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กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 
 

     โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพ่ือใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ชุดโครงการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานของโรงเรียน
บ้านค่ายวิทยา ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการวางแผน กำหนดนโยบาย เป้าหมายที่จะดำเนินงานตามกลยุทธ์ต่างๆ 
เพ่ือทำให้การจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 (ภาคเรียนที่ 2) และปีการศึกษา 2561 (ภาคเรียนที่ 1) 
เป็นไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561  เล่มนี้ จะเป็นแนวทางและ
ประโยชน์ในการทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ ตามกลยุทธ์ และเป็นประโยชน์ในการขอความช่วยเหลือ ความร่วมมือสนับสนุนใน
การพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การจัดทำแผนปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนทุกกลุ่มงาน ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จึงทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
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ของโรงเรียนบ้านค่ายวทิยา 
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    ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ครั้งที่ 2/2561 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  แล้ว 
             เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ 
 

                                                                              

                                                    ลงชือ่................................................................ 
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                                                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                                โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา     
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1. ขอ้มลูทัว่ไป 

     1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  778  ตำบล  บ้านค่าย  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัด
ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36240  โทรศัพท์  044 – 899115   โทรสาร  044 – 899115   
E – mail  :  bankhaivitaya@thaimail.com    website : http//school.obec.go.th/bkv/ 
     1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 
     1.3  เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา ตำบลบ้านค่าย  ตำบลโนนสำราญ 
 

2. ขอ้มลูดา้นการบรหิาร 

     2.1  ชื่อ – สกุลผู้บริหาร  นายนพดล  กาญจนางกูร    -  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา        ดำรง

ตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559   จนถึงปัจจุบัน 

     2.2  ผูช้่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง) -  คน 

          ชื่อ             -             วุฒิการศึกษาสูงสุด  -     สาขา    -   
     2.3 ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 
          โรงเรียนค่ายวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ  เปิดทำการ
เรียนการสอน เมื่อวัน 17 พฤษภาคม 2525 ประเภทสหศึกษา แผนการจัดชั้นเรียน   
ปีการศึกษา 2553 เป็น 4 - 3 - 4 / 2 - 2 - 2                                     
                ผู้ริเริ่มก่อตั้ง คือ นายแถว ขันตี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว คณะครู - อาจารย์  และ
กรรมการหมู่บ้าน  ริเริ่มมาตั้งแต่  ปี  พ.ศ. 2524  แต่มีปัญหา  เรื่องที่ดินไม่ครบตามเกณฑ์ของกรมสามัญศึกษา จึง
ไม่สามารถเปิดโรงเรียนได้ แต่คณะกรรมการและชาวบ้านไม่ลดความพยายามเพ่ือลูกหลานได้มีท่ีเรียนใกล้บ้านจึง
พยายาม จัดหาที่ดินเพ่ิมเติมจนครบตามเกณฑ์แล้วเสนอกรมสามัญศึกษาเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง    กรมสามัญศึกษา
จึงได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลบ้านค่าย ชื่อ “ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ”  เมื่อวันที่  4  
มกราคม  2525  
 ปีการศึกษา 2525   โรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียน  ได้อาศัยอาคารเรียนโรงเรียน ประถมศึกษา  คือ  
โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้ว  ในวันที่  10  กันยายน  2525  กรมสามัญศึกษา  ได้แต่งตั้ง  
นายถนอม  ลุนทา   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน 
บ้านค่ายวิทยา  และในปีนี้เองโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ 004 จำนวน 1 หลัง เป็น
เงิน 370,000 บาท บนที่ดินผืนปัจจุบันเนื้อท่ี 36 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา ทำพิธีเปิดป้าย เมื่อวันที่   
13  กุมภาพันธ์  2526  และนักเรียนย้ายมาเรียน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2526 ซึ่งวันนี้โรงเรียนถือว่าเป็น 
          

บทที ่1 

ขอ้มูลพืน้ฐาน 

mailto:bankhaivitaya@thaimail.com
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วันสำคัญวันหนึ่งคือ  “วันคารวะผู้ปกครอง” หรือ “วันแห่งความรัก”   ปีแรกโรงเรียนรับนักเรียนชั้น ม.1  ได้ 129  
คน แผนการจัดชั้นเรียน  3 - 0 – 0  ครู - อาจารย์  จำนวน 6  คน  นักการภารโรง 1  คน 
                  ทำเนยีบผูบ้ริหารโรงเรยีน 
                             1. นายถนอม   ลุนทา    ปีการศึกษา 2525 - 2537 
                             2. นายพิสิษฐ์   สืบนุการวัฒนา              ปีการศึกษา 2537 – 2541 
                             3. นายสุรวิทย์   อาชีวศึกษาคม   ปีการศึกษา 2541 - 2543 
                             4. นายสังคม   ชีหรั่ง  (รักษาการ)           ปีการศึกษา 2543 - 2543  
                             5. นายอดุลย์  มุทุกันต์                ปีการศึกษา 2543 - 2544 
                             6. นายไพศาล   สมกิจศิริ            ปีการศึกษา 2544 - 2549 
                             7. นายสงบ   ลุนทา    ปีการศึกษา 2549 - 2559 
          8. นายนพดล  กาญจนางกูร                     ปีการศึกษา 2559 - ปัจจุบัน   
                              

2.4 ปรัชญา คติพจน์  คำขวัญ  สีประจำโรงเรียน  อักษรย่อ  ตราประจำโรงเรียน 

 

                                                ปรชัญาของโรงเรยีน 

“ การศกึษาคอื  ความเจรญิงอกงาม ” 
 

คตพิจนข์องโรงเรียน 

“  ปญัญา  โลกสม ิ ปชโชโต  ”  แปลวา่  “  ปัญญาเปน็แสงสวา่งในโลก ” 

คำขวญัของโรงเรยีน 

“  ปญัญา  สามัคค ี มีคุณธรรม  ” 

สปีระจำโรงเรยีน 
 

“  เทา  -  ฟา้  ” 
สเีทา  หมายถึง   เชาวป์ญัญา 

สีฟา้   หมายถึง   ความยิง่ใหญ ่ ความเกรยีงไกร 
 

อกัษรยอ่ 

“  บ.ค.ว.  ” 
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ตราประจำโรงเรียน 

 

 

   -  ช้าง  เป็นสัญลักษณ์ประจำตำบลบ้านค่าย 
      เพราะเคยเป็นที่ตั้งค่ายช้างศึกในสมัย   รัชกาลที่ 3 
   -  บ.ค.ว.  คือ  อักษรย่อของโรงเรียน 
   -  ธงด้านซ้ายมือ คือ ธงสีประจำโรงเรียน 
   -  ธงด้านขวามือ คือ ธงประจำจังหวัดชัยภูมิ 
   -  กำแพง คือ  กำแพงป้องกันข้าศึก 
   -  กลีบบัว เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ 
 

นายชัยวุฒิ  มาด้วง 
ครู วิทยฐานะชำนาญการ   

ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 
                                             ออกแบบไว้เมื่อ  ปีการศึกษา  2535 

 

อาคารเรยีนและอาคารประกอบ 
            อาคารเรียน 
                  1. อาคารเรียนถาวร  แบบ  208  จำนวน  1  หลัง 
                  2. อาคารเรียนถาวร  แบบ  108  ล.  จำนวน  1  หลัง    
                  3. อาคารเรียนถาวร  แบบ  424  ล.  (พิเศษ)  จำนวน  1  หลงั  
             อาคารประกอบ 
                  1. โรงฝึกงาน  แบบ   102/27  จำนวน  4  หน่วย  2  หลัง 
                  2. อาคารโรงอาหาร - หอประชุม  100/27  จำนวน 1 หลัง 
                  3. บ้านพักครู   จำนวน  3  หลัง 
                  4. บ้านพักนักการภารโรง  แบบมาตรฐาน   จำนวน  1  หลัง 
                  5. อาคารโรงอาหาร  จำนวน  1  หลัง 
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หอ้งปฏบิัตกิาร 

