1. โครงการพัฒนานกัเรียนสูการเปนผูนําการแขงขัน

ทักษะวิชาการ 

122,500 130,000 135,000 140,000 กลุมบริหาร

วิชาการ 

 

2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูบูรณาการ STEM 

Education 

20,000 30,000 30,000 45,000 กลุมบริหาร

วิชาการ 

 

3. โครงการพัฒนาทักษะความสามารถและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 

7,500 7,000 7,500 8,000 กลุมสาระฯ 

ภาษาไทย 

 

4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร 

103,000 100,000 100,000 105,000 กลุมสาระฯ 

วิทยาศาสตร 
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นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็นกลยุทธท่ี 2.3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศดานวิชาการ 

นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตร 

22,000 20,000 20,000 25,000 กลุมสาระฯ 

คณิตศาสตร 

 

6. โครงการพัฒนานกัเรียนสูการเปนผูนําการแขงขัน

ทักษะวิชาคณิตศาสตร 

- 5,000 5,000 5,000 กลุมสาระฯ 

คณิตศาสตร 

 

7. พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน 

59,300 55,000 55,000 60,000 กลุมสาระฯ  

สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

 

8. ยกผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  

ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 

39,000 40,000 40,000 45,000 กลุมสาระฯ 

สังคมศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

 

9. โครงการคายคณิตศาสตรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร 

 

23,000 23,000 25,000 25,000 กลุมสาระฯ 

คณิตศาสตร 

10. สงเสริมความเปนเลิศทางดานกีฬา 35,000 30,000 32,500 35,000 กลุมสาระฯ  

สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

 
 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็นกลยุทธท่ี 2.4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง

มีความสุข 

โครงการ ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
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ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

149,000 140,000 140,000 150,000 กลุมสาระฯ 

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

 

2. กีฬาภายในโรงเรียน 37,200 35,000 36,000 40,000 กลุมสาระฯ  

สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

 

3. รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด    26,000 25,000 25,000 27,000 กลุมบริหาร

ท่ัวไป 

 

4. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข   

- 3,000 2,500 2,500 กลุมบริหาร

ท่ัวไป 

 

5. โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี 

(มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป

การศึกษา 2562) 

 

54,680 53,000 54,000 55,000 กลุมสาระฯ 

วิทยาศาสตร 

6. โครงการอบรมอาชีพระยะส้ัน 7,400 7,500 8,000 8,000 กลุมบริหาร

วิชาการ 

 

7. โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 121,550 120,000 120,000 122,500 งานกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

 

8. โครงการทัศนศึกษา ม.1  61,920 60,000 60,000 62,500 งานกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

 

9. โครงการทัศนศึกษา ม.2 46,920 60,000 60,000 62,500 งานกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

 

10. โครงการทัศนศึกษา ม.3 52,920 47,000 60,000 60,000 งานกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 
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นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็นกลยุทธท่ี 2.4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง

มีความสุข 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

 

11. โครงการทัศนศึกษา ม.ปลาย 52,920 53,000 52,000 55,000 งานกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

 

12. สงเสริมสุขภาพอนามัยและสุนทรียภาพนักเรียน 2,990 3,000 3,000 3,250 กลุมบริหาร

ท่ัวไป 

 

13. จัดซื้อเวชภัณฑและยา 25,000 25,000 25,000 26,000 กลุมบริหาร

ท่ัวไป 

 

 

 

 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็นกลยุทธท่ี 2.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

1. โครงการอนุรักษพนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิ

20,000 15,000 15,000 20,000 กลุมบริหาร

วิชาการ 

 

 

2. โครงการเปดบานเพรักษ 82,500 85,000 85,000 90,000 กลุมบริหาร

วิชาการ 
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นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็นกลยุทธท่ี 2.6 พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

1. พัฒนาทักษะทางดานการใชภาษา 11,000 10,000 10,000 12,000 กลุมสาระฯ 

ภาษา 

ตางประเทศ 

 

2. โครงการสงเสริมกิจกรรมของนักเรียน 

ในหลักสูตร นอกหลักสูตร และเสริมหลักสูตร 

89,000 90,000 90,000 100,000 กลุมสาระฯ 

ศิลปะ 

 

3. โครงการสงเสริมสรางนิสัยรักการอาน 3,000 3,000 3,000 4,000 งานหองสมุด 

 

4. โครงการสงเสริมความถนัดและทักษะของผูเรียน 26,080 27,000 27,000 30,000 กลุมบริหาร

วิชาการ 

 
 

