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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปและประวัติความเป็นมา
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
อักษรย่อ
วันจัดตั้ง
ที่ตั้ง
ตราประจำโรงเรียน

ความหมาย
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ทำเนียบผูอ้ ำนวยการ

โรงเรียนพรเจริญวิทยา
พ.จ.ว.
16 พฤษภาคม 2519
1 หมู่ 6 ถนน พังโคน – บึงกาฬ บ้านเอราวัณ ตำบลพรเจริญ
อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 38180
ตราช้างเอราวัณล้อมด้วยรวงข้าว

การพัฒนาชีวิตและสังคมเกิดจากผลรวมทางการศึกษา
และ “เอราวัณ” เป็นชื่อหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
คุณธรรม นำความรู้
เรียนดี วินัยเคร่ง เก่งกีฬา พัฒนาบ้านเมือง
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
“มีระเบียบวินัย รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง”
ม่วง-เหลือง
ต้นรัง
1) นายอุทัย เลิศล้ำ
(พ.ศ. 2519-2522)
2) นายสมภาร ร่มโพธิ์ทอง
(พ.ศ. 2522-2529)
3) นายนิกร จันทระ
(พ.ศ. 2529-2535)
4) นายธรรมนูญ เดชกุญชร
(พ.ศ. 2535-2540)
5) นายคำมูล แพงสวัสดิ์
(พ.ศ. 2540-2547)
6) นายไพบูลย์ นาคเสน
(พ.ศ. 2547-2555)
7) นายประยูร ยวนยี
(พ.ศ. 2555-2558)
8) นายอุทัย วงศ์อามาตย์
(พ.ศ. 2558-2560)
9) นายประภาส ศรีสุพล
(พ.ศ. 25561-ปัจจุบัน)
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1.2 ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนพรเจริญวิทยาเดิมชื่อว่าโรงเรียนศรีชมภูวิทยา เปิดทำการ สอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2519
มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 50 ไร่ มีอาคารชั่วคราว 1 หลัง 2 ห้องเรียน ประชาชนในท้องถิ่นช่วยกันจัดสร้างให้
มีนักเรียนในปีการศึกษาแรกจำนวน 96 คน
พ.ศ. 2520
พ่อค้าประชาชน ในตำบลพรเจริญร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่มเติมให้อีก 1 หลัง
4 ห้องเรียน
พ.ศ. 2521
ผู้ปกครองนักเรียนร่วมมือกันบริจาคเงินสร้างรั้วโรงเรียนมูลค่า ประมาณ 15,000 บาท
พ.ศ. 2522
ได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “ศรีชมภูวิทยา” เป็น “โรงเรียนพรเจริญวิทยา” ตามชื่อ
อำเภอซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียน
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2540

พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2541

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.)
ได้รับงบประมาณจำนวน 11 ล้านบาท
ได้รับเลือกเป็นโรงเรียน มพช.ดีเด่น และได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานดีเด่น
ขนาดเล็ก
กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง งบประมาณ 5,500,000 บาท
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดหนองคายเข้าคัดเลือกโรงเรียนพระราชทานดีเด่น
ได้รับรางวัลพระราชทานดีเด่นประเภทโรงเรียนขนาดกลาง
ได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขาที่ ตำบลหนองหัวช้าง ในระดับชั้น ม.1 จำนวน 3 ห้องเรียน
ได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขาที่ ตำบลดอนหญ้านาง ในระดับชั้น ม.1 จำนวน 3 ห้องเรียน
กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนสาขาที่ตำบลหนองหัวช้างเป็นเอกเทศ
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุม 1 หลัง งบประมาณ 4,150,000 บาท
โรงเรียนสาขาที่หมู่บ้านนาคำ-เหล่าใหญ่ ได้รับให้เป็นเอกเทศ
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเจริญดี จาก ส.ส.ธรรมนูญ เจริญดี
งบประมาณ 217,286 บาท
ได้รับเงินบริจาคสร้างลานเอนกประสงค์เดชกุญชร
ได้รับงบประมาณสร้างสนามกีฬามาตรฐาน งบประมาณ 177,000 บาท และถนน คสล.
กว้าง 5 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 109 เมตร (ด้านทิศตะวันตกของสนามกีฬามาตรฐาน)
จากกรมพลศึกษางบประมาณ 111,000 บาท
ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำหลังอาคาร 3 งบประมาณ 180,000 บาท
สร้างสวนศรีพรเจริญ จากเงิน บำรุงการศึกษา จำนวน 144,584 บาท
สร้างศูนย์คอมพิวเตอร์พรเจริญ จากเงิน บำรุงการศึกษา จำนวน 210,614 บาท
สร้างห้องโสตทัศนศึกษา จากเงิน บำรุงการศึกษา จำนวน 181,000 บาท
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พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

สร้าง ศาลาพรมพันห่าว และกระถางคบเพลิง จากเงิน บำรุงการศึกษา
จำนวน 183,701 บาท
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง จำนวน 4,000,000 บาท
ได้รับเงินบริจาคสร้างโดม 40 ปี จากคณะศิษย์เก่าทุกรุ่น จำนวน 2,000,000 บาท
ได้รับเงินงบประมาณสร้างห้องน้ำ จำนวน 400,000 บาท
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง
งวดแรก จำนวน 3,000,000 บาท
ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรงวดที่ 2 งบประมาณ 12,000,000 บาท

2. ข้อมูลบุคลากร
2.1 ข้อมูลผูบ้ ริหาร
ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1. นายประภาส ศรีสุพล ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายธนากฤต เปริน

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
และกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

กศ.ม.

รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ

กศ.ม.
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2.2 ข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพศ
ประเภทของบุคลากร
ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ครูประจำการ
พนักงานราชการ
ครูผู้ทรงคุณค่า
ครูอัตราจ้าง
ครูต่างประเทศ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานขับรถ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
รวม

ระดับการศึกษาสูงสุด
อันดับ
รวม ต่ำกว่า
สูงกว่า
ครู
ป.ตรี
คศ.3 คศ.2 คศ.1
ผู้ช่วย
ป.ตรี
ป.ตรี
1
1
1
1
1
1
76
19
57
45
4
21
6
1
1
5
5
2
2
1
1
5
5
1
1
1
1
94
7
28
59
47
4
21
6

ชาย หญิง
1
1
28
1
1
2
1
3
1
39

48
4
2
1
55

3 ข้อมูลสถานที่
3.1 อาคารสถานที่และบ้านพักครู
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อาคาร
อาคารเรียน
โรงฝึกงาน
หอประชุม
ห้องประชุมศรีพรเจริญ
เรือนพยาบาล
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานมูลนิธิคุณตรีนุช
โดม
บ้านพักครู
รวม

จำนวน (หลัง)
5
3
2
1
1
1
1
1
10
25

6

3.2 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

สถานที่
อาคาร 1
อาคาร 2
อาคาร 3
อาคาร 4
อาคาร 5
โรงฝึกงานเกษตร-ช่างไม้
โรงฝึกงานโลหะ-ไฟฟ้า
โรงฝึกงานอาหาร-เสื้อฝ้า
รวม

ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการ

*ห้องพิเศษ

รวม

17
14
6
11
48

2
7
4
1
2
2
2
20

5
5
7
1
1
19

22
12
25
8
12
2
2
2
85

*ห้องพิเศษ หมายถึง ห้องที่ใช้บริหารงาน เช่น ห้องกลุ่มสาระฯ ห้องกลุ่มงาน ห้องประชุม เป็นต้น

3.3 สถานที่ใช้จัดการเรียนการสอน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

สถานที่เรียน

จำนวน

รวม

48 ห้อง
20 ห้อง
1 สนาม
2 สนาม
1 สนาม
2 สนาม
2 สนาม
2 สนาม
78 แห่ง

ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
สนามฟุตบอล
สนามบาสเกตบอล
สนามวอลเลย์บอล
สนามตะกร้อ
สนามเปตอง
สนามฟุตซอล
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3.4 ห้องน้ำห้องส้วม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

สถานที่
อาคาร 1
อาคาร 2
อาคาร 3
อาคาร 4
อาคาร 5
ข้างหอประชุม 2
หลังอาคาร 3
หลังโรงฝึกงานเกษตร-ช่างไม้
รวม

ครู
(ห้อง)
4
2
4
2
4
16

นักเรียนชาย
(ห้อง)
5
10
5
20

นักเรียนหญิง
(ห้อง)
5
15
5
25

รวม
(ห้อง)
4
2
4
2
14
15
15
5
61

4. ข้อมูลนักเรียน
4.1 ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (10 มิ.ย.)
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

2560
ห้อง
8
8
6
7
7
6
42

2561
นักเรียน
304
272
214
246
259
246
1,541

ห้อง
9
8
8
6
7
7
45

2562
นักเรียน
330
296
254
223
229
244
1,576

ห้อง
9
9
8
7
6
7
46

นักเรียน
319
313
281
260
215
220
1,608
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4.2 ข้อมูลแนวโน้มในอนาคต 3 ปีการศึกษา
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

2563
ห้อง
9
9
9
8
7
6
47

2564
นักเรียน
340
330
330
290
250
210
1,750

ห้อง
9
9
9
8
8
7
47

2565
นักเรียน
340
340
330
290
290
250
1,840

ห้อง
9
9
9
8
8
8
47

นักเรียน
340
340
340
290
290
290
1,880
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ส่วนที่ 2
ผลการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา
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ส่วนที่ 2
ผลการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา
1. ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา
ตารางแสดงร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2560 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

1
2
3
4
5
6
7
8

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รวมเฉลี่ย

ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560

ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560

ร้อยละของ
ร้อยละของ
จำนวน จำนวนนักเรียน
นักเรียนที่
ที่ได้ระดับ 3
ผ่านเกณฑ์
ขึ้นไป

ร้อยละของ
ร้อยละของ
จำนวน จำนวนนักเรียน
นักเรียนที่
ที่ได้ระดับ 3
ผ่านเกณฑ์
ขึ้นไป

97.43
96.11
97.43
98.12
98.55
97.03
98.04
97.20
97.57

44.10
23.08
38.35
70.62
76.48
72.79
74.53
43.17
55.75

93.32
95.24
95.01
96.26
95.81
95.75
95.54
94.70
95.31

38.57
32.85
34.35
67.16
83.06
78.10
66.13
44.47
55.49

ปีการศึกษา 2560
ร้อยละของ
จำนวน
นักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์