ที ่ รายการ การใชป้ระโยชน ์ จำนวน / สภาพ หมายเหต ุ
1 ห้องผู้บริหาร ปฏิบัติการ 1 / ดี  
2 ห้องบริหารงานบุคคล ปฏิบัติการ 1 / ดี  
3 ห้องวิชาการ ปฏิบัติการ 1 / ดี  
4 ห้องกิจการนักเรียน ปฏิบัติการ 1 / ดี  
5 ห้องบริหารทั่วไป ปฏิบัติการ 1 / ดี  
6 โรงฝึกงาน ปฏิบัติการ 1 / พอใช้  
7 ห้องสมุด การเรียนการสอน 1/ ดี  
8 ห้องพยาบาล ปฏิบัติการ 1 / ดี   
9 ห้องประชุม การเรียนการเรียนสอน 1 / ดี  
10 ห้องคอมพิวเตอร์ การเรียนการสอน 2 / ดี  
11 ห้องเรียนรวม การเรียนการสอน 1 / ดี  
11 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอน 1 / ดี  
12 ห้องปฏิบัติการทางภาษา การเรียนการสอน 1 / ดี  
13 หอประชุม 100/27 การเรียนการสอน 1 / ดี  
14 โรงอาหาร การเรียนการสอน 1 / ดี  
15 อาคารเรียน การเรียนการสอน 3 / ดี   
16 บริเวณสวนหย่อม การเรียนการสอน 5 / ดี  
17 สนามฟุตบอล การเรียนการสอน 1 / ปรับปรุง น้ำท่วมขัง 
18 สนามวอลเลย์บอล การเรียนการสอน 1 / ดี  
19 สนามบาสเกตบอล การเรียนการสอน 1 / ดี  
20 สนามเซปัคตะกร้อ การเรียนการสอน 1 / พอใช้  
21 สนามเปตอง การเรียนการสอน 1 / ปรับปรุง  
22 สนามฟุตซอล การเรียนการสอน 1 / ดี  
23 ห้องน้ำ - ห้องส้วม การเรียนการสอน 2 / ดี  
24 ห้องคหกรรม การเรียนการสอน 1 / ดี  

 

2.5 วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 

     เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ริเริ่มก่อตั้งโดยชุมชน  สืบเนื่องจากกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการใน

ขณะนั้นได้มีนโยบายที่จะก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการเดินทางไกลของนักเรียนจาก

ภูมิลำเนาเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาและเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา                                                                      

4 



                                                        แผนปฏิบัติการ  โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 
 

ให้กับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 13 – 18 ปี   
 

2.6 ระบบโครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 
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3. ขอ้มลูนกัเรยีน 

    ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่..10..มิถุนายน  2561..) ดังนี้ 

    3.1 จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งหมด.....750.........คน 

    3.2 จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

 

ระดบัชัน้ 
เพศ  

รวม 
ชาย หญิง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 55 34 89 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 47 47 94 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 69 43 112 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 28 40 68 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 32 28 60 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 34 51 87 
รวมจำนวนนกัเรยีนทัง้หมด 267 243 510 

 

3.3 มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม.....21...........คน 

3.4 มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ.........-........…..คน 

3.5 มีนักเรียนปัญญาเลิศ...............-.......…………....คน 

3.6 มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ.......-.......คน 

3.7 จำนวนนักเรียนต่อห้อง(เฉลี่ย).........35.33 …………...คน 

3.8 สัดส่วนครู : นักเรียน = .......1 : 16.56................... 

3.9 จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน(ปีปัจจุบัน)..49....คน 

3.10 สถิติขาดเรียน/เดือน........1.12............วัน 

3.11 จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน  (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ)       

       - ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  จำนวน....3....คน (เหรียญทองระดับประเทศ)  

       - ประเภทปกต ิ                       จำนวน....1....คน (เหรียญทองระดับประเทศ) 
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4. ขอ้มลูบคุลากร 

ประเภทบคุลากร เพศ ระดบัการศกึษาสงูสุด อายเุฉลีย่ ประสบการณ์
สอนเฉลีย่ ชาย หญิง ต่ำกวา่ ป.

ตร ี
ป.ตร ี สงูกวา่ ป.

ตร ี
ผู้อำนวยการ 1 - - - 1      46 23 
รองผู้อำนวยการ        
ครูประจำการ        
ครูอัตราจ้าง        
นักการ/ภารโรง        
อ่ืนๆ        

รวม        
 

 

 

ข้อมูล File Excel (ข้อมูลอายุบุคลากร) 
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- มีครูที่สอนตรงตามวิชาเอก ..........31..................คน (.....96.87........%) 

- มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด............32............คน (.......100..........%) 

- ชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยของครู คนละ .......18.........ชั่วโมง/สปัดาห์ 

- สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในรอบปีที่ผ่านมาบุคลากรได้รับการพัฒนาเฉลี่ยคนละ...20...ครั้ง/ป ี

- การได้รับรางวัล เกียรติบัตรของครู ............................................................................................... 

- ผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ของบุคลากร .............................................................................................  
 

5. ขอ้มลูดา้นอาคารสถานที ่แหล่งเรยีนรู้และการใช้ 

5.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน..........7..........หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 3 หลัง 

อาคารหอประชุม 1 หลัง อาคารฝึกงาน 2 หลังโรงอาหาร 1 หลัง  

5.2 จำนวนห้องเรียนทั้งหมด........16...............ห้องเรียน แบ่งเป็น 

 ชั้น ม.1 – ม.6 = .....3.. : ...3... : ..3.... /......2.... : ....3... : .....2..... 

5.3 มีห้องสมุด ขนาด........... ตารางเมตร มีหนังสือทั้งหมด ..............เล่ม จำแนกเป็น…7…..ประเภท 

5.4 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน จำนวน ......60.......เครื่อง มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ต 

เพ่ือการค้นคว้าของนักเรียน มีจำนวน .....17.........เครื่อง 

5.5 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสุมด , ห้องภูมิปัญญา , ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ , บ่อเลี้ยงปลา , แปลงนาสาธิต , เรือนปุ๋ยหมักชีวภาพ , เรือนเพาะชำ , ธนาคารขยะ  

5.6 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ วัดนาคาวาสวิหาร 

6. สภาพชมุชนโดยรวม 

   6.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมชนบทอยู่ด้วยกันแบบพ่ีแบบน้องมีงาน     หรือกิจกรรม

อะไรก็ช่วยเหลือกัน รู้จักกันทั้งหมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 5,355 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ 

บ้านค่าย หมู่ที่ 1 บ้านโซ้งมะเกลือ หมู่ที่ 2 บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 10 อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพเกษตรกรรม 

เนื่องจากชุมชนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเหมาะกับการทำนาเป็น

อย่างยิ่ง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก 

โดยทั่วไป คือ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีท่ีโรงเรียน

บ้านค่ายวิทยา เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว และชุมชน ในเขตตำบลบ้านค่าย จะร่วมกันจัดกิจกรรมทุกปี  

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบอาชีพ (คิดเป็นร้อยละ)  เกษตรกรรม ร้อย

ละ 80 นับถือศาสนา (คิดเป็นร้อยละ)  พุทธ  ร้อยละ 99.90 ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว 

ต่อปี 23,000 บาท  จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  3.33 คน 

9 



                                                            แผนปฏิบัติการ  โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 
 

6.2 โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 
      โอกาส 
            6.1  ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors: S)                        -  ชุมชน
พ้ืนที่บริการเป็นชุมชนดั้งเดิม มีภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมเป็นของชุมชนเองเป็นโอกาสของ 
โรงเรียนที่จะจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น              
            6.2  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factors: T) 
                    -  มีคู่สายและมีสัญญาณโทรศัพท์ เป็นโอกาสในการใช้ Internet ในการจัดการเรียนการสอน
และการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนทางโทรศัพท์ 
                        -  ชุมชนพ้ืนที่บริการมีระบบเสียงตามสายและสถานี วิทยุชุมชน เป็นโอกาสที่โรงเรียนจะใช้
เป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนได้ 
                        -  โรงเรียนตั้งอยู่ติดชุมชน และไม่ไกลจากตัวเมืองเป็นโอกาสในการประสานกับหน่วยงาน
ราชการหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
           6.3   ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors: E) 
                       -  โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาล มีโอกาสในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ    
           6.4   ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors: P) 
                        -  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เปิดโอกาสให้โรงเรียนจัดการศึกษาได้ทั้งในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย และส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ประเมินตามสภาพจริงและ
อิงพัฒนาการของนักเรียน 
                      -     พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ กำหนดให้เรียนภาคบังคับ 12 ปี จึงมีนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายหรือสติปัญญา หรือมีปัญหาด้านการเรียนรู้มาเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก เป็นโอกาสที่โรงเรียนจะ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องหรือมีปัญหา (เด็กพิเศษ)                       - 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 เปิดโอกาสให้โรงเรียนบริหารจัดการหลักสูตรได้เอง ภายใต้กรอบ
หลักสูตรแกนกลาง เป็นโอกาสให้โรงเรียนจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพของชุมชน 
            ข้อจำกัด  
               6.5  โครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน (Structure and Policy: S1)                       
 -  ค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนใหญ่เป็นอุปสรรคต่อการวางแผนชั้นเรียนเต็มรูปของโรงเรียน               