 

 

 

 

 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ประเด็นกลยุทธท่ี 2.7 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน

เปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคมฐานความรู เพื่อการเรียนรูอยางตอเนือ่งตลอด

ชีวิต 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

1. โครงการปรับปรุงพัฒนางานหองสมุดโรงเรียน 12,500 13,000 13,000 14,000 งานหองสมุด 

 

2. การจัดเชาคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน 234,600 234,600 234,600 234,600 กลุมสาระฯ 
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การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

 
 

นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธท่ี 3.2 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  

มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงาน    

กลุมบริหารท่ัวไป                                                          

39,300 25,000 20,000 25,000 กลุมบริหาร

ท่ัวไป 

 

2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 111,430 105,000 110,000 105,000 กลุม

บริหารงาน

บุคคล 

 

3. โครงการพัฒนาหัวหนากลุมสาระฯ ศึกษาดูงาน 8,600 9,000 9,000 8,500 กลุมบริหาร

วิชาการ 

 

4. โครงการนิเทศภายใน 500 500 600 600 กลุมบริหาร

วิชาการ 

 

 

 

 

 

นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธท่ี 3.3 นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท

ท้ังระบบ 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 
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1. โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน - - - - กลุมบริหาร

ท่ัวไป 

 

2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 111,430 105,000 110,000 105,000 กลุม

บริหารงาน

บุคคล 

 
 

นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธท่ี 4.1 รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาให

สอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

1. โครงการแนะแนวการศึกษาตอ 8,000 8,500 8,500 9,000 งานกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน 

 

2. งานประชาสัมพันธ 50,000 49,500 49,500 50,000 กลุมบริหาร

ท่ัวไป 

 

3. โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ 30,000 32,000 32,000 35,000 กลุมบริหาร

งบประมาณ 

 

 

นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธท่ี 4.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี เพือ่ให

พัฒนาผูเรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

1. โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 5,000 5,000 5,000 6,000 กลุมบริหาร

วิชาการ 
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นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธท่ี 4.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี เพือ่ให

พัฒนาผูเรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาชีพระยะส้ันเพื่อการมี

งานทําแหงศตวรรษท่ี 21 

21,000 20,000 22,000 25,000 กลุมบริหาร

วิชาการ 

 

3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูบูรณาการ STEM 

Education 

20,000 30,000 30,000 45,000 กลุมบริหาร

วิชาการ 

 

4. โครงการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 15,500 15,000 15,000 16,000 กลุมบริหาร

วิชาการ 

 
 

นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธท่ี 4.3 สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงเรียนรู 161,353 30,000 30,000 40,000 กลุมบริหาร

วิชาการ 

 

2. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและหลักสูตรสําหรับ

ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

- - 500 500 กลุมบริหาร

วิชาการ 

 

 

นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธท่ี 4.5 สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับ นํา Digital Technology มาใชเปน

เคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

1. โครงการพัฒนาศูนยวิชาและแหลงเรียนรูภาษาไทย 18,189 15,000 15,000 17,000 กลุมสาระฯ 
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นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธท่ี 4.5 สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับ นํา Digital Technology มาใชเปน

เคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ภาษาไทย 

2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑและวัสดุสํานักงานกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย 

7,000 8,000 8,000 9,000 กลุมสาระฯ 

ภาษาไทย 

 

3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑและวัสดุสํานักงาน กลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร 

7,000 8,000 8,000 9,000 กลุมสาระฯ 

วิทยาศาสตร 

 

4. พัฒนาศูนยการเรียนรูภาษาตางประเทศ 35,000 20,000 20,000 25,000 กลุมสาระฯ 

ภาษา 

ตางประเทศ 

 

5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑและวัสดุสํานักงาน กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพ 

7,000 8,000 8,000 9,000 กลุมสระฯ การ

งานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

 

6. โครงการจัดซือ่ครุภัณฑและวัสดุสํานักงาน  กลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

7,000 8,000 8,000 9,000 กลุมสาระฯ 

คณิตศาสตร 

 

7. โครงการจัดซื้อครุภัณฑและวัสดุสํานักงาน กลุมสาระ

การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

5,000 4,000 4,000 5,500 กลุมสาระฯ  

สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

 

 

นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ประเด็นกลยุทธท่ี 5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

โครงการ ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
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ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

1. โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 650,000 640,000 640,000 630,000 กลุมบริหาร

ท่ัวไป 

 

2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑและวัสดุสํานักงาน 150,000 150,000 150,000 150,000 กลุมบริหาร