ร้อยละของ
จำนวนนักเรียน
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

95.38
95.68
96.22
97.19
97.18
96.39
96.79
95.95
96.44

41.34
27.97
36.35
68.89
79.77
75.45
70.33
43.82
55.62

11
ตารางแสดงร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2561 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

1
2
3
4
5
6
7
8

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รวมเฉลี่ย

ร้อยละของ
ร้อยละของ
จำนวน จำนวนนักเรียน
นักเรียนที่
ที่ได้ระดับ 3
ผ่านเกณฑ์
ขึ้นไป

88.48
84.23
89.67
94.79
96.46
96.89
95.56
80.10
90.11

40.60
29.75
47.58
72.99
83.23
82.10
66.85
40.28
57.69

ร้อยละของ
ร้อยละของ
จำนวน จำนวนนักเรียน
นักเรียนที่
ที่ได้ระดับ 3
ผ่านเกณฑ์
ขึ้นไป

87.97
85.49
89.86
96.42
98.43
97.14
96.53
86.63
92.31

40.71
29.88
42.66
74.26
87.77
69.38
73.39
39.85
57.24

ร้อยละของ
จำนวน
นักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์

ร้อยละของ
จำนวนนักเรียน
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

88.23
84.86
89.77
95.61
97.45
97.02
96.05
83.37
91.21

40.66
29.82
45.12
73.63
85.50
75.74
70.12
40.07
57.47

ตารางแสดงร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

1
2
3
4
5
6
7
8

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รวมเฉลี่ย

ร้อยละของ
ร้อยละของ
จำนวน จำนวนนักเรียน
นักเรียนที่
ที่ได้ระดับ 3
ผ่านเกณฑ์
ขึ้นไป

88.19
87.84
92.34
97.48
98.28
97.40
97.58
90.07
93.65

39.69
26.45
49.02
74.63
85.72
66.89
80.71
42.36
58.18

ร้อยละของ
ร้อยละของ
จำนวน จำนวนนักเรียน
นักเรียนที่
ที่ได้ระดับ 3
ผ่านเกณฑ์
ขึ้นไป

82.09
86.47
87.60
96.92
95.99
93.21
93.28
88.43
90.50

35.22
30.75
45.32
71.41
74.06
58.48
71.86
45.57
54.08

ร้อยละของ
จำนวน
นักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์

ร้อยละของ
จำนวนนักเรียน
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

85.14
87.16
89.97
97.20
97.14
95.31
95.43
89.25
92.08

37.46
28.60
47.17
73.02
79.89
62.69
76.29
43.97
56.13

12

ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 ปี (2560-2562) แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

1
2
3
4
5
6
7
8

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
รวมเฉลี่ย

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ร้อยละของ
ร้อยละของ
จำนวน จำนวนนักเรียน
นักเรียนที่
ที่ได้ระดับ 3
ผ่านเกณฑ์
ขึ้นไป

ร้อยละของ
ร้อยละของ
จำนวน จำนวนนักเรียน
นักเรียนที่
ที่ได้ระดับ 3
ผ่านเกณฑ์
ขึ้นไป

95.38
95.68
96.22
97.19
97.18
96.39
96.79
95.95
96.44

41.34
27.97
36.35
68.89
79.77
75.45
70.33
43.82
55.62

88.23
84.86
89.77
95.61
97.45
97.02
96.05
83.37
91.21

40.66
29.82
45.12
73.63
85.50
75.74
70.12
40.07
57.47

ที่มา : รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562
ร้อยละของ
จำนวน
นักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์

ร้อยละของ
จำนวนนักเรียน
ที่ได้ระดับ 3
ขึ้นไป

85.14
87.16
89.97
97.20
97.14
95.31
95.43
89.25
92.08

37.46
28.60
47.17
73.02
79.89
62.69
76.29
43.97
56.13
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1.2 ผลการทดสอบระดับชาติ
ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยคะแนนระดับโรงเรียนในปีการศึกษา 2560 - 2562
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

1
2
3
4

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ

ปี
2560
50.79
26.57
33.74
29.91

ปี
2561
55.10
27.54
36.37
28.12

พัฒนาการ
2561 - 2560
+4.31
+0.97
+2.36
-1.79

ปี
2561
55.10
27.54
36.37
28.12

ปี
2562
58.10
24.96
30.08
30.94

พัฒนาการ
2562 - 2561
+3.00
-2.58
-6.29
+2.82

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยคะแนนระดับโรงเรียนในปีการศึกษา 2560 - 2562
แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

1
2
3
4
5

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ

ปี
2560
47.11
19.24
26.92
22.91
31.84

ปี
2561
47.49
25.59
29.75
26.92
34.21

พัฒนาการ
2561 - 2560
+0.38
+6.35
+2.83
+4.01
+2.37

ปี
2561
47.49
25.59
29.75
26.92
34.21

ปี
2562
40.37
19.04
28.48
23.67
34.39

พัฒนาการ
2562 - 2561
-7.12
-6.55
-1.27
-3.25
+0.18

14
ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยคะแนนระดับโรงเรียน กับ ค่าเฉลี่ยคะแนนระดับประเทศ
ในปีการศึกษา 2560 – 2562 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่
1
2
3
4

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน ประเทศ พัฒนาการ โรงเรียน ประเทศ พัฒนาการ โรงเรียน ประเทศ พัฒนาการ

50.79
26.57
33.74
29.91

48.29
26.30
32.28
30.45

+2.50
+0.27
+1.46
-0.54

55.10
27.54
36.37
28.12

54.42
30.04
36.10
29.45

+0.68
-2.50
+0.27
-1.33

58.10
24.96
30.08
30.94

55.14
26.73
30.07
33.25

+2.96
-1.77
+0.01
-2.31

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยคะแนนระดับโรงเรียน กับ ค่าเฉลี่ยคะแนนระดับประเทศ
ในปีการศึกษา 2560 – 2562 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่
1
2
3
4
5

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน ประเทศ พัฒนาการ โรงเรียน ประเทศ พัฒนาการ โรงเรียน ประเทศ พัฒนาการ

47.11
19.24
26.92
22.91
31.84

49.25
24.53
29.37
28.31
34.70

-2.14
-5.29
-2.45
-5.40
-2.86

47.49
25.59
29.75
26.92
34.21

47.31
30.72
30.51
31.41
35.16

+0.18
-5.13
-0.76
-4.49
-0.95

40.37
19.04
28.48
23.67
34.39

ที่มา : รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สทศ.

42.21
25.41
29.20
29.20
35.70

-1.84
-6.37
-0.72
-5.53
-1.31
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1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้าน

ระดับคุณภาพ

1.

คุณภาพผู้เรียน

ดีมาก

2.

กระบวนการบริหารและการจัดการ

ดีมาก

3.

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ดีมาก

จุดเด่น
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่ดี มีความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาเป็น
มีระเบียบวินัยภายใต้กฎกติกาที่สถานศึกษากำหนด มีความสามารถด้านกีฬาที่สามารถสร้างชื่อเสียง
ในระดับนานาชาติซึ่งเป็นจุดเด่นตามคำขวัญของสถานศึกษา
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนทุกด้านและมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดแคลน
และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
2. คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน มีความตั้งใจและมีจิตอาสาที่จะพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา โดยการระดมทรัพยากรจัดหางบประมาณในการพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนด้านการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาต่อในคณะที่ตนเองใฝ่ฝันตลอดจนสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับสูง
ของประเทศ ซึ่งการระดมทุนได้มากกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ้างวิทยากรภายนอก มาให้ความรู้แก่ผู้เรียน
ที่สนใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและต้องการฝึกงานด้านอาชีพแก่ผู้เรียน ที่ไม่สามารถจะศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาได้
3. สถานศึกษา เป็นที่ยอมรับ ศรัทธา จากผู้ปกครองนักเรียนทัง้ ในเขตบริการ และนอกเขต
บริการ พื้นที่ต่างอำเภอและต่างจังหวัดมีความสนใจส่งบุตรหลานในความปกครองมาเข้าเรียน ในโรงเรียน
พรเจริญวิทยา เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง เช่น อำเภอศรีวิไล อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และอำเภอ
คำตากล้า อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
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ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
-ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ มีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับความเป็นครู
ในยุคศตวรรษที่ ๒๑ และยุคไทยแลนด์ ๔.๐ มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีทักษะในการสื่อสาร มีความกระตือรือร้น มุ่งส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน

จุดที่ควรพัฒนา
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
-พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษาที่มีพัฒนาการไม่ต่อเนื่อง เช่น กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชา
ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ ฯลฯ
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. นวัตกรรมการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
-ห้องเรียนเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียน
ควรจัดสภาพให้น่าอยู่ น่าเรียนตลอดจนมีบรรยากาศที่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
-พัฒนาผู้เรียนในกลุ่มที่สาระการเรียนรู้ที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีผลสัมฤทธิ์
ระดับสถานศึกษาที่มีพัฒนาการไม่ต่อเนื่อง โดยการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล พัฒนาสื่อกระบวนการจัดการเรียนรูข้ องครู
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วม ในกิจกรรม มีการวัดและประเมินผลติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ ตลอดจนนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู เพื่อส่งเสริมชี้แนะแนวทางการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 3 ปี
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควรพัฒนาเครื่องมือ/แบบประเมิน
เพื่อการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับประเด็นต่างๆ ในมาตรฐาน ทั้ง 3 มาตรฐาน
ให้ครอบคลุมทุกประเด็นและกำหนดแต่งตั้งคณะผู้ประเมินอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป โดยให้มีบุคคลภายนอก
สถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจประเด็นที่ต้องประเมิน ทุกมาตรฐาน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
และเป็นที่ยอมรับผลการประเมินที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา
2. นวัตกรรมการบริหารและการจัดการของโรงเรียนพรเจริญวิทยา คือ PCWS Model
ควรพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จและดำเนินการพัฒนาต่อเนื่อง 2-3 ปี เพื่อให้ การดำเนินงานเกิด
ประสิทธิผล น่าเชื่อถือ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กร หน่วยงานอื่น หรือสถานศึกษาอื่น สามารถศึกษาดูงานและ
นำรูปแบบวิธีการดำเนินงานไปเป็นแบบอย่างที่ดีหรือนำไปปรับใช้กับหน่วยงานตนเองให้เกิดประสิทธิผลได้
ตลอดจนสรุปข้อมูลสารสนเทศจำนวนและปริมาณคณะที่ศึกษาดูงานไว้เป็นระบบเพื่อยืนยันความก้าวหน้าสู่
ระดับคุณภาพที่สูงขึ้น
กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 3 ปี
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
-ครูควรจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ความสะอาด ป้ายนิเทศ
แสดงผลงานผู้เรียนและความเป็นระบบ ระเบียบ เรียบร้อย น่าเรียน บรรยากาศแห่งความสุข
กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 3 ปี