                         -  ในชุมชนมีครอบครัวจำนวนมากที่ขาดความอบอุ่นเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                        -  ชุมชนพ้ืนที่บริการค่อนข้างเป็นชุมชนบริโภคนิยม และมีร้านเกมหลายร้านเป็นอุปสรรคต่อ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้หลีกเลี่ยงจากอบายมุข 
                6.6  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factors: T)                      
 -  โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากถนนใหญ่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมาเรียนของ นักเรียน ที่อยู่บ้านไกล 
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               6.7  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors: E) 
                        -  สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพ้ืนที่บริการอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำเป็นอุปสรรคต่อการระดม
ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา และมีขีดความสามารถต่ำในการส่งบุตรหลานเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา     
               6.8  ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors: P) 
                        -  นโยบายลดอัตรากำลังคนภาครัฐ เป็นอุปสรรคต่อการสรรหาครูให้ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้   
                       -  พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ กำหนดให้เรียนภาคบังคับ 12 ปี จึงมีนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายหรือสติปัญญา หรือมีปัญหาด้านการเรียนรู้ มาเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ (เด็กเหล่านี้ผู้ปกครองจะไม่ส่งไปเรียนโรงเรียนไกลบ้าน) 

7. โครงสรา้งหลักสตูร 

โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา จัดการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระ

การเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

โครงสรา้งหลักสตูร 

 
 

ระดบัชัน้ 

เวลาเรียน (คดิเป็นรอ้ยละตอ่ปี)  
 

รวม 
 

ภาษาไทย 
คณติ 

ศาสตร ์
วทิยา 
ศาสตร ์

สงัคม
ศึกษา 

สขุ
ศึกษา 

ศลิปะ การ
งาน

อาชีพ 

ภาษา
ต่าง 

ประเทศ 

กิจกรรม 
พัฒนา 
ผูเ้รยีน 

ม.1 13.33 10.00 10.00 16.67 10.00 6.67 13.33 10 10 100 
ม.2 13.33 10.00 10.00 16.67 10.00 6.67 13.33 10 10 100 
ม.3 10 10 16.67 16.67 6.67 6.67 13.33 10 10 100 
ม.4 6.67 16.67 30 10 3.33 3.33 10 10 10 100 
ม.5 6.67 16.67 30 10 3.33 3.33 10 10 10 100 
ม.6 6.67 16.67 30 10 3.33 3.33 10 10 10 100 
รวม 56.67 80.01 126.67 80.01 36.66 30 69.99 60 60 600 
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8. ผลการดำเนนิงานในรอบปทีีผ่่านมา 

   8.1 ผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที ่1 
สรปุผลการประเมนิ ระดบัคณุภาพ 

ดเียีย่ม ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 
คุณภาพของผู้เรียน  

 
 

 
  

 
 

มาตรฐานที ่2 
สรปุผลการประเมนิ ระดบัคณุภาพ 

ดเียีย่ม ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 
กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

 

 
   

 

 

 

มาตรฐานที ่3 
สรปุผลการประเมนิ ระดบัคณุภาพ 

ดเียีย่ม ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 

 

 
   

 
 

มาตรฐานที ่4 
สรปุผลการประเมนิ ระดบัคณุภาพ 

ดเียีย่ม ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล 
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นโยบายสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

------------------------------------------------- 
ก.  บทนำ 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54ว่า “รัฐต้องดาเนินการ ให้เด็กทุก
คนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีคาสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานดำเนินการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาประชากรของชาติ
ให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและ มีสุขภาวะที่ดีใน
ทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
ที ่3และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย 
ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง” นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ทาการศึกษา 
วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งจะต้องนาไปสู่
การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 
2560-2565) ได้กำหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระยะ 5 ปี ด้านการศึกษาไว้ ดังนี้  

1) ให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง  
2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ  

3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคนและ
แรงงาน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักสำคัญในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความ
เท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ สังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เช่น 
คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้ 
และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทา
แผนการศึกษาแห่งชาติ และการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษาสา
นักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงได้กำหนดนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัด
การศึกษาของประเทศครั้งสำคัญท่ีจะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้มี
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มี
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดข้ันสูง เป็น
นวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม ่โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้กำหนดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค ์และแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้  

 

ข. วิสยัทศัน ์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน  
 

ค. พนัธกจิ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 

ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม  
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

ง. เป้าหมาย  
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ

ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็น
พลเมืองและพลโลกที่ด ี 

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

3. คร ูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยาทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี  
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4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นาทางวิชาการ มี
สานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ  

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ใน ทุกมิติ เป็นโรงเรียน
นวัตกรรม  

6. สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสานักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ  

7. สานักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน โดย กระจายอำนาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ กากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ  
 

จ. นโยบาย สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  
            นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
            นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
            นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา  
            นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา  
            นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
 

ฉ. กลยทุธเ์ชิงนโยบาย  
    นโยบายที ่1 จดัการศึกษาเพือ่ความมัน่คง  
    1. บทนำ  

การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษ
เฉพาะ ที่มีความยากลาบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  
กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง 
เพ่ือสร้างความมั่งคงของประเทศในระยะยาว  
    2. เปา้ประสงค ์ 

1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ ได้รับการบริการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
 

2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลสูง
ในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพ่ือสร้างความมั่งคงของประเทศในระยะยาว                                 
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    3. ประเดน็กลยุทธ ์ 
3.1 พฒันาการศึกษาของสถานศกึษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจังหวดัชายแดนภาคใต้  

 

     3.1.1 ตวัชีว้ดั  
  (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น  
  (2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น  
            (3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ที่มีคุณภาพ  
    3.1.2 แนวทางการดำเนนิการ  
            ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 

2560 -2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่ 
           (1) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง  
           (2) การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน  
          (3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
          (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา  
          (5) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
          (6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
          ทั้งนี้ดาเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
3.2 สง่เสรมิและสนบัสนนุใหผู้เ้รยีนในเขตพืน้ที่เฉพาะ กลุม่ชาติพนัธุ ์กลุม่ทีด่อ้ยโอกาส และกลุม่ทีอ่ยูใ่น

พื้นทีห่่างไกลทรุกันดาร เชน่ พื้นทีสู่ง ชายแดน ชายฝัง่ทะเล และเกาะแกง่ ไดร้บัการบรกิารดา้นการศึกษาขัน้
พื้นฐาน ทีม่ีคณุภาพ และเหมาะสมตรงตามความตอ้งการ  

     3.2.1 ตวัชีว้ดั  
             (1) จำนวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพัก ในโรงเรียนที่มีหอพัก

นอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย  
             (2) จำนวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การพัฒนา

ทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดี อย่างเหมาะสม  
             (3) จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 

ที่เหมาะสมกับบริบท  
             (4) จำนวนผู้บริหาร คร ูในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และท่ีดูแลหอพักนอน ที่มีนักเรียนกลุ่ม

ชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับ
บริบท  
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             (5) จำนวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

             (6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ  
                     (7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น  
               3.2.2 แนวทางการดำเนนิการ  

             (1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูง ในถิ่น
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจำเป็นและ เหมาะสมกับบริบท  

            (2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีดูแลหอพักนอนตามความ
จำเป็น และเหมาะสมกับบริบท  

           (3) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน 
ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

          (4) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมกับสภาพ
บริบทของพื้นที่สูงใน ถิน่ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และ เกาะแก่ง ควรทาอย่างไร” ผ่านช่องทาง จัดเวที
เสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น การสร้าง WebsiteFacebook
และ Line เป็นต้น  

        (5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
สำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร  

       (6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสาหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี 2 
       (7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ

อาชีพ และภาษาท่ี 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
 

นโยบายที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
1. บทนำ  

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง 
กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร 
ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิต
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที ่21 โดย มีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้  
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1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ (Career Education)  

2) พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน 
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็น
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

3) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มทีักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นาไปสู่
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

4) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  

5) การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ และ  

7) นำ Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความ
ต้องการ และความถนัด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
      2. เปา้ประสงค ์ 

1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ ต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ ที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที ่3มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด  