งบประมาณ 

 

 

 

นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ประเด็นกลยุทธท่ี 5.2 สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหารจัด

การศึกษา 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

1. โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี ่ 2,000 2,000 2,250 2,250 กลุมบริหาร

ท่ัวไป 

 

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาชีพระยะส้ันเพื่อการมี

งานทําแหงศตวรรษท่ี 21 

21,000 20,000 22,000 25,000 กลุมบริหาร

วิชาการ 

 

3. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 

- - - - กลุม

บริหารงาน

บุคคล 

 
 

นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ประเด็นกลยุทธท่ี 5.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน ให

สถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

1. พัฒนางานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 135,000 140,000 140,000 145,000 กลุมบริหาร

ท่ัวไป 
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2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงงานแผนงาน 2,000 2,500 2,500 2,400 กลุมงาน

นโยบายและ

แผน 

3. โครงการจัดซื้อรถตัดหญา 125,000 - - - กลุมบริหาร

ท่ัวไป 

 
 

 

 

 

 

 

นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ประเด็นกลยุทธท่ี 5.5 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับ นํา Digital Technology มาใชในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big  Data เพื่อเช่ืองโยงขอมูลดานตาง ๆ ต้ังแตขอมูล

ผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่น ๆ ท่ีจําเปนมาวิเคราะหเพือ่ใหสถานศึกษา 

สามารถจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมูลใน

การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป 

โครงการ 
ประมาณการงบประมาณปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

1. พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ 16,390 15,000 15,000 17,000 กลุมบริหาร

ท่ัวไป 

 

2. โครงการพัฒนาศูนยวิชาการ 7,500 8,000 8,000 8,500 กลุมบริหาร

วิชาการ 

 

3. โครงการซอมแซมครุภัณฑ 20,000 25,000 25,000 24,000 กลุมบริหาร

งบประมาณ 
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สวนท่ี  5 

การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 
 
1. การบริหารแผน 

               โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน ซึ่งมีองคประกอบท่ีสําคัญ 6 ประการดังนี้  

               1) หลักนิติธรรม คือ การดําเนินการจะตองถูกตองตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังตางๆ  

ท่ีเกี่ยวของเปนหลักในการดําเนินการในทุกข้ันตอน  

               2) หลักคุณธรรม คือ คํานึงถึงความถูกตองไมผิดศีลธรรมอันดี ไมทําใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของและมี

สวนไดสวนเสียเดือดรอน  

               3) หลักความโปรงใส คือ การดําเนินการสามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน  

               4) หลักความมีสวนรวม คือ เปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของและมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม

ในการดําเนินการ  

               5) หลักความรับผิดชอบ คือ ผูไดรับมอบหมายตองมีความรับผิดชอบ พรอมท่ีจะปรับปรุงและ

แกไขไดตอไป  

               6) หลักความคุมคา คือ การตระหนักถึงทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการ

จําเปนจะตองยึดหลักความประหยัด ความคุมคา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. การกํากับติดตาม  

               โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา  กําหนดแนวทางการกํากับติดตามการดําเนินงานในการบริหาร

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พ.ศ.2562-2565  โดยยึดหลัก PDCA (วงจรคุณภาพ) ดังนี้  

           1) P : PLAN การวางแผนจัดทําโครงการ  

- วัตถุประสงคเหมาะสมหรือไม 

- มีการกําหนดผูรับผิดชอบหรือไม  

- ระยะเวลาดําเนินการท่ีกําหนดไวเหมาะสมหรือไม  

- งบประมาณท่ีกําหนดเหมาะสมหรือไม  

- มีการเสนอเพื่อขออนุมัติกอนดําเนินการหรือไม  

            2) D : DO การกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ  

- มีการกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการดําเนินการหรือไม  

- มีผูรับผิดชอบดําเนินการไดตามท่ีกําหนดไวหรือไม  

- มีการประสานงานกับผูท่ีเกี่ยวของมากนอยเพียงไร  

- สามารถดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม  

- สามารถดําเนินการไดตามงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม  

            3) C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงาน  
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- ไดมีการกําหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม  

- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม  

- ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงคท่ีวางไวหรือไม  

- ปญหา/จุดออนท่ีพบในการดําเนินการมีหรือไม  

- ขอดี/จุดแข็ง ของการดําเนินการมีหรือไม  

           4) A : ACTION นําขอมูลท่ีไดจากการกํากับติดตามการดําเนินงานไปปรับปรุงตอไป  

- มีการระดมสมองเพื่อหาทางแกปญหา/จุดออนท่ีคนพบ  

- มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมขอดี/จุดแข็งเพิ่มข้ึน  

- มีการนําผลท่ีไดจากการระดมสมองเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาสําหรับใช วางแผนจัดทํา