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี
ด้านคุณภาพของผู้เรียน
1. พัฒนาต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาอิสระ (IS) สู่นวัตกรรมการออกแบบกิจกรรม
โดยการชี้แนะต่อยอดความคิดในการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีชิ้นงาน/นวัตกรรมในแฟ้มสะสมงาน
(TCAS) เพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาชิ้นงานที่บูรณาการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโค้ดดิ้ง (Coding)
เพื่อนำมาประยุกต์สร้างสรรค์ชิ้นงานสู่นวัตกรรมตามแนวคิดโค้ดดิ้งแห่งศตวรรษที่ 21 และส่งเสริม ให้ผู้เรียน
ออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อให้ผู้เรียน นำความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ มาบูรณาการออกแบบชิ้นงานสู่นวัตกรรม
3. ถอดประสบการณ์วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานสูงกว่าระดับประเทศและมีพัฒนาการต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
-นวัตกรรมการบริหารและการจัดการของโรงเรียนพรเจริญวิทยา คือ PCWS Model
ควรพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จและดำเนินการพัฒนาต่อเนื่อง 2 – 3 ปี เพื่อให้ การดำเนินงาน
เกิดประสิทธิผล น่าเชื่อถือ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กร หน่วยงานอืน่ หรือสถานศึกษาอื่น สามารถศึกษาดูงาน
และนำรูปแบบวิธีการดำเนินงานไปเป็นแบบอย่างที่ดีหรือนำไปปรับใช้กับหน่วยงานตนเองให้เกิดประสิทธิผลได้
ตลอดจนสรุปข้อมูลสารสนเทศจำนวนและปริมาณคณะที่ศึกษาดูงานไว้เป็นระบบเพื่อยืนยันความก้าวหน้าสู่
ระดับคุณภาพที่สูงขึ้น
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. พัฒนาต่อยอดและพัฒนารูปแบบ วิธีจัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยึดโยงบริบทชุมชนเน้นการปฏิบัติจริงและ
เชิงรุก(Active Learning)ใช้เครื่องมือกระตุ้นการคิดที่หลากหลายรวมถึงการใช้คาถามชวนคิด (Questions for
Thinking Skills)
2. พัฒนาต่อยอดสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย สื่อดิจิทัล บทเรียนออนไลน์
ห้องเรียนออนไลน์ งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ หรือสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ ที่เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา และปฏิบัติ
จริงนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพเด็กไทยยุคศตวรรษที่ ๒๑ เป็นที่ยอมรับทาง
วิชาการต่อไป
3. ถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC) เพื่อเผยแพร่และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
ที่มา : สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) งานประกันคุณภาพ
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2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
1. สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)
ปัจจัยภายนอก
โอกาส
4 ด้าน
(Opportunities)
1. ด้านสังคม วัฒนธรรม (S) 1. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและ
(Social–cultural factors) หน่วยงานภายนอก
2. การคมนาคมสะดวกเอื้อต่อการศึกษา
3. ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย
ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ
4. ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรเข้าเรียนใน
โรงเรียนใกล้บ้าน
5. การมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรม
6. ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นต่อสถานศึกษา

2. ด้านเทคโนโลยี (T)
1. ทุกคนเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่าง
(Technological factors) ทั่วถึง
2. ทุกคนรู้เท่าทันสังคมไทยและโลก
3. ส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์

อุปสรรค
(Threats)
1. แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมไม่เพียงพอ
2. มีแหล่งมั่วสุ่มในชุมชน
3. ปัญหายาเสพติด
4. วิถีการดำเนินชีวิตของครอบครัว
เปลี่ยนไป
5. ค่านิยมในท้องถิ่นมีการเปลี่ยนไปใน
ด้านลบ
6. ผู้ปกครองและนักเรียนมีความต้องการ
ด้านการศึกษาไม่สอดคล้องกัน
7. ผู้ปกครองมีค่านิยมในการส่งบุตรหลาน
ไปเรียนที่อื่น

1. แหล่งเทคโนโลยีในชุมชนไม่เพียงพอ
2. เป็นช่องทางให้กับมิจฉาชีพ
3. ขาดการรู้เท่าทันสื่อ

เลือกเรียนรู้ด้วยตนเองได้
4. เป็นช่องทางในการสร้างอาชีพ
5. นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เทคโนโลยีช่วยให้การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ

3. ด้านเศรษฐกิจ (E)
(Economic factors)

1. ในท้องถิ่นมีการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
2. มีการสร้างอาชีพในชุมชน
3. นักเรียนสามารถหารายได้ระหว่างเรียน
4. ผู้ปกครองมีศักยภาพในการสนับสนุน
ส่งเสริมทางด้านการศึกษา

1. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อาชีพ รายได้ของ
ชุมชนไม่แน่นอน
2. นักเรียนขาดผู้ดูแล เนื่องจากผู้ปกครองไป
ทำงานที่อื่น
3. ผู้ปกครองมีภาระหนี้สิน

20
ปัจจัยภายนอก
4 ด้าน
4. ด้านการการเมือง
กฎหมายและนโยบาย (P)
(Political and legal
factors)

โอกาส
(Opportunities)

อุปสรรค
(Threats)

1. กฎหมายใหม่ๆเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งเป็น

1. นโยบายทางการศึกษาไม่มีความต่อเนื่อง

กฎหมายที่ช่วยให้ผู้เรียนเท่าทันต่อเหตุการณ์
ของโลก
2. ครู นักเรียน มีการตื่นตัวทางด้าน
การศึกษา
3. เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา
4. มีเสรีภาพทางการศึกษา
5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน
6. นโยบายการเมืองสนับสนุนการศึกษา

และขาดการสรุป ประเมินผล เพื่อพัฒนา
2. นโยบายทางการศึกษาไม่เหมาะกับบริบท
ของชุมชน
3. การบังคับใช้กฎหมายทางการศึกษาไม่
ประสบผลสำเร็จและผู้ปกครองขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทางการศึกษา

2. สภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)
ปัจจัยภายใน
6 ด้าน
1. ด้านโครงสร้างและ
นโยบายองค์กร
(Structure) (S1)

จุดแข็ง
(Strengths)

จุดอ่อน
( Weaknesses)

1. โรงเรียนมีการกำหนดโครงสร้างการ

1.จำนวนบุคลากรไม่สมดุลกับปริมาณงาน

บริหารงานในโรงเรียนชัดเจน
2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย
และเป้าหมายของการดำเนินงาน
3. โรงเรียนมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่
ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของสพฐ.
4. การบริหารการจัดการมีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
5. โรงเรียนมีนโยบายสร้างขวัญกำลังใจแก่
บุคลากรเพื่อผลักดันให้งานเกิดความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์

ทำงานไม่ตรงสายงานไม่ตรงความถนัด
ขาดการดูแลสนับสนุน
2. ไม่มีหลักสูตรท้องถิ่น
3. การดำเนินงานหลายขั้นตอนส่งผลให้
การปฏิบัติงานล่าช้า
4.กำหนดเป้าหมายของงานไว้สูงเกินไป
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ปัจจัยภายใน
6 ด้าน
2. ด้านผลผลิตและ
การบริการ
(Service/Products)(S2)

จุดแข็ง
(Strengths)
1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอนมีทักษะในการคิดมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ
และสามารถใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนมีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
เอื้อต่อการเรียนรู้
5. โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล
6. โรงเรียนสนับสนุนและให้ความร่วมมือ
กับชุมชน(บวร)
7. โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
8. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการ
สื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศและ
โรงเรียนให้การสนับสนุน

3. ด้านบุคลากร (Man)
(M1)

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถสอนตรง

จุดอ่อน
( Weaknesses)
1. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีไม่
เพียงพอและไม่หลากหลาย
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่า
เป้าหมาย
3. คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐานต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
4. นักเรียนขาดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อ
การเรียน
5. นักเรียนขาดระเบียบวินัย

1. ครูขาดความรับผิดชอบ ไม่มีจิตอาสา
ตามวิชาเอก
2. ครูไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลง
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3. บุคลากรในองค์กรมีภาระหนี้สิน
3. บุคลากรมีความรักในองค์กร
4. บุคลากรได้รับการเสริมแรง มีขวัญและ
กำลังใจในการทำงาน
5. บุคลากรในโรงเรียนเป็นคนในพืน้ ที่
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ปัจจัยภายใน
6 ด้าน
4. ด้านการเงิน (Money)
(M2)

จุดแข็ง
(Strengths)
1. มีการวางแผนการใช้เงิน มีการจัดสรร

จุดอ่อน
( Weaknesses)
1. งบประมาณไม่เพียงพอ
2. มีภาระหนี้สนิ
3. การดำเนินการตามขั้นตอนการเบิกจ่าย

งบประมาณ
2. มีขั้นตอนการเบิกจ่ายที่ชัดเจน
3. การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตาม
ล่าช้า
แผนงาน/โครงการ อย่างเป็นระบบ โปร่งใส
ตรวจสอบได้

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์
ทรัพยากร (Materials)
(M3)

1. อาคารเรียน ห้องเรียน เพียงพอต่อการ

1. การซ่อมบำรุงวัสดุ/ทรัพยากร ไม่เป็นไป

จัดการเรียนการสอน
2. สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน
3. มีการระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพทางการศึกษา

ตามแผน
2. อาคารประกอบไม่เพียงพอต่อการบริการ
นักเรียนและบุคลากร
3. วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ไม่มีคุณภาพตรง
ตามความต้องการ
4. ระบบการควบคุมดูแล ตรวจสอบการใช้
วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร
5. สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีในห้องเรียนไม่
เพียงพอ

6. ด้านการบริหารจัดการ
(Management) ( M4)

1. มีวิสัยทัศน์และใช้หลักธรรมาภิบาล

1. ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่
2. ขาดการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน

ในการบริหารจัดการ
2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
และการกระจายฐานข้อมูลไม่ทั่วถึง
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. การสั่งงานไม่ตรงกับสายงาน
3. มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม บุคลากร
หน่วยงาน ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
4. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ มีภาวะ
ผู้นำ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีคุณธรรม
จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี
5. ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
6. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
7. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน
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ตารางการสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนพรเจริญวิทยา โดยภาพรวม
ตาราง การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)