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มี
พัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามที่ระบุไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทำขึ้นบนพ้ืนฐาน
ความต้องการจำเป็นเฉพาะของผู้เรียน  
           5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional 
Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดาเนิน
ชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถพ่ึงตนเอง
ได้ในสังคมอนาคตท่ีซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายา
เสพติดได ้ 
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       3. ประเดน็กลยทุธ ์ 
3.1 ปรบัปรุง และพฒันาหลกัสตูรทกุระดับการศึกษา ใหเ้อือ้ตอ่การพฒันาสมรรถนะผูเ้รยีนเปน็รายบุคคล 

มีทักษะทีจ่ำเปน็ในศตวรรษที่ 21 นาไปสูก่ารจดัการศกึษาเพือ่การมงีานทา (Career Education)  
     3.1.1 ตวัชีว้ดั  
          (1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักใน
สถาบันหลัก ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็น 
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตาม 
ความต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และพ้ืนที ่ 

3.1.2 แนวทางการดำเนนิการ  
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้น

การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดท่ีถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และมีทักษะ
ชีวิตในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  

 (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทาขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการจำเป็นเฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ หรือความสามารถพิเศษ  

3.2 พฒันาผูเ้รยีนทกุคนให้มคีวามรกัในสถาบนัหลกัของชาติ และยดึมัน่การปกครองระบอบประชาธปิไตย
อนัมีพระมหากษตัรยิ์ทรงเปน็ประมุข มีทศันคติทีด่ตีอ่บ้านเมอืง มหีลักคดิ ทีถู่กตอ้ง เปน็พลเมอืงดขีองชาต ิและ
พลเมอืงโลกทีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรม  

3.2.1 ตวัชีว้ดั  
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
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(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.2.2 แนวทางการดำเนนิการ  
(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 

และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่กำหนด  

3.3 พฒันาคุณภาพของผูเ้รียน ใหม้ทีักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 มีความเปน็เลศิ ดา้นวชิาการ นำไปสู่
การสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนั  

3.3.1 ตวัชีว้ดั  
(1) ด้านผู้เรียน  
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม และสติปัญญา และ

มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น  
2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน  
3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน  
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์  
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  
6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 

Literacy)  
7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 

Literacy)  
8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจาก ปีการศึกษาที่ผ่านมา                                                    
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12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้น
พ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 
  (2) ด้านสถานศึกษา  

1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active 
Learning)  

2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา  
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น  

(IS: Independent Study)  
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

3.3.2 แนวทางการดำเนนิการ  
(1) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ ์สังคม สติปัญญา เพ่ือที่จะเข้ารับการ

พัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น  
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการ

เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย  
 (4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตาม

หลักจิตวิทยาพัฒนาการ  
(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อนประถมให้มีพัฒนาการ

ความพร้อม เพ่ือเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็น 3 ด้าน  
1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  
2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  
3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
(7) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะด้านการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
(8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 

Learning)  
(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEMศึกษา  
(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น  

(IS: Independent Study)  
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(12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ เช่น  

1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม  
2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  
4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์  
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ 

แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  
(14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน 

PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน  
(15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับ

นานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing 
(16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนาไปสู่ความเป็นเลิศ ในแต่ละด้าน  
(17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็นห้องเรียนเฉพาะด้าน  
(18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกรรม ผู้สร้างนวัตกรรม  
3.4 พฒันาผูเ้รยีนใหม้ีทกัษะอาชีพและทักษะชวีติ มสีขุภาวะทีด่สีามารถดารงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี

ความสุข  
3.4.1 ตวัชีว้ดั  
(1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตาม

ความถนัด  
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย  
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา  
3.4.2 แนวทางการดำเนนิการ  
(1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ อิงสมรรถนะและเตรียม

ความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
(2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา หลักสูตรระยะสั้น  
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจ ในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด 

เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของอนามัย  
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(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) ใน
ทุกช่วงวัย  

(7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา  
3.5 การจัดการศึกษาเพือ่การบรรลเุปา้หมายโลกเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื (SDGs)เพือ่สรา้งเสรมิคณุภาพ

ชวีติที่เปน็มิตรกับสิง่แวดลอ้ม ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
3.5.1 ตวัชีว้ดั  
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และ

เศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education SustainableDevelopment: EESD)  
(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนา อย่างยั่งยืน (Global Goals for 

Sustainable Development)  
3.5.2 แนวทางการดำเนนิการ  
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพ่ือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 

Goals for Sustainable Development)  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้

สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education 
Sustainable Development: EESD)  

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง  

3.6 พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการจำเปน็พเิศษ  
3.6.1 ตวัชีว้ดั  
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแต่

ละระดับ  
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการดารงชีวิต 

มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ  
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ 

อาท ิดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น  
3.6.2 แนวทางการดำเนนิการ  
(1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการและที่

บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ  
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(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ด้วยระบบ
และรูปแบบที่หลากหลาย  

(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ การ

คิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
(6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดารงชีวิต ปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ  
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 (9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม และ

สร้างสรรค ์ 
(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง

การศึกษา  
(11) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี 

กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล  
(12) ส่งเสริม สนับสนุนการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
(13) จัดให้มีระบบการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ  
(14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้

สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  
(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทา รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่ สื่อ 

นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา  
(16) สำรวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดทาผังบริเวณ จัดทาแบบรูปและ

รายการสิ่งก่อสร้าง  
(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพ  
(19) ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ

จังหวัด  
(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองในพ้ืนที่ พัฒนาระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ  
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(21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา  
 

นโยบายที ่3 พฒันาผูบ้รหิาร ครู และบคุลากรทางการศกึษา  
1. บทนา  

การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ตั้งแต่การ
จูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อา
นวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง 
เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้ มาเป็นครู มีการวางแผน
อัตรากำลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวางแผนการพัฒนาครูอย่าง
ต่อเนื่อง โดยนา Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรมครู และการจัดทาฐานข้อมูลกำลังคน เพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม นำไปสู่การวิเคราะห์ วางแผนกาลังคนได้อย่างต่อเนื่อง  

3.7 สง่เสรมิ สนับสนนุใหส้ถานศกึษา นำ Digital Technology มาใชใ้นการจัดการเรยีนรูใ้หแ้กผู่เ้รยีนเป็น
รายบคุคลตามสมรรถนะ ความตอ้งการ และความถนดั สรา้งสงัคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) 
เพือ่การเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่งตลอดชวีติ  

3.7.1 ตวัชีว้ดั  
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 
3.7.2 แนวทางการดำเนนิการ  
(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพ่ือให้บริการ Digital Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 

สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
(2) พัฒนา DigitalPlatformเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
(3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital Platform 
2. เป้าประสงค ์ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมี
ทักษะวิชาชีพขั้นสูง  

3. ประเดน็กลยุทธ์  
3.1 สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัสถาบนัทางการศกึษาทีผ่ลติครู ในการผลติและพฒันาครู ให้ตรงกบั

สาขาวชิา และสอดคลอ้งกบัการพฒันาในศตวรรษที่ 21 
3.1.1 ตวัชีว้ดั  
(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
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(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่  

(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจำนวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
3.1.2 แนวทางการดำเนนิการ  
(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน และความต้องการครู  
(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการกำหนดสมรรถนะครู ให้สอดคล้องกับการพัฒนาใน

ศตวรรษท่ี 21 
(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ  
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี  
 (5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู  
3.2 พฒันาผูบ้รหิาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหม้สีมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพ มี

ศักยภาพ มีคุณธรรม จรยิธรรม  
3.2.1 ตวัชีว้ดั  
(1) ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจำเป็น 

ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 (2) ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และ

การวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
3.2.2 แนวทางการดำเนนิการ  
(1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของผู้บริหาร คร ูและ

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  
(2) กำหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เชื่อมโยง

กับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (CareerPath)  
(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทาหลักสูตรที่มีคุณภาพให้

สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่กำหนด  
(4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่

กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  
(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC)  
(6) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่

เน้นทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
(7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู้ทักษะด้าน Digital 

Literacy, DigitalPedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 
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(8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด  

(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction)  

(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)  

(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้ความสามารถจัดการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น  

 (12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ  

(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training 
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะ ในการจัดการเรียนการ

สอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 360 องศา)  
3.3 นำ Digital Technology มาใชใ้นการพฒันาผูบ้รหิาร คร ูและบคุลากรทางการศกึษาทกุประเภททั้ง