โครงการในครั้งตอไป  

- กําหนดกลยุทธในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งตอไป  

3. ระบบการติดตามประเมินผล 

    โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ไดกําหนดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา พ.ศ.2562-2565 ดังนี้ 

1)  มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ 

2) จัดทําคําส่ังแตงต้ังผูรับผิดชอบ   

3)  จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 

4)  ดําเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 

5)  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบงเปน 2 ระยะ คือ      

5.1) ระยะท่ี 1  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหวางปฏิบัติ  

5.2) ระยะท่ี 2  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อดําเนินการ

เสร็จส้ินแลว               

6) นําขอมูลท่ีไดจากการรายงานท้ัง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห เพื่อนําผล 

การศึกษาวิเคราะหดังกลาวไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหดีข้ึนตอไป 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  

(External Environment) 

โอกาส อุปสรรค 

1. ดานพฤติกรรมของลูกคา 

    ผูปกครองพึงพอใจในการจัดการศึกษาและ

โรงเรียนต้ังอยูในพื้นท่ีชุมชน สงผลใหผูปกครองนาํ

บุตรหลานเขาเรียน 

 

 

    ผูปกครองสวนใหญไมมีเวลาดูแลเอาใจใสบุตร

หลาน สงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

2. ดานการเมืองและกฎหมาย 

    นโยบายเรียนฟรี 15 ป ของรัฐทําใหสามารถลด

คาใชจายในการศึกษาของนักเรียนและผูปกครองได  

 

    นโยบายการจัดการศึกษาและโครงการตาง ๆ 

เปล่ียนแปลงบอย ทําใหการดําเนินงานขาดความ

ตอเนื่อง 

 

3. ดานเศรษฐกิจ 

    ชุมชนใกลสถานศึกษาสวนใหญมีสถานท่ีทองเท่ียว 

และสถานประกอบการจํานวนมาก สงผลใหนักเรียน

สวนหนึ่งมีอาชีพ สรางรายไดระหวางเรียน ชวยเหลือ

ผูปกครองในดานคาใชจายในการศึกษา  

 

 

    ในปจจุบันคาครองชีพสูงข้ึน และผูปกครอง

บางสวนมีรายไดนอย สงผลใหไมมีทุนสนับสนุนให

บุตรหลานไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

4. ดานสังคมและวัฒนธรรม 

    สภาพชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพดานการ

ทองเท่ียวและโรงงานอุตสาหกรรม สงผลใหนักเรียน 

มีเปาหมายในการศึกษา 

 

 

    สภาพชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพดานการ

ทองเท่ียวและอุตสาหกรรม ทําใหเกิดการเคล่ือนยาย

ประชากรแฝงในวัยเรียน สงผลใหนักเรียนขาดความ

ตอเนื่องในดานการศึกษา 

 

5. ดานเทคโนโลยี  
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    เทคโนโลยีตางๆ สงผลใหโรงเรียนใชเปนส่ือการ

เรียนรู และแหลงเรียนรู ท่ีนักเรียนสามารถสืบหาองค

ความรูดวยตนเอง  

 

 

    ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 

สงผลใหนักเรียนไมสามารถควบคุมการใชประโยชนได

อยางเหมาะสม 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  

(Internal Environment) 

จุดแข็ง จุดออน 

1. ดานโครงสราง 

    การแบงโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน

ชัดเจน และสามารถบริหารจัดการงานตางๆไดดี 

เนื่องจากโรงเรียนดําเนินงานตามระเบียบกฎหมายท่ี

กําหนด  

 

 

    การปฏิบัติงานตามโครงสรางยังไมมีประสิทธิภาพ

เทาท่ีควรเนื่องจากการมอบหมายหนาท่ีความ

รับผิดชอบยังไมตรงกับความรูความสามารถ 

2. ดานกลยุทธของสถานศึกษา 

    สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ี

สอดคลองกับกลยุทธและเปาประสงคและบริบทของ

สถานศึกษารวมถึงหนวยงานท่ีเกี่ยวของเนื่องจากมี

กระบวนการวางแผนของผูมีสวนไดสวนเสีย  

 

 