ตาราง การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)

จากตารางสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา สามารถสรุปความหมายได้ดังนี้
ปัจจัยภายนอก ที่เป็นโอกาสต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ ด้านสังคมวัฒนธรรม
(+0.22) ด้านเทคโนโลยี (+0.19) ด้านการเมืองและกฎหมาย (+0.10) สำหรับปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจ (-0.07) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว ปัจจัยภายนอก มีโอกาสมากกว่า
อุปสรรค
ซึ่งเอื้อต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (+0.44)
ปัจจัยภายใน ที่เป็นจุดแข็งต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ ด้านโครงสร้างและนโยบาย
(+0.27) ด้านบุคลากร (+0.25) ด้านการบริหารจัดการ (+0.20) ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (+0.14)
ด้านวัสดุและอุปกรณ์ (+0.09) และด้านผลผลิตและการบริการ (+0.09) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว
สถานศึกษามีจุดแข็งในการจัดการศึกษาของสถานศึกษามากกว่าจุดอ่อน (+1.04)
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กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนพรเจริญวิทยา
บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT

STARS ดาวรุ่ง
หมายถึง โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข็มแข้ง และสภาพแวดล้อมภายนอก ที่เอื้อต่อการดำเนินการ
กำหนดกลยุทธ์เพื่อขยายงานและสร้างความเจริญเติบโต
เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า สถานศึกษามีปัจจัยที่เป็นโอกาสและมีจุดแข็งกล่าวคือ สถานศึกษา
มีโอกาสในการจัดการศึกษา หรือให้บริการการศึกษามาก ทั้งนี้เนื่องจากมีปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม ด้าน
เทคโนโลยี ด้านการเมืองและกฎหมาย สนับสนุน แต่ยังมีอุปสรรคบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาใน
ด้านเศรษฐกิจของประชาชน สำหรับข้อได้เปรียบหรือจุดแข็งของสถานศึกษา คือ ด้านโครงสร้างและนโยบาย
ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน ด้านวัสดุและอุปกรณ์ และด้านผลผลิตและ
การบริการ ตามลำดับ แต่ยังมีจุดที่ควรพัฒนาคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนควรพัฒนาให้สูงขึ้น และ
ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการจัดการศึกษา

26

ส่วนที่ 3
ทิศทางการจัดการศึกษา
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-------------วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
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3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน
การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen)
พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในอนาคต
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 –
2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560 – 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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มาตรการและแนวดำเนินการ
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม
ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี
มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
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5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบท ของพื้นที่
6. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด
1.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่กำหนด
(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม
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2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม
สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด
2.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว
(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับคำปรึกษา
ชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย
3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้(พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ
คือ
1. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
2. การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
5. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลาย ในวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาส ให้ผู้เรียนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษา ความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นทีเ่ ฉพาะ
เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
4.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความจำเป็นและ เหมาะสม
กับบริบท
(2) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
(3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมกับ
สภาพบริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
4.1 สถานศึกษา
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัด และประเมินผลที่
เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
(2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
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(3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตามความสามารถ
ความสนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหา
ตนเอง นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนา ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรง
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
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1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จำนวนงบประมาณ
ในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี
การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอำนาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดทำแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ
1.5 กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงาน ผลการดำเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. สถานศึกษา
2.1 ดำเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด
โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัด การเรียนรู้ตามกระบวนการ
5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้ เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น
สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)
เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่ พัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล
(Digital Learning Platform)
2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย
ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน
2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา
2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
การพัฒนาของประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพืน้ ฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
นำไปปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ
(NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไป
ปฏิบัติได้
5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
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7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตร เชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย
มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยการการ
เรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษา หรือให้ขอ้ เสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด)
และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
2.1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และดำเนินการพัฒนา การจัดการศึกษา
ปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้
ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
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(3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่กำหนด
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้
ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียน และผู้สนใจ
(5) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผล
การดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 สถานศึกษา
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งใน
และนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
(2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียน เป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข
(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน
มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย
ไข้ เจ็บ
(6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมี
ส่วนร่วมและการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา
(7) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
2.2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
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- มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัย
รักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) จัดทำเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และดำเนินการประเมิน รวมทัง้ ประสานการดำเนินงาน เพื่อทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์
ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
รวมถึงการวางพืน้ ฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสม
และนำไปปฏิบัติได้
(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ
(5) ดำเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียน ได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
(6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาภาพรวม
รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 สถานศึกษา
(1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active
Learning)
(2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิด
ในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผล และการหา
ความสัมพันธ์
(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ
ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ
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เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและ
นำไปปฏิบัติได้
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์ และสังคม (Social and
Emotional Learning : SEL)
(6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิด แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน
(Coding)
(7) ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง
(8) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะ
ด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ นำไปสู่
การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต
มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
2.3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ มีนิสัยรัก
การอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) ประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผล การประเมินเพื่อเป็นฐานการ
พัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
(3) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
รวมถึงการวางพืน้ ฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสม
และนำไปปฏิบัติได้
(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ
(5) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
ในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพ
ในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
(6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
2.3.2 สถานศึกษา
(1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)
(2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น
(Independent Study : IS)
(3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด
นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรม
กีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง
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ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด
ความต้องการ และความสนใจของตนเอง
(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional
Learning : SEL)
(6) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ
เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
โดยแนวทางการดำเนินการ
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลตาม
สภาพจริงสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส
ในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตร้องการจำเป็นพิเศษ เฉพาะบุคคล
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจำเป็นพิเศษ
(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา นำระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้
(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลังครูและบุคลกร
ให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส
(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดี ต่อการจัดการศึกษา
สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี สิ่ง
อำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่สอดคล้อง กับความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ
(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนันสนุนการพัฒนา ภาคีเครือข่าย
(Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็ก
ด้อยโอกาส
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3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัด
การศึกษา
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนอง
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
3.2 สถานศึกษา
(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
(2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้ผ่าน
ระบบดิจิทัล
4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องดำเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครู อย่างต่อเนื่อง โดย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้
เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน
และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญ
ด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียน
โดยตรง
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4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน การผลิตครู ให้ผลิต
ครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือ กับสถาบันการผลิตครู
วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผน
วิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตครู
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอย่าง
เป็นระบบ
4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จะต้องดำเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่
ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผูอ้ ำนวยการ
การเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน
ทำหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม
และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment)
เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดให้มีหลักสูตร
และกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน
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(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร ที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ (Career Path)
(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC)
(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม และ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล
(Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่
ของตน
(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะ
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ที่มีความแตกต่าง (Differentiated
Instruction)
(10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง
(Higher Order Thinking)
(11) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(12) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(13) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face
Training
(14) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุงระบบ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกำหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ
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(15) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มี
ความแตกต่าง เป็นต้น
3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล
4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ
5) พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding)

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับพื้นที่
ร่วมมือในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพข้อเท็จจริง
โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิ การได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพของประชาชน
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ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ
3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่
6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม
และประเมินผล
(2) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
1.2 สถานศึกษา
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องระดับ
พื้นที่ จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
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(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0 - 6 ปี)
เพื่อในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง บริการ
การเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน
(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ มีคุณภาพ
(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดินทาง
ไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบท
ของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำมาตรฐาน
สถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) มาตรฐาน ด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา
๔) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ
ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นสำคัญ
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษา
ประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียนขนาดเล็ก
ในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม และเพียงพอ
เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพ
พื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
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ความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์
ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ
สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน
ความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลน
ทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ และติดตาม กำกับ
การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้
ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

48
(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครู
อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance
Learning Technology: DLT)