ระบบ  
3.3.1 ตวัชีว้ดั  
(1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ  
(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology  
(3) ร้อยละของ Digital Contentเกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาท่ีขาดแคลน  
3.3.2 แนวทางการดำเนนิการ  
(1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้ง

ระบบ  
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้ง

ระบบ  
(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะ

การคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น  
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ผ่านระบบ Digital Technology 

นโยบายที ่4 สรา้งโอกาสในการเขา้ถงึบรกิารการศกึษาทีม่คีุณภาพ มมีาตรฐาน และลดความ 
เหลือ่มลำ้ทางการศกึษา  
             1. บทนำ  
              การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพ่ือให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง 
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กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ เพ่ือวางแผนการจัดการศึกษาทั้งระบบตั้งแต่
การสามะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน  
การตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้ 
สอดคล้องกับพ้ืนที่ และการระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานใน
ด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ 
อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ ์เป็นต้น มาตรฐานด้านครู
และบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบงบประมาณ มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital Technologyเป็นต้น 3) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสา
หรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ 5) นำ Digital Technology 
มาเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
 

2. เป้าประสงค ์ 
สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และลดความ
เหลื่อมล้าด้านการศึกษา  

3. ประเดน็กลยุทธ์  
3.1 รว่มมอืกบัองค์กรปกครองระดับทอ้งถิน่ ภาคเอกชน หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัการศึกษาให้

สอดคลอ้งกบับรบิทของพืน้ที่  
3.1.1 ตวัชีว้ดั  
(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน  
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี

ประสิทธิภาพ  
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผน

จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.1.2 แนวทางการดาเนนิการ  
(1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ภาคเอกชน และหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง วางแผนการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  
(2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดทาสามะโนประชากรวัยเรียน (0 - 6 ปี)  
(3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี จัดทา

แผนการนักเรียนทุกระดับ  
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(4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงการบริการการ
เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน  

(5) สถานศึกษาจัดทาฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือ
วางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

3.2 ยกระดบัสถานศึกษาในสงักดัทกุระดับ และทุกประเภท ใหม้ีมาตรฐานตามบรบิทของพืน้ที่ เพือ่ให้
พัฒนาผูเ้รียน มีคณุภาพ มีมาตรฐานเสมอกนั  

3.2.1 ตวัชีว้ดั  
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา  
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีกำหนด  
3.2.2 แนวทางการดาเนนิการ  
(1) จัดทามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างโอกาสให้

ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพื้นที่ เช่น  
1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม 

สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ ์เป็นต้น  
2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3) ด้านการบริหารจัดการ  
4) ด้านงบประมาณ  
5) ด้านความปลอดภัย และ  
6) ด้าน Digital Technology 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่กำหนด  
3.3 สรา้งความเขม้แข็งในการบรหิารจดัการศึกษาสำหรบัผู้เรยีนทีม่ีความตอ้งการจำเป็นพิเศษ  
3.3.1 ตวัชีว้ดั  
(1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  
(2) สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการดาเนินงาน และแผนปฏิบัติการที่

ตอบสนองสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและ
ประเภทของความพิการ  

(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
3.3.2 แนวทางการดำเนนิการ  
(1) จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 

และนามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทำกลยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน และ

แผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทำงานแบบมีส่วนร่วม  
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(3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการ ช่วงเชื่อมต่อ 
(Transitional Services) หรอืการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษา ในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ 
หรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม  

 (5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้
สถานศึกษาดาเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.4 จดัสรรงบประมาณสนบัสนนุผูเ้รียน และสถานศึกษาอยา่งเหมาะสม เพยีงพอ  
3.4.1 ตวัชีว้ดั  
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม  
(2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ

เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(3) จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา  
3.4.2 แนวทางการดำเนนิงาน  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา ทั้งด้านความเหมาะสม 

เพียงพอ  
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
3.5 สง่เสรมิ สนับสนนุ ใหส้ถานศึกษา หนว่ยงานทกุระดับนา Digital Technology มาใชเ้ปน็เครือ่งมอืใน

การพฒันาคณุภาพของผูเ้รยีน  
3.5.1 ตวัชีว้ดั  
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  
(2) สถานศึกษามี Digital Deviceเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในการ

จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.5.2 แนวทางการดำเนนิงาน  
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนาทักษะ

ด้าน DigitalLiteracy แก่ผู้เรียน  
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน DigitalDevice สำหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
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(5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology: DLIT)  

 (7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
 

นโยบายที ่5 เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ  
1. บทนำ  

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการพัฒนาหน่วยงานในสังกัด 
ให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับท่ีทำหน้าที่ในการกากับติดตาม เป็น
หน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ปรับ
วัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ทางานที่เป็น Digitalเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้  

1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา  
3) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นำไปสู่การกระจายอำนาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษา

เป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  
4) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และ  
5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใช้ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้าน ต่าง ๆ ตั้งแต่
ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จำเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป  

2. เป้าประสงค ์ 
สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ 

มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
3. ประเดน็กลยุทธ์  
3.1 เพิ่มประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการศึกษาของสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา และสถานศึกษา  
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3.1.1 ตวัชีว้ดั  
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการที่

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนด  
(2) ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา  
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป  
(4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)  
3.1.2 แนวทางการดาเนนิการ  
(1) กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรม 

ภิบาล  
(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และ

องค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์  
(4) กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการทางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(ITA: Integrity & TransparencyAssessment)  

3.2 สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืและสง่เสรมิใหทุ้กภาคส่วนของสงัคมเขา้มามสีว่นรว่มบรหิารจัดการศึกษา  
 

3.2.1 ตวัชีว้ดั  
ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
3.2.2 แนวทางการดำเนนิงาน  
(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-basedManagement) 

รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs”  
(2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพ้ืนที่  
(3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ  
(4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  
(5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ มีส่วนร่วม

รับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
(6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
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3.3 ยกระดบัการบรหิารงานของสถานศึกษาให้มอีสิระ นาไปสู่การกระจายอำนาจ 4 ดา้น ใหส้ถานศึกษา
เป็นศนูย์กลางในการจดัการศกึษาตามบรบิทของพืน้ที่  

3.3.1 ตวัชีว้ดั  
 (1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ  
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอำนาจทั้งระบบ  
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ  
(4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/

ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล  
(5) จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง  
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
3.3.2 แนวทางการดำเนนิการ  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ทั้งระดับ

ปฏิบัติ และรับการกากับติดตาม  
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา 4 ด้าน ให้

สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศกึษานาร่องรูปแบบ การกระจายอำนาจ เช่น  
1) เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  
3) Autonomous School  
(3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐานหน่วยงาน

ระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับกากับติดตามให้เหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน  
 (4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัดการศึกษาท้ังระบบ (Digital 

Transformation)  
(5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ครู

สายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น  
(6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิต

ของชุมชน  
(7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล 

โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ  
(8) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการ

ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
(9) สร้างมาตรฐาน และกำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
(10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหาร

จัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น  
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(11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการ
อ่ืน ๆ สาหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก  

(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจ  
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ได้ตามมาตรฐาน

คุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น นาไป สู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3.4 ปรบัเปลีย่นระบบงบประมาณเพือ่สนบัสนนุผู้เรยีนและสถานศึกษาอยา่งเหมาะสม เพียงพอ  
3.4.1 ตวัชีว้ดั  
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่างเหมาะสม  
(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ

เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(3) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค ทางการศึกษา  
3.4.2 แนวทางการดำเนนิงาน  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา ทั้งด้านความเหมาะสม 

เพียงพอ  
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
3.5 สง่เสรมิ สนับสนนุ ใหส้ถานศึกษา หนว่ยงานทกุระดับนา Digital Technology มาใช้ในการเพิม่

ประสทิธภิาพการบรหิารอยา่งเป็นระบบ นาไปสูก่ารนาเทคโนโลย ีBig Data เพือ่เชือ่มโยงขอ้มลูดา้นตา่ง ๆ ตัง้แต่
ขอ้มลูผูเ้รยีน ขอ้มลูคร ูขอ้มลูสถานศึกษา ขอ้มลูงบประมาณ และขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ำเปน็มาวเิคราะหเ์พือ่ให้
สถานศึกษา สามารถจัดการเรยีนรู้เพือ่พฒันาผูเ้รยีนเปน็รายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนดั และสามารถ
วเิคราะหเ์ปน็ขอ้มลูในการวางแผนการพฒันาทรัพยากรมนษุยข์องประเทศตอ่ไป  