    โครงการสวนหนึ่งมีการดําเนินงานแลวไมสามารถ

เก็บรวบรวมผลการดําเนินงานไดขาดการติดตาม

ประเมินผลเนื่องจากผูรับผิดชอบเขียนเปาหมายและ

สรุปผลโครงการไมชัดเจน  

3. ดานระบบในการดําเนินงานของสถานศึกษา 

    โรงเรียนมีการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายตาม

หลักสูตร  สงผลใหครูสามารถจัดการเรียนรูใหเกิด

คุณภาพตามเปาหมายท่ีกําหนดได 

 

 

    กระบวนการจัดการเรียนรูบางรายวิขายังไม

สอดคลองกับนโยบาย/บริบทท่ีกําหนด และ/หรือ

เปล่ียนแปลงไป ตามเปาหมายท่ีกําหนด  

4. ดานแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหาร

จัดการ 

    การบริหารจัดการศึกษาใชหลักการกระจาย

อํานาจและการมีสวนรวม สงผลใหสามารถบริหาร

จัดการไดอยางครอบคลุมและรวดเร็ว  

 

 

 

    การบริหารจัดการในบางเรื่องมีหลายข้ันตอน 

สงผลให ในบางครั้งผลการปฏิบัติงานลาชา  

 

5. ดานบุคลากร/สมาชิกในสถานศึกษา 

    ครูมีการจัดทําแผนการเรียนรู 100%   

 

 

    ครูผูสอน รอยละ 20 ยังไมสามารถจัดทําแผนการ

เรียนรูใหสอดคลองกับมาตรฐาน ตัวบงช้ีตามหลักสูตร

ได สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม

บรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 

6. ดานทักษะ ความรู ความสามารถของ  
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จุดแข็ง จุดออน 

สถานศึกษา 

    ครูมีการทําวิจัยในช้ันเรียน 100%  

 

     รอยละ 20 ของครูผูสอนยังไมมีความรูความ

เขาใจในการจัดทําวิจัยในช้ันเรียน สงผลใหไมสามารถ

แกปญหาท่ีคนพบหลังการสอนได  

 

7. ดานคานิยมรวมกันของสมาชิกในสถานศึกษา 

    โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา มีวัฒนธรรมของ

องคกรท่ียึดถือรวมกันคือ “การยิ้ม ไหว ทักทาย ” 

เนื่องจากครูและนักเรียนมีการยึดมั่นในวฒันธรรม 

และประเพณีไทย 

 

 

    นักเรียนเพรักษมาตาวิทยา บางสวน ยังไมสามารถ

ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกรไดครบ 100% 

เนื่องจาก นักเรียนบางสวนละเลยตอการปฏิบัติ 

 

 

 

 

กราฟแสดงสถานภาพของสถานศึกษา 

                           

 

 

 

 



 
คําส่ังโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 

ท่ี   24  / 2562 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ.2562-2565 

_____________________________________________ 

 ดวยโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จัดทําและดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ. 

2558-2561 ซึ่งไดส้ินสุดระยะเวลาการดําเนินงานลงแลว จึงตองกําหนดใหมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษา พ.ศ.2562-2565  ข้ึนใหมเพื่อใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดดําเนินไปอยางมีคุณภาพเปนไป

ตามมาตรฐาน และเพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม

มาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับมาตรา 

27 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการ

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ.2562-2565 ดังตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการอํานวยการ 

 1.1 นายปรีชา    นาคศิริ    ประธานกรรมการ 

 1.2 นายปราโมทย  กอบพิมาย   รองประธานกรรมการ 

 1.3 นายสมภพ   คงสถิตย    กรรมการ 

 1.4 นายวิรัช  เครือทอง   กรรมการ 

 1.5 วาท่ี ร.ต.หญิงฐาณิตา  สวางฉาย   กรรมการ 

 1.6 นายนิรันดร   ปุมทอง    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ตลอดจนใหขอมูลตาง ๆ และอํานวยการใหการจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ.2562-2565 เปนไปดวยความเรียบรอย   

2. คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   

2.1 นายปรีชา  นาคศิริ     ประธานกรรมการ 

 2.2 นายปราโมทย กอบพิมาย    รองประธานกรรมการ 

2.3 นายสมภพ  คงสถิตย     กรรมการ 

 2.4 นายวิรัช  เครือทอง    กรรมการ 

 2.5 วาท่ี ร.ต.หญิงฐาณิตา  สวางฉาย    กรรมกา ร 

 2.6 คณะครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

  2.6.1 นางโสภี  วัฒนโยธนิ   กรรมการ 



  2.6.2 นางสาววีรชัญาน ทนทาน    กรรมการ 

  2.6.3 นางนิสา  พันธุเสือ    กรรมการ 

  2.6.4 นางสาวสุชาดา ฮาดสม    กรรมการ 

 2.7 คณะครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  2.7.1 นางสาวล้ินจ่ี ปริยวาทไมตรี   กรรมการ 

2. คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (ตอ) 

  2.7.2 นางสาวกัญญา เขียวส้ัน    กรรมการ 

2.7.3 นางสาวปาณิสรา สุวรรณโชติ   กรรมการ 

2.7.4 นายพชรดนัย เมรุด    กรรมการ 

 2.8 คณะครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

  2.8.1 นางปราณี พราหมทัศ   กรรมการ 

2.8.2 นางดวงพรพรรณ  เขตสาคร   กรรมการ 

2.8.3 นายภีมม  ยศเทียม    กรรมการ 

2.8.4 นายนัฐพงษ ถนอมวงษ   กรรมการ 

2.8.5 นายมรรคพันธุ   คุณวงศ    กรรมการ 

 2.9 คณะครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

  2.9.1 นางนาตยา สุขเกษม    กรรมการ 

  2.9.2 นางดวงพร เพ็ชรฉกรรจ   กรรมการ 

  2.9.3 นางสาววราภรณ คงเงิน    กรรมการ 

  2.9.4 นางสาวดวงพร หอมมาลา   กรรมการ 

 2.10 คณะครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

  2.10.1 นางสาวจันทรจิรา   มานพ   กรรมการ 

  2.10.2 นายวิรัตน ถือศีล    กรรมการ 

2.10.3 นางสาวธมลวรรณ  เครือสิงห   กรรมการ 

  2.10.4 นายพงศกร แอมโอฐ    กรรมการ 

  2.10.5 นางวิชชยดา ภูครองจิตร   กรรมการ 

 2.11 คณะครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  2.11.1 นายวุฒิพงษ นาสมขวัญ   กรรมการ 

  2.11.2 นายมาโนช  วรเวช    กรรมการ 

  2.11.3 นางจงใจ แสงกระจาง   กรรมการ 

  2.11.4 นางเพ็ญศร ี สุขรอด    กรรมการ 

  2.11.5 นางกองชุน ศรีบุรินทร   กรรมการ 



  2.11.6 นางสาวณัฎฐธิดา   ผาฮุย    กรรมการ 

  2.11.7 นายสุพจน จันทรลํ้า    กรรมการ 

 2.12 คณะครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

  2.12.1 นายชินศาสน คําหอม    กรรมการ 

  2.12.2 นายชยางกูร วรสวาสด์ิ   กรรมการ 

 2.13 คณะครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

  2.13.1 นางวีรดา เดโชพลานนท   กรรมการ 

  2.13.2 นางสาวศิริลักษณ   ฤทธิเดช   กรรมการ 

  2.13.3 นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาค   กรรมการ 

 2.14 นางณัฏฐธยาน ชาญดวยวิทย    กรรมการ 

 2.15 นางสายพิณ ชลสวัสด์ิ    กรรมการ 

 2.16 นางสาวคุณศุภกุล ไกรสรณชูขวัญ    กรรมการ 

 2.17 นายนิรันดร ปุมทอง     กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  

1. วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของโรงเรียน 

2. ประเมินสภาพของโรงเรียน 

3. จัดทํารางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 4 ป (พ.ศ.2562-2565) ของโรงเรียน 

วิเคราะหนโยบาย กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ พรอมท้ังพิจารณา

ตรวจสอบความเปนไปไดของงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

3. คณะกรรมการจัดทําเอกสารรูปเลมแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  

 3.1 นายนิรันดร  ปุมทอง     ประธานกรรมการ 

 3.2 นายนัฐพงษ  ถนอมวงษ    กรรมการ 

 3.3 นางสาวธมลวรรณ เครือสิงห    กรรมการ 

 3.4 นางสาวคุณศุภกุล ไกรสรณชูขวัญ    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี รวบรวมขอมูลจากคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อจัดพิมพและทํา

เอกสารรูปเลมใหเรียบรอยสมบูรณ  เพื่อนําเสนอผูอํานวยการโรงเรียนและประธานกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ลงนามอนุมัติ 

              

  ท้ังนี้ใหผูไดรับแตงต้ัง ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ เพื่อประโยชนสูงสุดแกทาง

ราชการ 

    ส่ัง ณ วันท่ี 20 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 



 

 

 

(นายปรีชา   นาคศิริ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 
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