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง
ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค
สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุก
โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
6. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน 15,000 โรงเรียน
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม จำนวน 6,000 โรงเรียน
9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
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2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะ มาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดำเนิน
กิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ
Paper less
6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้าง
สำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
7. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐
8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
สำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดำเนินทาง การให้องค์ความรู้และสร้าง
จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
3. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็น
กับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผล ต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน
5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค
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7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค
8. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 225 เขต เพื่อดำเนินการต่อ
ยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับสำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา
11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมต่อ
ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาก ที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนำขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมดี
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชน
วัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอด สู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน
17. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
2. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยน ให้เป็นหน่วยงานให้มี
ความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
2. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล
3. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่
การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
8. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
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9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
เป็นมาตรการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการ
เป็นรายด้านหรือทุกด้านได้
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์
หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และโครงสร้างการกำกับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์
หน้าที่และอำนาจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธาน
และกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงหลัก
ธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความ
แตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการ และข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน ด้านธุรการ
ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าว เป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู
ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา
มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติ
การและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการศึกษา
(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น
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(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิต
(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดอบรม
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติหน้าที่
(11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระ ในการบริหารและ
จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นราย
ด้านหรือทุกด้านได้
(12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
2. พัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน มีความทันสมัย
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานทั้งระดับสำนักงานส่วนกลางและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้
เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
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(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน
(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based Management)
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs”
(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพื้นที่
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา
3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา
เป็นมาตรการที่เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไป
ยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความ
ซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถกำหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียน
กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง
(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน
เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรายบุคคล กับ
กระทรวงมหาดไทย
(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบธนาคาร
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4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data
Technology) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล ในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ นำ Cloud Technology มาให้บริการ แก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS
PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสำนักงาน เช่น
ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งในรูปแบบ
Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS
(2) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนในฐานข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ
(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัดการศึกษาทั้ง
ระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและ
นอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทำงานร่วมกับ
แพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ
(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณา
การข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง
และศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้อง กับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน
พัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-------------อัตลักษณ์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
“สามัคคี มีวินัย เต็มใจให้บริการ”
ความเชื่อและหลักคิด
“เรารักนักเรียนเสมือนลูก รักเพื่อนร่วมงานเสมือนญาติ และรักองค์กรเสมือนบ้าน”
วิสัยทัศน์
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 บริหารจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และพื้นที่ชายแดน สู่ความเป็นเลิศตามศาสตร์พระราชา ได้มาตรฐานสากล”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
2. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรมและ
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. บริหารจัดการด้วยศาสตร์พระราชาและมีนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม โปร่งใส ปราศจากคอร์รัปชั่น
นโยบาย
1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
2. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
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เป้าประสงค์
1. นักเรียนเห็นคุณค่าความสําคัญ ของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพ
ใน การแข่งขันในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นครูมืออาชีพ
4. นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ มีกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการ ศึกษาและมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็ง
5. สถานศึกษามีภาพลักษณ์ และภูมิทัศน์เป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น สวยงามและมีบรรยากาศ
เอื้อต่อ การเรียนรู้
6. การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลด้วยศาสตร์พระราชา มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการพัฒนา คุณภาพการศึกษา
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผู้นําองค์กรได้ตระหนักถึงกระบวนการการทํางานที่มุ่งสู่
ความสําเร็จ ตามเป้าหมาย จึงได้กําหนดให้มีกระบวนการในการทํางานที่ชัดเจน และแนวทางในการพัฒนา
สู่ความสําเร็จตาม โมเดลการพัฒนาองค์กรดังนี้
มาตรการ
1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
1. น้อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ
“ศาสตร์ พระราชา” มาใช้ในการบริหารและการจัดการกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
2. เสริมสร้าง ยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เช่นอาชญากรรมและความรุนแรง
ใน รูปแบบต่างๆสิ่งเสพติดภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ภัยจากไซเบอร์
5. เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยา เสพติดย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการ 5 มาตรการ ได้แก่ ป้องกัน ค้นหา รักษา เฝ้าระวัง
และบริหารจัดการ ภายใต้ กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่
6. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสม
ตามบริบท พื้นที่ได้แก่ เขตระเบียงเศรษฐกิจ เขตพื้นที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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2. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดนและ
ความเปลี่ยนแปลง
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาประเทศคู่ค้าและภาษา
อาเซียน อย่างน้อย 1 ภาษา
3. พัฒนาระบบวัดผลประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างเต็มตามศักยภาพ
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้ด้วยระบบดิจิทัล
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
เน้น ทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ทั้งใน และนอกห้องเรียน
6. ส่งเสริมให้ผู้มีเรียนมีสมรรถนะมีทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะ
ภาษาคอมพิวเตอร์ coding เป็นภาษาที่ 3
7. สนับสนุนการผลิต จัดหา และใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวย
ความ สะดวกที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย ภายในสถานศึกษา
เพื่อให้ เรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
8. ส่งเสริมสถานศึกษาการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญเช่น ทวิศึกษา หลักสูตร
ระยะสั้น
9. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและมีศักยภาพในการแข่งขันในทุกระดับ
10. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง
ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม
11. เร่งรัดสถานศึกษายกระดับผลการประเมินทุกระดับ PISA , O-NET
12. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศในสาขาด้านต่าง ๆ เช่น ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียนอัจฉริยะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ดนตรี กีฬา และความสามารถอื่น ๆ เป็นต้น
13. ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สเต็มศึกษา (Science Tecnology
Engineering and Mathematics Education:STEM Education) การสอน coding จิตศึกษา PBL, PLC
14. ส่งเสริมสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
และนําผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เช่นจัดทําแผนอัตรากําลัง การสรรหา
การบรรจุแต่งตั้ง ให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการของสถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. เร่งรัดพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. เสริมสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เชื่อมโยงกับ
การเลื่อน วิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers and Educational Personnels
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
4. ด้านการสร้างโอกาส ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
1. ส่งเสริมนักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
2. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
3. จัดตั้งกองทุนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและศักยภาพนักเรียน
4. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมและทั่วถึง
5. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Hi-speed Internet) ที่ใช้การพัฒนา
ศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT), การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television :
DLTV) ฯลฯ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการแสวงหาความรู้ของนักเรียน
5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. ปลูกฝังสร้างจิตสํานึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
2. สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ
ที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4. เร่งรัดพัฒนาอาคารเรียนอาคารประกอบปรับภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ เช่น สวนพฤกษศาสตร์
และการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ
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6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
1. เร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนาระบบวางแผน การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และ ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่และนโยบาย
ที่สําคัญเร่งด่วนที่โรงเรียนประสบปัญหาวิกฤต โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)
โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนดนตรี กีฬา และโรงเรียนมาตรฐานสากลรวมทั้ง
โรงเรียนในโครงการตาม นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเครือข่ายสหวิทยาเขต สถานศึกษาและองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้เครือข่ายสหวิทยาเขตและ
สถานศึกษา เป็นฐาน และรูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ
2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและภาคส่วนการศึกษาในระดับจังหวัด
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย ได้แก่ เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ และสหวิทยาเขต
2.4 ส่งเสริมการจัดพัฒนาโรงเรียนประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก เข้าใจ เข้าถึงในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกํากับ
ดูแล ตลอดจน การเข้ามีส่วนร่วมรับผิดอชในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้มีการคัดเลือก (โควตา) นักเรียนเข้า
ศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย
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4. การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม โปร่งใส ปราศจากคอร์รัปชั่น
4.1 จัดทําประกาศข้อตกลงเจตนารมณ์/ธรรมนูญ/ปฏิญญา ร่วมกันของผู้บริหารและสมาชิก
ในองค์กรที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม
4.2 กําหนดคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทํา” ที่สอดคล้อง
กับปัญหา คุณธรรมขององค์กร หรือคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เช่น การใช้
วัสดุสํานักงานอย่าง ประหยัด มาปฏิบัติงานตรงเวลา การบริการด้วยความโปร่งใส จัดจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคม ฯลฯ
4.3 จัดทําแผนการดําเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจัดบุคลากร/ทีมงาน/ผู้รับผิดชอบ
การดําเนินงาน ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามประเด็นคุณธรรมเป้าหมายองค์กร
4.4 ดําเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามคุณธรรมเป้าหมาย และแผนงานที่
กําหนดเป็นระบบและต่อเนื่องมากขึ้น 4.5 จัดระบบติดตาม รายงานประเมินผลและ จัดกิจกรรมรณรงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
4.6 ดําเนินงานขององค์กรตาม “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่ อยากทํา” ตาม
คุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพิ่มมากขึ้น
4.7 จัดกระบวนการยกย่องเชิดชู การทําความดีหรือบุคคลผู้มีคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น
บุคคล คุณธรรม โครงการดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรม ส่วนงานดีเด่นด้านคุณธรรม ฯลฯ
4.8 เพิ่มประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย ในมิติการนําหลักศาสนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมา กําหนดเป็นปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่ อยากทํา เพิ่มเติมจากคุณธรรม อื่น ๆ อย่าง
ชัดเจน
4.9 จัดทําความรู้จากการดําเนินงานองค์กรคุณธรรม สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอด
ขยายผลไปสู่ องค์กรอื่นได้
ตัวชี้วัด
1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนอย่างยั่งยืน
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์
สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์
เป็นประมุข
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4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
5. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เช่น อาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์
6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ (หนองคาย ) มีการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบทและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 นวัตกรรม
7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ชายแดนชายแดน มี
การพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 นวัตกรรม
2. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสอดคล้องกับบริบทเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และพื้นที่ชายแดน
2. ร้อยละ 40 ของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนหรือภาษาประเทศคู่ค้า
อย่างน้อย 1 ภาษา
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ด้วยวิธีการ หลากหลาย
5. ร้อยละ 100 ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านคล่องเขียนคล่องได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กําหนด
6. ร้อยละ 100 ของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กําหนด
7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีนิสัยรักการอ่าน
8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน การสร้างบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ และจัดให้มีการประกวดแข่งขันนวัตกรรมห้องสมุด
9. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning)
10. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพ
ความต้องการ และบริบทของแต่ละพื้นที่
11. ร้อยละ 20 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จัดหลักสูตรอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ
12. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
13. ร้อยละ 100 สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการผลิต จัดหา และใช้สื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
14. ร้อยละ 100 สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดหลักสูตร ทักษะอาชีพคู่กับวิชาสามัญ
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15. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาผู้เรียนตามความจําเป็นพิเศษตามศักยภาพด้วยรูปแบบ
ที่เหมาะสม
16. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งเป็นรูปธรรม
17. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละกลุ่มสาระมีจํานวนเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษาที่ผ่านมา
18. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได้รับการเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA
19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) มีนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัด การศึกษา
21. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิจัยในชั้นเรียน และนําผลการวิจัยไปใช้
ในการ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน วัดผล ประเมินผลและการบริหารจัดการ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จัดทําแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุ
แต่งตั้งตามความต้องการของสถานศึกษา
2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัย
3. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีระบบการประเมินและพัฒนาครูผู้ช่วย
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน
4. ด้านการสร้างโอกาส ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาส ในการศึกษาต่อการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีอัตราการออกกลางคันของผู้เรียนลดลง
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4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
5. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน
8. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทําข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีกองทุนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
11. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีคุณธรรมจริยธรรมและน้อมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบให้มีความพร้อมในการใช้งาน
6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร
7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการจัดระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาและถือปฏิบัติอย่าง
เข้มข้น
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนสู่
การปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดทําแผนใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง ชุมชน
สังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติของสถานศึกษา
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ที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีผลงานเป็นที่ประประจักษ์
7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีการประสานข้อมูลกับสถาบันหรือหน่วยงาน
ทางการศึกษาในการคัดเลือก (โควตา) ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย
8. องค์กรมีการประกาศข้อตกลงเจตนารมณ์/ธรรมนูญ/ปฏิญญา ร่วมกันของผู้บริหารและสมาชิก
ในองค์กรที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม
9. องค์กรมีการกําหนดคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทํา” ที่
สอดคล้องกับ ปัญหาคุณธรรมขององค์กร หรือคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เช่น การใช้
วัสดุสํานักงาน อย่างประหยัด มาปฏิบัติงานตรงเวลา การบริการด้วยความโปร่งใส จัดจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
ฯลฯ
10. องค์กรมีการจัดทําแผนการดําเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจัดบุคลากร/ทีมงาน/ผู้รับผิดชอบ
การดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามประเด็นคุณธรรมเป้าหมายองค์กร
11. องค์กรมีการดําเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามคุณธรรมเป้าหมาย และแผนงาน
ที่กําหนดเป็นระบบและต่อเนื่องมากขึ้น
12. องค์กรมีการจัดระบบติดตาม รายงานประเมินผลและ จัดกิจกรรมรณรงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อ พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
13. องค์กรมีผลสําเร็จการดําเนินงานขององค์กรตาม“ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทํา”
ตาม คุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพิ่มมากขึ้น
14. องค์กรมีกระบวนการยกย่องเชิดชู การทําความดีหรือบุคคลผู้มีคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น
บุคคล คุณธรรม โครงการดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรม ส่วนงานดีเด่นด้านคุณธรรม ฯลฯ
15. องค์กร มีการเพิ่มประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย ในมิติการนําหลักศาสนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมากําหนดเป็นปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทํา เพิ่มเติมจากคุณธรรม อื่น ๆ อย่างชัดเจน
16. องค์กรมีองค์ความรู้จากการดําเนินงานองค์กรคุณธรรม สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอด
ขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้
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ทิศทางการจัดการศึกษา โรงเรียนพรเจริญวิทยา
ปีการศึกษา 2563-2566
-------------โรงเรียนพรเจริญวิทยา ได้วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT analysis
ซึ่งได้วิเคราะห์ทั้งโอกาส อุปสรรคของปัจจัยภายนอก และจุดแข็ง จุดอ่อนของปัจจัยภายใน เพื่อประเมิน
สถานภาพของสถานศึกษาให้เห็นทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษา จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
มาตรการหรือแนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย ในระยะเวลา 4 ปี ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“โรงเรียนพรเจริญวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียน ครู บุคลากร และการบริหารจัดการ ตามระดับคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางวิชาการ ตามระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
3. จัดการศึกษาโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในหลักสูตร
สู่การปฏิบัติจริง
4. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากร ให้มีคุณภาพตามระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล
5. พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ (Goal)
ด้านผู้เรียน
1. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกาย จิต สังคม ที่ดีเหมาะสมตามวัย
2. ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม อยู่อย่างพอเพียง ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. ผู้เรียนสามารถคิดคำนวณและสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
5. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาได้
6. ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้
7. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารได้
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ด้านการบริหารจัดการ
8. โรงเรียนกำหนด วิสัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมาย ชัดเจน
9. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
10. ผู้บริหารดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
11. ผู้บริหารพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
12. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
13. โรงเรียนมีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน
14. ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
15. ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
16. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
17. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
18. ครูใช้กระบวนการวิจัย สื่อ นวัตกรรม ในการพัฒนาผู้เรียน
ด้านการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและสังคมแห่งการเรียนรู้
19. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
20. โรงเรียนระดมทรัพยากรเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการศึกษา
กลยุทธ์ (Strategy)
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(ขับเคลื่อนสู่เป้าประสงค์ที่ 1-7)
2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
(ขับเคลื่อนสู่ประสงค์ที่ 8-12)
3. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
(ขับเคลื่อนสู่เป้าประสงค์ที่ 13-18)
4. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและสังคมแห่งการเรียนรู้
(ขับเคลื่อนสู่เป้าประสงค์ที่ 19-20)
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มาตรการหรือแนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกาย จิต สังคม ที่ดีเหมาะสมตามวัย
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม อยู่อย่างพอเพียง ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดคำนวณและสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาได้
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารได้
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
1. วิเคราะห์บริบท กำหนด วิสัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมาย ชัดเจน
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. พัฒนาและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
1. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
5. ส่งเสริมและพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
6. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้กระบวนการวิจัย สื่อ นวัตกรรม ในการพัฒนาผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาและสังคมแห่งการเรียนรู้
1. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2. ระดมทรัพยากรเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการศึกษา
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ส่วนที่ 4
รายละเอียดแผนการใช้งบประมาณ
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รายละเอียดประมาณการงบประมาณ ปีการศึกษา 2563
( 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 )
1. ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมม.ต้น (3,500 บาท/คน/ปี)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมม.ปลาย (3,800บาท/คน/ปี)