3.5.1 ตวัชีว้ดั  
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
(2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์

เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.5.2 แนวทางการดำเนนิงาน  
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการ

ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่ 
เก่ียวกบัการศกึษา การพฒันาตนเอง สขุภาพและการพฒันาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานขอ้มลูการ
พฒันาทรพัยากรมนุษยข์องประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจดุอ่อน จดุ 
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แข็ง และศักยภาพ  บุคคลของประเทศ นาไปสู่ การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ  
 (2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา และ

หน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ  
(3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพ่ือสนองตอบต่อการปฏิบัติงาน ของบุคลากรตาม

ภารกิจที่รับผิดชอบ นาไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง 
ตลอดจนเชื่อมโยง ถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ  

(4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง นาไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้าน
การศึกษาของประเทศ  

(5) พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ นาไปสู่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ให้แก่

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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ปรัชญา 

         การศึกษาคือ ความเจริญงอกงาม 
 

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา มุ่งมั่นจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
โดยใช้นวัตกรรมนำพา สู่มาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ 
            1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
ที่สมบูรณ ์มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ดำรงชีวิต 
            2. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา อย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน 
           3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม               
            4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนแบบครูมืออาชีพ 
เป้าประสงค์ 

              1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล เป็นคนดี มีปัญญา พึงพาตนเองได้มีความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต 

            2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน 
            3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ตอบสนองความถนัดและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
            4. คร ูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียน
การสอนแบบครูมืออาชีพ 

       5. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
       6. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ 
       1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน 
       2. พัฒนาระบบบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       3. พัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษา 
       4. พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
       5. พัฒนาความสามารถพิเศษให้กับครู และผู้เรียน 

บทที ่2 

ทศิทางการพฒันาคุณภาพการศกึษา 
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       6. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมิน 
       7. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ 
 

กรอบกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อส่งเสรมิความสามารถ
ในการอ่านเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับช้ัน 
 
 
 
 

-ร้อยละของ
ผู้เรยีนทีม่ี
ความสามารถใน
การอ่านเขียน 
การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ
ตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดบัช้ัน 

ร้อยละ 82 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 โครงการส่งเสริมความสามารถในการอ่านเขียน 
การสื่อสาร และการคดิคำนวณตามเกณฑ์ของแตล่ะ
ระดับชั้น 
1.1.1. กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน  
1.1.2 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางภาษาไทย  
วันภาษาไทย/โต้วาที  
1.1.3 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษ              
1.1.4 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางการคิด
คำนวณแบบฝึกคิดเลขเร็ว   

2. เพื่อส่งเสรมิความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คดิ
วิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลีย่น และแก้ปญัหา 

 

-ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่มี
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
คิดวิจารณญาณ
อภิปราย
แลกเปลีย่น และ
แก้ปัญหา 

ร้อยละ 82 1.2 โครงการส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลีย่น และแก้ปัญหา 
1.2.1 กิจกรรมส่งเสริมความ สามารถในการคิด
วิเคราะหค์ิดวิจารณญาณอภิปราย 
1.2.1 กิจกรรมส่งเสริมความ สามารถในการคิด
วิเคราะหค์ิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (สัปดาห์
วิทยาศาสตร์) 
1.2.3 กิจกรรมส่งเสริมความ สามารถในการคิด
วิเคราะหค์ิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาทางสังคม  
1.2.4 กิจกรรมส่งเสริมความ สามารถในการคิด
วิเคราะห์ คดิวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาทางภาษาองักฤษ  
1.2.5 กิจกรรมส่งเสริมความ สามารถในการคิด
วิเคราะห์ คดิวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
1.2.6 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

3. เพื่อส่งเสรมิความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลักสตูร
สถานศึกษา     

-ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่ไดร้ับ 
การส่งเสริม 

ร้อยละ 60 
 

1.3 โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสตูรสถานศึกษา     
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

 ความก้าวหน้า
ทางการเรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา   

 1.3.1 กิจกรรมค่ายทักษะทางวิชาการ  
(งบเรียนฟรี 15 ปี)       
1.3.2 กิจพัฒนาสื่อการสอนภาษาไทย 
1.3.3 กิจพัฒนาสื่อการสอนคณติศาสตร์ 
1.3.4 กิจพัฒนาสื่อการสอนวิทยาศาสตร ์
1.3.5 กิจพัฒนาสื่อการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
1.3.6 กิจพัฒนาสื่อการสอนภาษาต่างประเทศ 
1.3.7 กิจพัฒนาสื่อการสอนสุขศึกษา พลศึกษา 
1.3.8 กิจพัฒนาสื่อการสอนศิลปะ 
1.3.9 กิจพัฒนาสื่อการสอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
1.3.10 กิจกรรม STEM 
1.3.11 กิจกรรม TESA 
1.3.12 กิจกรรม TAP 

4. เพื่อส่งเสรมิผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและพัฒนาการ
จากผลการสอบวดัระดับชาต ิ

-ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
และพัฒนาการ
จากผลการสอบ
วัดระดบัชาต ิ

ร้อยละ 67 
 

1.4 โครงการส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัดระดบัชาติ  
1.4.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 
กลุ่มสาระ 
1.4.2 กิจกรรมพัฒนาผลการสอบระดับชาติ  
(O-NET,PISA,ข้อสอบกลาง) 

5. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จรยิธรรม 

-ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่ไดร้ับ
การพัฒนาให้มี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ร้อยละ 82 1.5 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุธรรม จริยธรรม 
1.5.1 กิจกรรมเรารักโรงเรียน 
1.5.2 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.5.3  กิจกรรมค่ายคณุธรรม  
1.5.4 กิจกรรมคนดีศรีบ้านค่าย 
1.5.5 กิจกรรมฝึกวินัยในโรงอาหาร  
1.5.6 กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม 
1.5.7 กิจกรรมอบรมคณุธรรมประจำสัปดาห ์
1.5.8 กิจกรรมบันทึกความด ี
1.5.9 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
1.5.10 กิจกรรมสัตยาธิษฐานเพื่อเอาชนะใจตนเอง 
1.5.11 กิจกรรมวันคารวะผู้ปกครอง 
1.5.12 กิจกรรมวันไหว้คร ู
1.5.14 กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
   1.5.15 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

1.5.16 กิจกรรมวันเยาวชนวันครสิต์ ส่งท้ายปเีก่า
ต้อนรับปีใหม ่
1.5.17 กิจกรรมประกวดเรียงความ/ภาพวาด/คำขวัญ
เกี่ยวคุณธรรม จริยธรรม 
1.5.18 กิจกรรม Big Cleaning Day ในชุมชน 
1.5.19 กิจกรรมท่องอาขยานค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 

6. เพือ่พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะตามวสิัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นของ
โรงเรียน และจดุเน้นของ
โรงเรียน 
 

-ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่ไดร้ับ
การพัฒนาให้มี
คุณลักษณะตาม
วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและ
จุดเน้นของ 
โรงเรียน 

ร้อยละ 82 1.6 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุลักษณะตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจดุเน้นของโรงเรียน 
และจุดเน้นของโรงเรยีน 
1.6.1 กิจกรรมสร้างเสริมความกตญัญ ู
1.6.2 กิจกรรมสร้างเสริมความขยนัหมั่นเพียร 
1.6..3 กิจกรรมสร้างเสริมความประหยดัและออม 
1.6.4 กิจกรรมสร้างเสริมความซื่อสัตยส์ุจรติ 
1.6.5 กิจกรรมสร้างเสริมความมีวนิัยในตนเอง  
1.6.6 กิจกรรมสร้างเสริมความสภุาพอ่อนโยน 
1.6.7 กิจกรรมสร้างเสริมนสิันรักความสะอาด 
1.6.8 กิจกรรมสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ 
1.6.9 กิจกรรมสร้างเสริมความมีนำ้ใจ 

7. เพื่อพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

-ร้อยละการ
นักเรียนที่ได้รับ
ดูแลช่วยเหลือ 

ร้อยละ 94 1.7 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.7.1 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรยีน 
1.7.2. กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง 
1.7.3 กิจกรรมการเฝ้าระวังแก้ปัญหาการออกกลางคัน
ของนักเรียน 
1.7.4 กิจกรรมจัดทำสารสนเทศเพื่อดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
1.7.5 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 และม.4 
1.7.6 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
1.7.7 กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 5 