จำนวนนักเรียน
(คน)
319
313
281
913
260
215
220
695

จำนวนเงิน
(บาท)
1,116,500
1,095,500
983,500
3,195,500
988,000
817,000
836,000
2,641,000

รวมทั้งหมด

1,608

5,836,500

ระดับชั้น

ข้อมูลDMC 21 มีนาคม 2563

รายการหักจ่าย
1. ค่าไฟ
2. ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต
3. ค่าจ้างครูพิเศษ 2 คน
4. ค่าจ้างนักการแม่บ้าน
5. บุคลากรไปราชการ

เดือนละ
(บาท)
100,000
2,000
18,000
65,000
25,000

ระยะเวลา
(เดือน)
12
12
11
12
12

รวมหักจ่ายรายการ 1-5 เพื่อให้หนี้ไปแฝงไว้ในยอดคงเหลือ

จำนวนเงิน
(บาท)
1,200,000
24,000
198,000
780,000
300,000

2,502,000

คงเหลือ เงินอุดหนุนรายหัว 3,334,500 บาท เพื่อจัดสรรตามสัดส่วน
1. งบสำรอง
2. งบกลาง
3. งบดำเนินงาน

10 %
30 %
60 %

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

333,450
1,000,350
2,000,700

บาท
บาท
บาท
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2. ประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายการ

จำนวน
นักเรียน
(คน)

ม.ต้น (440 บาท/คน/ภาคเรียน)

913

401,720

401,720

803,440

ม.ปลาย (475 บาท/คน/ภาคเรียน)

695

330,125

330,125

660,250

รวม

1,608

731,845

731,845

1,463,690

จำนวนเงิน (บาท)
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รวม

3. ประมาณการเงินระดมทรัพย์
จำนวน
นักเรียน
(คน)

รายการ
เงินจัดสอนภาษาต่างประเทศ
(500 บาท/คน/ภาคเรียน)
เงินจัดสอนคอมพิวเตอร์(ICT)
(200 บาท/คน/ภาคเรียน)
ค่าเรียนปรับพื้นฐาน ม.1, ม.4
(200 บาท/คน)

จำนวนเงิน (บาท)
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รวม

1,608

804,000

804,000

1,608,000

1,608

321,600

321,600

643,200

579

115,800

-

115,800

1,241,400

1,125,600

2,367,000

รวม

3.1 ประมาณใช้เงินจัดสอนภาษาต่างประเทศ

1. ครูต่างชาติ 3 คน

ค่าจ้าง
เดือนละ
(บาท)
95,000

2. ครูไทย 3 คน

45,000

รายการ

รวม

140,000

ระยะเวลา
(เดือน)

จำนวนเงิน
(บาท)

10

950,000

11

495,000
1,445,000

72

สรุปประมาณการงบประมาณ ปีการศึกษา 2563
(1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564)

รายการ

งบประมาณ 2563

ยอดยกมา

รวม

31 มีนาคม 2563

เงินอุดหนุนรายหัว
1. ค่าสาธารณูปโภค

1,224,000

-

1,224,000

2. ค่าจ้างบุคลากร

978,000

-

978,000

3. พัฒนาบุคลากรไปราชการ

300,000

-

300,000

4. งบสำรองจ่าย

333,450

30,000

363,450

5. งบกลาง

1,000,350

90,000

1,090,350

6. งบดำเนินงาน

2,000,700

703,048

2,703,748

5,836,500

823,048

6,659,548

1. กิจกรรมด้านวิชาการ

584,320

550,000

1,134,320

2. กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

411,550

56,045

467,595

3. กิจกรรมทัศนศึกษา

363,300

-

363,300

4. กิจกรรมบริการ ICT

104,520

-

104,520

1,463,690

606,045

2,069,735

1,608,000

400,000

2,008,000

2. ค่าจัดสอนคอมพิวเตอร์

643,200

206,800

850,000

3. ค่าเรียนปรับพื้นฐาน

115,800

-

115,800

2,367,000

606,800

2,973,800

20,000

100,000

120,000

9,687,190

2,112,845

11,800,035

รวม
เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

รวม
เงินระดมทรัพย์
1. ค่าจัดสอนภาษาต่างประเทศ

รวม
เงินรายได้สถานศึกษา(เงินบำรุงอื่นๆ)
รวมทั้งสิ้น
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รายละเอียดงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่

งบอุดหนุนรายหัว

กิจกรรม

มีเงิ น
ขอมา
ส่ วนต่าง

งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
กิจกรรม

งบดาเนินการ

งบกลาง

สารอง

2,703,748

1,090,350

363,450

วิชาการ
1,134,320

2,703,748

1,090,350

35,000

1,134,320

-

-

328,450

-

คุณธรรม

ระดมทรัพย์
จ้างสอนภาษา ค่าจัดสอน
ต่ างประเทศ
คอม

ทัศนศึกษา บริการICT

ค่ าเรียน

เงินบารุง รวมงบใน
120,000 9,205,283

467,595

363,300

104,520 2,008,000

850,000

ปรับพฐ
-

467,595

363,300

104,520 1,608,000

850,000

-

-

-

-

400,000

-

-

-

8,356,833

120,000

848,450

ค่าสาธารณูปโภค
1 ค่าไฟฟ้า เดือนละ 100,000 x 12 เดือน
2 ค่าอินเทอร์เน็ต เดือนละ 2,000 x 12 เดือน
รวม1

1,200,000

1,200,000

24,000

24,000

1,224,000

-

-

-

-

-

-

- 1,224,000

ค่าจ้างบุคลากรและไปราชการ
1

ครูต่างชาติ 3 คน เดือนละ 95,000 x 10 เดือน

950,000

950,000

2

ครูสอนจี นญี่ปนุ่ 3คน เดือนละ 45,000 x 11 เดือน

495,000

495,000

3

ครูพิเศษ 2 คน เดือนละ 18,000 x 11 เดือน

198,000

198,000

4

ค่าจ้ างนักการ เดือนละ 65,000 x 12 เดือน

780,000

780,000

5

บุคลากรไปราชการ

300,000

300,000

รวม2

1,278,000

-

-

-

- 1,445,000

-

- 2,723,000

รวม1 + รวม2

2,502,000

-

-

-

- 1,445,000

-

- 3,947,000
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งบอุดหนุนรายหัว
ที่

กิจกรรม

งบดาเนินการ

งบกลาง

งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
สารอง

วิชาการ

คุณธรรม

ระดมทรัพย์

ทัศนศึกษา บริการICT

จ้างสอนภาษา ค่าจัดสอน
ต่ างประเทศ

คอม

ค่ าเรียน

เงินบารุง

รวม

ปรับพฐ

กลุม่ งานบริหารงานวิชาการ
1 พัฒนาระบบงานกลุ่มงานวิชาการ

473,820

2 พัฒนาห้องเรียน

500,000

3 โรงเรียนมาตรฐานสากลและรร.คุณภาพ

100,000

4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ

104,520

604,520
100,000
0

13,500

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
วิเคราะห์มฐ.สู่การปฏิบัติ

473,820

13,500
0

8,450

ติวเสริม (งบสานฝัน)

8,450
0

พานักเรียนม.6 ไปสอบ

22,100

22,100

5 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC

39,500

39,500

6 จัดซื้อเครื่องตรวจข้อสอบ

25,000

25,000

7 จัดซื้อปพ.5

40,000

40,000

8 พิธมี อบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

20,000

20,000

5,000

5,000

9 แก้ปัญหา 0 ร มส
10 พัฒนางานทะเบียน
รับสมั ครนักเรียนเข้าใหม่

0
15,000

15,000

2,500

2,500

ป้ายสารสนเทศ

15,000

15,000

จัดซื้อแบบพิมพ์

10,680

10,680

แนะแนวการศึกษาต่อม.1 ม.4
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11 เตรียมติดพิชิตฝันม.5ม.6

5,000

12 ตลาดนัดหลักสูตร
13 แสดงความยินดีกบั นักเรียนม.6

15,000
15,000

14 ฝึกประสบการณ์ดา้ นวิชาชีพ
15 พัฒนาระบบงานแนะแนว

5,000
15,000
2,000

3,000

16 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

15,000
2,000
3,000
0

พัฒนาสื่อนวัตกรรม(อบรมสร้างสื่อ)

42,750

42,750

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในภายนอก

150

150

7,820

7,820

11,450

11,450

พัฒนาหลักสูตร (อบรมครู)
พัฒนาการวัดและประเมิ นผล (อบรมครู)
17 สวนพฤกศาสตร์
ศึกษาดูงาน

0
4,140

4,140

อบรมการดาเนินงาน 5 องค์ประกอบ

42,420

42,420

ประชุมกลุ่มโรงเรียนสวนฯ

13,320

13,320

9,715

9,715

การดาเนินงาน 5 องค์ประกอบ
18 ส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน

0

ยอดนักอ่าน

4,304

4,304

ป้ายนิเทศความรู้ในห้องสมุ ด

2,010

2,010

สัปดาห์ห้องสมุ ด

6,702

6,702

ซื้อหนังสือ

50,000

50,000

วัสดุสานักงาน

34,129

34,129

พัฒนาสภาพแวดล้อมห้องสมุ ด

15,880

15,880
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19 พัฒนางานระดมทุน
พัฒนาระบบงาน

0
10,000

10,000

งานคัดกรองออกเยีย่ มนักเรียนทุน

6,000

6,000

พัฒนาสภาพแวดล้อมงานทุน

7,600

7,600

2,215

2,215

20 คัดกรองและส่งเสริมนักเรียนเรียนร่วม
21 ศิลปหัตถกรรม

141,212
รวม

1,584,155

-

-

158,212

141,212
-

-

104,520

-

-

-

-

1,846,887
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งบอุดหนุนรายหัว
ที่

กิจกรรม

งบดาเนินการ

งบกลาง

งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
สารอง

วิชาการ

คุณธรรม

ระดมทรัพย์
จ้างสอนภาษา ค่าจัดสอน

ทัศนศึกษา บริการICT

ต่ างประเทศ

เงินบารุง

ค่ าเรียน

รวม

ปรับพฐ

คอม

1กลุม่ สาระฯวิทยาศาสตร์
1 พัฒนาความเป็นเลิศ

0

แข่งขันศิลปหัตถกรรม

54,413

54,413

กิจกรรมและการแข่งขันรายการต่างๆ

93,300

93,300

2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

0
7,900

7,900

-

0

3 พัฒนาระบบงานกลุ่มสาระฯ

94,000

94,000

4 พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้

116,513

116,513

5 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC

11,860

11,860

6 พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้

18,450

18,450

ผลสัมฤทธิ์ O-NET

7 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม
รวม

0
248,723

-

-

147,713

-

-

-

-

-

-

-

396,436
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งบอุดหนุนรายหัว
ที่

กิจกรรม

งบดาเนินการ

งบกลาง

งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
สารอง

วิชาการ

คุณธรรม

ระดมทรัพย์
จ้างสอนภาษา ค่าจัดสอน

ทัศนศึกษา บริการICT

ต่ างประเทศ

เงินบารุง

ค่ าเรียน

รวม

ปรับพฐ

คอม

2กลุ่ มสาระฯสุ ขศึกษาและพลศึกษา
1 พัฒนาความเป็นเลิศ

0

แข่งขันศิลปหัตถกรรม
กิจกรรมและการแข่งขันรายการต่างๆ

2,000

2,000

480,000

480,000

2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

0
500

500

ผลสัมฤทธิ์ O-NET

0

3 พัฒนาระบบงานกลุ่มสาระฯ

60,000

60,000

4 พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้

47,570

47,570

5 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC

490

490

15,548

15,548

6 พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้
7 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม
รวม

0
124,108

-

-

482,000

-

-

-

-

-

-

-

606,108

81
งบอุดหนุนรายหัว
ที่

กิจกรรม

งบดาเนินการ

งบกลาง

งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
สารอง

วิชาการ

คุณธรรม

ระดมทรัพย์
จ้างสอนภาษา ค่าจัดสอน

ทัศนศึกษา บริการICT

ต่ างประเทศ

เงินบารุง

ค่ าเรียน

รวม

ปรับพฐ

คอม

3กลุม่ สาระฯศิลปะ
1 พัฒนาความเป็นเลิศ

0

แข่งขันศิลปหัตถกรรม
กิจกรรมและการแข่งขันรายการต่างๆ

119,000

119,000

84,300

84,300

2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

0
3,000

3,000

ผลสัมฤทธิ์ O-NET

0

3 พัฒนาระบบงานกลุ่มสาระฯ

60,000

60,000

4 พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้

110,000

110,000

5 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC

2,000

2,000

6 พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้

0

7 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม

0

รวม

175,000

-

-

203,300

-

-

-

-

-

-

-

378,300

82
งบอุดหนุนรายหัว
ที่

กิจกรรม

งบดาเนินการ

งบกลาง

งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
สารอง

วิชาการ

คุณธรรม

ระดมทรัพย์
จ้างสอนภาษา ค่าจัดสอน

ทัศนศึกษา บริการICT

ต่ างประเทศ

เงินบารุง

ค่ าเรียน

รวม

ปรับพฐ

คอม

4กลุม่ สาระฯสังคมศึกษา
1 พัฒนาความเป็นเลิศ

0

แข่งขันศิลปหัตถกรรม
กิจกรรมและการแข่งขันรายการต่างๆ

15,795

15,795

8,400

8,400

2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

0
41,257

41,257

ผลสัมฤทธิ์ O-NET

0

3 พัฒนาระบบงานกลุ่มสาระฯ

72,000

72,000

4 พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้

4,900

4,900

5 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC

1,500

1,500

14,500

14,500

6 พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้
7 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม
รวม

0
134,157

-

-

24,195

-

-

-

-

-

-

-

158,352

83
งบอุดหนุนรายหัว
ที่

กิจกรรม

งบดาเนินการ

งบกลาง

งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
สารอง

วิชาการ

คุณธรรม

ระดมทรัพย์
จ้างสอนภาษา ค่าจัดสอน

ทัศนศึกษา บริการICT

ต่ างประเทศ

เงินบารุง

ค่ าเรียน

รวม

ปรับพฐ

คอม

5กลุม่ สาระฯภาษาไทย
1 พัฒนาความเป็นเลิศ

0

แข่งขันศิลปหัตถกรรม
กิจกรรมและการแข่งขันรายการต่างๆ

10,000

10,000

5,000

5,000

2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

0
2,955

2,955

ผลสัมฤทธิ์ O-NET

0

วันสุนทรภู่

20,300

20,300

วันภาษาไทย

4,355

4,355

หมอภาษา

1,900

1,900

3 พัฒนาระบบงานกลุ่มสาระฯ

70,000

70,000

4 พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้

4,000

4,000

5 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC

1,155

1,155

6 พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้

7,160

7,160

7 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม
รวม

0
111,825

-

-

15,000

-

-

-

-

-

-

-

126,825

84
งบอุดหนุนรายหัว
ที่

กิจกรรม

งบดาเนินการ

งบกลาง

งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
สารอง

วิชาการ

คุณธรรม

ระดมทรัพย์
จ้างสอนภาษา ค่าจัดสอน

ทัศนศึกษา บริการICT

ต่ างประเทศ

เงินบารุง

ค่ าเรียน

รวม

ปรับพฐ

คอม

6กลุม่ สาระฯการงานอาชีพ
1 พัฒนาความเป็นเลิศ

0

แข่งขันศิลปหัตถกรรม

20,000

20,000

กิจกรรมและการแข่งขันรายการต่างๆ

0

2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

0
5,000

5,000

ผลสัมฤทธิ์ O-NET

0

3 พัฒนาระบบงานกลุ่มสาระฯ

62,000

62,000

4 พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้

45,000

45,000

5 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC

1,000

1,000

10,400

10,400

6 พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้
7 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม
รวม