8. เพื่อพัฒนาการบริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 

-ร้อยละของการ
พัฒนาการ
บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

ร้อยละ 74 2.1 โครงการพัฒนาการบริหาร ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 
2.1.1 กิจกรรมพัฒนาการบริหารจดัการด้วย PLC 
2.1.2 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู 
2.1.3 กิจกรรมสร้างนวัตกรรมของคร ู
2.1.4 กิจกรรมประชุมประจำเดือน 
2.1.5 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
 
 

 
 

 
 

2.1.6 กิจกรรมนิเทศภายในเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

1. เพื่อส่งเสรมิการศึกษาดูงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

-ร้อยละของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ที่ได้รับการ 
ศึกษาดูงาน 

ร้อยละ 74 2.2 โครงการศึกษาดูงานครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา 

2. เพื่อสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

-ร้อยละของการ
สรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ร้อยละ 74 2.3 โครงการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

3. เพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
 

-พัฒนาระบบ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา  
 
 

ระดับคณุภาพ 
4 

2.4 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2.4.1 กิจกรรมทบทวนมาตรฐานคณุภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 
2.4.2 กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
2.4.3 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ 
2.4.4 กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบตัิการประจำป ี
2.4.6.5 กิจกรรมกำกับติดตามและนิเทศการ
ปฏิบัติงานตามแผน 
2.4.6 กิจกรรมประเมินคณุภาพภายใน 
2.4.7 กิจกรรมจัดทำรายงานผลการประเมิน
สถานศึกษา 

4. เพื่อบริหารและจัดการเรียน
การสอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

-บริหารและ
จัดการเรียนการ
สอนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ระดับคณุภาพ 
4 

2.5 โครงการบริหารและจัดการเรยีนการสอนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5.1 กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรให้คดิ พูด ทำ 
โดยยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5.2 กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากร นำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
2.5.3 กิจกรรมธนาคารขยะรไีซเคลิ 
2.5.4 กิจกรรมจัดทำหน่วยการเรยีนรู้ เรื่องหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาระเศรษฐศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา 

40

 



                                                       แผนปฏิบัติการ โรงเรยีนบ้านค่ายวิทยา ประจำประจำปงีบประมาณ 2562 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

   และวัฒนธรรม 
2.5.5 กิจกรรมจัดทำแผนการจดัการเรยีนรู้ เรื่อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาระ
เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.5.6 กิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาโดย
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกคดิ พูด ทำโดยยดึหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5.7 กิจกรรมชุนนมุเกษตรพอเพียง 
2.5.8 กิจกรรมใช้ประโยชน์จากแปลงนา 
2.5.9 กิจกรรมใช้ประโยชน์จากเรอืนปุ๋ยหมัก 
2.5.10 กิจกรรมใช้ประโยชน์ปลูก และดูแลไม้ยืน
ต้น 
2.5.11 กิจกรรมใช้ประโยชน์จากบ่อเลี้ยงปลา 
2.5.12 กิจกรรมธนาคารโรงเรยีน 

5. เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 
จุดเน้น ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

-ดำเนินการตาม
นโยบาย จุดเน้น 
ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ระดับคณุภาพ 
4 

2.6 โครงการตามนโยบาย จดุเน้น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
  

-พัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

ระดับคณุภาพ 
4 

3.1 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
3.1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับ
นวัตกรรม BKV. cyber school (ติดตั้งระบบ
สัญญาณอินเทอรเ์น็ต) 
3.1.2 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร จดัการศึกษาและการ 
  3.1.3 กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อศึกษาสู่ช้ัน
เรียน (TV , Visuliser) 
3.1.4 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม BKV.4.0 (พัฒนา
นวัตกรรมนักเรียน) 
3.1.5 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดอเีล็คทรอนิค  
(ปรับภูมิทัศน์ ,คอมพิวเตอร์) 
 

 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานท่ี และ
สิ่งแวดล้อมให้น่าดู น่าอยู ่
น่าเรียน  

-พัฒนาอาคาร
สถานท่ี และ
สิ่งแวดล้อม 
ที่ได้รับการ
พัฒนาให้น่าดู 
น่าอยู่  
น่าเรียน 

ระดับคณุภาพ 
4 

4.1 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อ
4.1.1 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ใหเ้อื้อต่อการเรียนรู ้
4.1.2 กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาความสามารถพิเศษให้กับครูและผู้เรียน 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษ
ให้กับครูและผู้เรียน 

-ร้อยละของครู
และผูเ้รียนที่
ได้รับการพัฒนา
ความสามารถ
พิเศษ 
 

ร้อยละ 64 5.1 โครงการส่งเสริมใหผู้้เรียนมสีขุภาวะที่ดี และมี
สุนทรียภาพ 
5.1.1 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด 
5.1.2 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
5.1.3 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส ์
5.1.4 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสรมิการขับข่ีปลอดภัย 
5.1.5 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
5.1.6 กิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาทักษะชีวิต 
5.1.7 กิจกรรมรักษาดินแดน 
5.1.8 กิจกรรมชุมนุมนาฎศิลป์ – ดนตรีพื้นเมือง 
5.1.9 กิจกรรมแสดงดนตรสีากล 
5.1.10 กิจกรรมชุมนุมวงโยธวาทติ 
5.1.11 กิจกรรมชุมนุมวอลเลย์บอล 
5.1.12 กิจกรรมชุมนุมฟุตบอล 
5.1.13 กิจกรรมชุมนุมเซปัคตะกรอ้ 
5.1.14 กิจกรรมชุมนุมฟุตซอล 
5.1.15 กิจกรรมชุมนุมแบตมินตัน 
5.1.16 กิจกรรมชุมนุมกรีฑา 
5.1.17 กิจกรรมชุมนุมแอโรบคิแดนซ์(To be 
Number One) 
5.1.18 กิจกรรมชุมนุมศิลปะ 
5.1.19 กิจกรรมชุมนุมรักบ้านเกิด 
5.1.20 กิจกรรมชุมนุมการละเล่นพื้นบ้าน 
5.1.22 กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย 
5.1.23 กิจกรรมชุมนุมดนตรีสากล 
5.1.24 กิจกรรมชุมนุมช่างตัดผมชาย 
5.1.25 กิจกรรมชุมนุมช่างเสรมิสวย 
5.1.26 กิจกรรมชุมนุมงานประดิษฐ์ของเล่นของใช้ 
5.1.27 กิจกรรมชุมนุมงานประดิษฐ์เอกลักษณไ์ทย 
5.1.28 กิจกรรมชุมนุมช่างซ่อมคอมพิวเตอร ์
5.1.29 กิจกรรมชุมนุมอาชีพช่างเชื่อม 
5.1.30 กิจกรรมชุมนุมเกษตรพอเพียง 
5.1.31 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน 
5.1.32 กิจกรรมแข่งขันกีฬาโซนหบุเขา 
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กลยุทธ์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมิน   

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อส่งเสรมิกระบวนการเรียน
การสอนที่สร้างโอกาสใหผู้้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม 
 

-ร้อยละของผูเ้รียน
ที่ได้รับการส่งเสรมิ
ให้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 74 6.1 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน
ที่สร้างโอกาสใหผู้้เรียนทุกคนมสี่วนร่วม 
 6.1.1 กิจกรรมการพัฒนาสื่อ นวตักรรมทาง
การศึกษา  
 6.1.2 กิจกรรมการผลติสื่อ นวัตกรรม 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
         6.1.2.1 ภาษาไทย  
         6.1.2.2 คณิตศาสตร์  
         6.1.2.4 สังคมศึกษาฯ  
         6.1.2.5 สุขศึกษาฯ  
         6.1.2.6 ศิลปะ  
         6.1.2.7 การงานอาชีพฯ  
         6.1.2.8 ภาษาต่างประเทศ  
6.1.3 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนาร ี 
6.1.4 ทัศนศึกษานักเรียน (งบเรียนฟรี) 
6.1.5 กิจกรรมสนับสนุนงานสำนกังานกลุ่ม
บริหารวิชาการ  

2. เพื่อส่งเสรมิการจดัการเรียน
การสอนที่ยึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

-ส่งเสรมิการ
จัดการเรียนการ
สอนที่ยึดโยงกับ
บริบทของชุมชน
และท้องถิ่น 

ระดับคณุภาพ 
4 

6.2 โครงการส่งเสริมการจดัการเรยีนการสอนที่
ยึดโยงกับบรบิทของชุมชนและท้องถิ่น 
6.2.1 กิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ           
6.2.2 กิจกรรมส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น 
      