0
123,400

-

-

20,000

-

-

-

-

-

-

-

143,400

85
งบอุดหนุนรายหัว
ที่

กิจกรรม

งบดาเนินการ

งบกลาง

งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
สารอง

วิชาการ

คุณธรรม

ระดมทรัพย์
จ้างสอนภาษา ค่าจัดสอน

ทัศนศึกษา บริการICT

ต่ างประเทศ

เงินบารุง

ค่ าเรียน

รวม

ปรับพฐ

คอม

7กลุม่ สาระฯคณิตศาสตร์
1 พัฒนาความเป็นเลิศ

0

แข่งขันศิลปหัตถกรรม

15,600

15,600

กิจกรรมและการแข่งขันรายการต่างๆ

47,320

47,320

2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

0
21,700

21,700

4,200

4,200

3 พัฒนาระบบงานกลุ่มสาระฯ

76,000

76,000

4 พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้

20,000

20,000

5 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC

11,860

11,860

6 พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้

18,620

18,620

ผลสัมฤทธิ์ O-NET

7 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม
รวม

0
152,380

-

-

62,920

-

-

-

-

-

-

-

215,300

86
งบอุดหนุนรายหัว
ที่

กิจกรรม

งบดาเนินการ

งบกลาง

งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
สารอง

วิชาการ

คุณธรรม

ระดมทรัพย์
จ้างสอนภาษา ค่าจัดสอน

ทัศนศึกษา บริการICT

ต่ างประเทศ

เงินบารุง

ค่ าเรียน

รวม

ปรับพฐ

คอม

8กลุม่ สาระฯภาษาต่างประเทศ
1 พัฒนาครูกลุม่ สาระฯภาษาต่างประเทศ

50,000

50,000

2 พัฒนานักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ

47,000

47,000

3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

10,000

10,000

56,000

106,000

4 พัฒนาระบบงานกลุม่ สาระฯ
รวม

50,000
50,000

-

-

-

-

-

-

163,000

-

-

-

213,000

87
งบอุดหนุนรายหัว
ที่

กิจกรรม

งบดาเนินการ

งบกลาง

งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
สารอง

วิชาการ

คุณธรรม

ทัศนศึกษา บริการICT

ระดมทรัพย์
จ้างสอนภาษา ค่าจัดสอน
ต่ างประเทศ

คอม

ค่ าเรียน

เงินบารุง

รวม

ปรับพฐ

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

80,000

80,000

2 เฉลิมพระเกียรติร.10

10,000

10,000

3 วันสถาปนาลูกเสือ

5,000

5,000

4 วันวชิราวุธ

5,000

5,000

60,000

60,000

6 วันสถาปนายุวกาชาด

3,000

3,000

7 เข้าประจาหมู่ ยุวกาชาด

3,000

3,000

8 ซ่อมบารุงวัสดุอปุ กรณ์ยุวกาชาด

7,000

7,000

9 ชุมนุมยุวกาชาดที่จ.ร้อยเอ็ด

1,500

1,500

10 วันสถาปนายุวกาชาดที่จังหวัด

500

500

19,200

19,200

36,350

36,350

4,450

4,450

16,500

16,500

ฝึกภาคสนาม รด.

5,000

5,000

ฝึกผู้นา รด.

4,900

4,900

สัตย์ปฏิญาณเดินสวนสนาม รด.

1,000

1,000

10,000

10,000

5 เข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด

11 ทดสอบภาคปฏิบัตคิ า่ ยกลางวัน บพ.
เข้าค่ายพักแรม ม.3 บพ.
มอบเข็มและปฏิญาณตน บพ.
12 ฝึกภาคที่ตงั้ รด.

รด จิตอาสา รด.
13 ทัศนศึกษา

363,300

363,300

88
14 ส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนาฯ

0

ยุวบรรณารักษ์

2,980

2,980

หนังสือเล่มเล็ก

3,000

3,000

15,000

15,000

จัดซือ้ อุปกรณ์สานักงาน
15 ชมรมทูบีนัมเบอร์วนั
รวม

31,500
-

-

-

20,980

303,900

31,500
363,300

-

-

-

-

-

688,180

89
งบอุดหนุนรายหัว
ที่

กิจกรรม

งบดาเนินการ

งบกลาง

งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
สารอง

วิชาการ

คุณธรรม

ระดมทรัพย์
จ้างสอนภาษา ค่าจัดสอน

ทัศนศึกษา บริการICT

ต่ างประเทศ

คอม

เงินบารุง

ค่ าเรียน

รวม

ปรับพฐ

ศูนย์คอมพิวเตอร์
1 ซ่อมบารุงคอม เครือ่ งปรับอากาศ

111,500

111,500

30,500

30,500

3 จัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์

608,000

608,000

4 จ้างครูอตั ราจ้าง

100,000

100,000

2 ขยายสือ่ สัญญาณอินเตอร์เน็ต

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

850,000

-

-

850,000

90
งบอุดหนุนรายหัว
ที่

กิจกรรม

งบดาเนินการ

งบกลาง

งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
สารอง

วิชาการ

คุณธรรม

ทัศนศึกษา บริการICT

ระดมทรัพย์
จ้างสอนภาษา ค่าจัดสอน
ต่ างประเทศ

คอม

ค่ าเรียน

เงินบารุง

รวม

ปรับพฐ

กลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไป
1 พัฒนาระบบงาน

30,000

2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภค
วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทาความสะอาด

0
69,200

ค่าน้า ค่าไฟ
เก้าอี้พลาสติก

30,000
69,200
0

15,000

3 พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและรถ

15,000
0

พัฒนาบ้านพักครู

10,000

10,000

ปรับภูมิทัศน์ สวน เรือนเพาะชา

15,000

15,000

ซ่อมบารุงเก้าอี้นักเรียน

10,000

10,000

ซ่อมประตู หน้าต่าง

15,000

15,000

ซ่อมบารุงห้องน้าห้องส้วม

15,000

15,000

ซ่อมรางน้า บ่อพัก ท่อระบายน้า

10,000

10,000

ซ่อมถนน จุดต่าแฉะน้า

40,000

40,000

ซ่อมบารุงระบบประปา

16,910

16,910

ซ่อมบารุงระบบไฟฟ้า

45,000

45,000

ซ่อมบารุงเครื่องปรับอากาศ พัดลม

60,000

60,000

ซ่อมบารุง ยานพาหนะ

60,000

60,000

4 พัฒนาบุคลากร ลูกจ้าง

-

0

91
5 พัฒนาปรับปรุงงานโสต ประชาสัมพันธ์

0

ระบบเสียงโดม 40 ปี

10,000

10,000

ระบบเสียงห้องประชุมศรีพรเจริญ

80,000

80,000

พัฒนาสื่อออนไลน์ stremming live

15,000

15,000

7,300

7,300

พัฒนาห้องประชาสัมพันธ์
6 พัฒนางานโภชนาการ
7 พัฒนางานอนามั ย

5,000

5,000

30,000

30,000

8 ประชาธิปไตยในโรงเรียน

0

ค่ายสภานักเรียน
วารสารสภานักเรียน
กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน
การเลือกตัง้ สภานักเรียน

32,096

32,096

2,117

2,117

13,138

13,138

8,273

8,273

9 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

0

ไหว้ครู

14,606

14,606

รัฐพิธ/ี ราชพิธี

20,100

20,100

3,280

3,280

15,000

15,000

5,085

5,085

ครอบครัวพอเพียง
ทาบุญตักบาตรปีใหม่
10 ธนาคารความดี
11 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ป้องกันพฤติกรรมที่ไม่ พงึ ประสงค์

0
10,400

10,400

5,000

5,000

10,000

10,000

3,000

3,000

เยี่ยมบ้านนักเรียน

39,400

39,400

ประชุมผู้ปกครอง

23,000

23,000

ตรวจสารเสพติด
กากับติดตามมาสาย
พนักงานส่งเสริมความประพฤติ (พสน.)
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12 พัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน

10,000

10,000

13 โรงเรียนสีขาว

50,000
รวม

-

654,210

5,000

งบอุดหนุนรายหัว
ที่

กิจกรรม

งบดาเนินการ

งบกลาง

-

163,695

50,000
-

-

-

งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
สารอง

วิชาการ

คุณธรรม

-

-

-

822,905

ระดมทรัพย์
จ้างสอนภาษา ค่าจัดสอน

ทัศนศึกษา บริการICT

ต่ างประเทศ

เงินบารุง

ค่ าเรียน

รวม

ปรับพฐ

คอม

กลุม่ งานบริหารงานบุคคล
1 สร้างขวัญกาลังใจ

0

2 จ้างครูพเิ ศษ นักการ แม่ บ้าน
3 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรไปราชการ
4 ศึกษาดูงาน

0

6,000

5 สารสนเทศโรงเรียน

6,000

พัฒนาระบบงาน

0

วัสดุครุภัณฑ์
งานธุรการโรงเรียนและบุคคล

202,070

202,070

10,000

10,000

30,000

6 พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
รวม

-

218,070

30,000

30,000
-

-

-

-

-

-

-

-

248,070
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งบอุดหนุนรายหัว
ที่

กิจกรรม

งบดาเนินการ

งบกลาง

งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
สารอง

วิชาการ

คุณธรรม

ระดมทรัพย์
จ้างสอนภาษา ค่าจัดสอน

ทัศนศึกษา บริการICT

ต่ างประเทศ

เงินบารุง

ค่ าเรียน

รวม

ปรับพฐ

คอม

กลุม่ งานบริหารงานงบประมาณ
1 ปรับปรุงพัฒนาระบบงาน

152,225

152,225

2 พัฒนาบุคลากรกลุม่ งาน

0

ศึกษาดูงาน

0

อบรมพัสดุกลุม่ งานกลุม่ สาระ

5,000

5,000

3 อบรมการจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร

10,845

10,845

4 พัฒนาระบบงานประกันและสารสนเทศ

50,000

50,000

รวม

-

218,070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

218,070
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ส่วนที่ 5
การกำกับติดตาม ประเมินผล และรายงาน
1. การกำกับ ควบคุมการใช้งบประมาณ
1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอบันทึกข้อความขอจัดกิจกรรม/โครงการและขอใช้งบประมาณ
ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ต่องานแผนงาน เพื่อเสนอต่อผู้บริหารอนุมัติการใช้งบประมาณ
1.2 งานแผนงาน จัดทำบันทึกรายการขอใช้งบประมาณของกิจกรรม/โครงการ เพื่อเป็นข้อมูล
สารสนเทศสำหรับการสรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
1.3 งานแผนงาน จัดทำบันทึกการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามกิจกรรม/โครงการ
มอบให้งานการเงินและพัสดุ ดำเนินการจัดทำบัญชีควบคุมการใช้เงินงบประมาณของกลุ่มงานหรือกลุ่มสาระฯ
2. การนิเทศติดตาม
2.1 ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ติดตามการปฏิบัติ
กิจกรรม/โครงการ และให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน
2.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างกลุ่มงาน หัวหน้างาน หรือผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ
รายงานผลการดำเนินงาน โดยสรุปผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มหรือรูปเล่มอย่างน้อย 3 เล่มและนำไป
มอบให้งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 1 เล่ม
2.3 งานแผนงาน ประสานงานกับ งานการเงินและพัสดุ จัดทำผลการดำเนินงานตลอดปีการศึกษา
3. การประเมินผล
3.1 จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการวางแผนประเมินผลกิจกรรม/โครงการ
3.2 กำหนดวิธีการประเมินและระยะเวลาการประเมิน
3.3 จัดทำเอกสารแผนการประเมิน
3.4 เสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนการประเมิน
3.5 ดำเนินการประเมินตามแผน
3.6 สรุปและรายงานผลการประเมิน
4. จัดทำรายงานประจำปี
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ
4.2 รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการ
4.3 รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน
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