3. เพื่อตรวจสอบและการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 
 

-ตรวจสอบและ
การประเมินความรู้
ความเข้าใจของ
ผู้เรยีนอย่างเป็น
ระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับคณุภาพ 
4 

6.3 โครงการตรวจสอบและการประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 
6.3.1 กิจกรรมวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน  
6.3.2 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
6.3.3 หลักสูตรคณุภาพ 
6.3.4 หลักสูตรทวิศึกษา 
6.3.5 หลักสูตรทางไกล 
6.3.6 หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
6.3.7 กิจกรรมประมวลผลการเรียนด้วยระบบ 
SGS 
6.3.8 งานวิจัยในช้ันเรียน 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
4. เพื่อส่งเสรมิกระบวนการเรียน
การสอนที่สร้างโอกาสใหผู้้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม 
 

ส่งเสริมกระบวน 
การเรยีนการสอน
ที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรยีนทุกคนมีส่วน
ร่วม 
 

ระดับคณุภาพ 
4 

6.4 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน 
ที่สร้างโอกาสใหผู้้เรียน ทุกคนมสีว่นร่วม 
6.4.1 งานโสตทัศนศึกษา  
6.4.2 งานห้องสมุด (สำนักงาน) 
6.4.4 งานโภชนาการ 
6.4.5 งานสหกรณ์ร้านค้า 
6.4.6 งานโรงเรียนกับชุมชน 
6.4.7 งานประชาสัมพันธ์ 
6.4.8 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
6.4.9 งานประสานแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 
6.4.10 งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
6.4.11 งานส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ 
งบประมาณบุคลากร และบริหารทั่วไป 
6.4.12 งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล 
สารสนเทศ (เว็บไซด์) 
6.4.13 งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาการประชาสัมพันธ์  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อพัฒนาการประชาสมัพันธ์
โรงเรียน 
 

-พัฒนาการ
ประชาสมัพันธ์
โรงเรียน 

ระดับคณุภาพ 
4 

7.1 โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาภารกิจสนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อพัฒนางานตามขอบข่าย
ภารกิจกลุ่มบรหิารกิจการ
นักเรียน 
 

พัฒนางานตาม
ขอบข่ายภารกิจ
กลุ่มบรหิารกิจการ
นักเรียน 
 

ร้อยละ 82 8.1 งานตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 
     8.1.1 งานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  
     8.1.2 งานส่งเริมคุณธรรม จรยิธรรม  
     8.1.3 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  
     8.1.4 งานคัดเลือกนักเรียนดีเด่น  
     8.1.5 งานกิจกรรมคณะสี  
     8.1.6 งานส่งเสริมประชาธิปไตย  
     8.1.7 งานแนะแนว  
     8.1.8 งานสำนักงานบริหารกจิการนักเรยีน  

1. เพื่อพัฒนางานตามขอบข่าย
ภารกิจกลุ่มบรหิารงบประมาณ 

พัฒนางานตาม
ขอบข่ายภารกิจ
กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 

ร้อยละ 82 8.2 งานตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
     8.2.1 งานจัดทำและเสนอของบประมาณ  
     8.2.2 งานจัดสรรประมาณ  
     8.2.3 งานนโยบายและแผน  
     8.2.4 งานรายงานต้นทุนและผลผลติ  
     8.2.5 การรับรองการปฏิบตัิราชการ  
     8.2.6 งานบริหารการเงิน  
     8.2.7 งานบริหารบัญชี  
     8.2.8 การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
     8.2.9 การใช้จ่ายค่าตอบแทนและใช้สอย 
(การไปราชการ)  
     8.2.10 งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการใช้จ่ายเงินและผลการ
ดำเนินงาน  
     8.2.11 งานบริหารพสัดุและสินทรัพย์  
     8.2.12 การใช้จ่ายค่าวัสดุ  
     8.2.13 งานควบคุมภายใน  
     8.2.14 งานสวัสดิการนักเรียน 
     8.2.15 งานสำนักงานบริหารงบประมาณ  
 

1. เพื่อพัฒนางานตามขอบข่าย
ภารกิจกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

พัฒนางานตาม
ขอบข่ายภารกิจ
กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

ร้อยละ 82 8.3 งานตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
     8.3.1 งานธุรการ  
     8.3.2 งานบุคลากร  
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
        8.3.3 งานยานพาหนะ  

     8.3.4 งานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน  
     8.3.5 งานสวัสดิการครูและบคุลากร   
     8.3.6 งานวินัยและรักษาวินัย  
     8.3.7 งานลาออกจากราชการ  
     8.3.8 งานเวรยามรักษาความปลอดภัย  
     8.3.9 งานสำนักงานบริหารงานบุคคล  
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            โรงเรียนได้รับประมาณการจากเงินงบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณ ส าหรับรายจ่ายของสถานศึกษา โดยแบ่ง

รายจ่ายออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 รายจ่ายงานประจ าตามโครงสร้างของสถานศึกษา ส่วนท่ี 2 รายจ่ายงานพัฒนาตาม

แผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา ส่วนท่ี 3 งบกลางซ่ึงต้ังไว้ส าหรับส ารองจ่าย ดังน้ี

1. ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 2562

รายรับ

ปีงบประมาณ 1 ต.ค.61- 31 มี.ค. 1 เม.ย.61–30 ก.ย. รวม
2562 62 62

1. เงินงบประมาณ

1.1 บุคลากร

1.1.1 เงินเดือน 14,784,360       7,392,180              7,392,180              14,784,360     

1.1.2 ค่าจ้างประจ า 229,200           114,600                114,600                229,200          

1.1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว 120,000           60,000                  60,000                  120,000          

1.1.4 เงินเพ่ิมจ่ายควบเงินเดือน 1,596,000         798,000                798,000                1,596,000       

1.2 งบด าเนินงาน -                      

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 247,800           123,900                123,900                247,800          

1.2.2 ค่าตอบแทน 22,500             11,250                  11,250                  22,500           

1.2.3 ค่าใช้สอย 125,100           62,550                  62,550                  125,100          

1.2.4 ค่าวัสดุ 871,600           435,800                435,800                871,600          

1.3 งบเงินอุดหนุน

1.3.1 อุดหนุนท่ัวไปรายหัว 1,961,400         980,700                980,700                1,961,400       

1.3.2 อุดหนุนท่ัวไปปัจจัยพ้ืนฐาน 180,415           90,208                  90,208                  180,415          

2. เงินนอกงบประมาณ -                      

2.1 เงินรายได้สถานศึกษา 353,143.95       176,572                176,572                353,144          

2.2 เงินบริจาค 3,680.76           1,840                   1,840                   3,681             

2.3 เงินสนับสนุนจาก อปท. 100,000           50,000                  50,000                  100,000          

รวม 20,595,200      10,297,600           10,297,600           20,595,200     

รวมงบประมาณท่ีใช้ในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2562   จ านวน 20,595,200            บาท

ประเภทรายรับ

ประมาณรายรับปีงบประมาณ 2561

บทที่ 3
ประมาณการรายรับ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562

48แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ประจ าปีงบประมาณ 2562



รวม

980,700              980,700         1,961,400   

อุดหนุนท่ัวไปรายหัว ปีงบประมาณ 

2559



1. แผนการใช้จ่ายงบประจ า

   5.1 งานตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มบริหารวิชาการ

งานบุคลากร ระยะเวลา ผลผลิต

งาน/กิจกรรม เป้าหมายกิจกรรม ค่าจ้าง ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ
ช่ัวคราว แทน ก่อสร้าง

5.1.1 งานบริหารหลักสูตร

5.1.1.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 -จัดด าเนินงานหลักสูตร  -พัฒนาหลักสูตร  -  -  -  -  -  -  - -         ต.ค. 61 2,3,4,5,6 อ.สุภาพ

5.1.1.2 การจัดตารางสอน 

 -ด าเนินงานจัดตาราง  -จัดหาวัสดุในการจัด  -  -  -  -  -  -  - -         ต.ค. 60ฃ1 2,3,4 อ.ธิดารัตน์

สอน ตารางสอน

5.1.1.3 การประเมินการใช้

หลักสูตร 

 -จัดด าเนินงานประเมิน  -จัดหาวัสดุท าเคร่ือง

การใช้หลักสูตร มือประเมิน  -  -  -  -  -  -  - -         พ.ย. 61 2,3,4,5 อ.เฉลิมพล

5.1.1.4 การผลิตส่ือการสอน  -จัดหาวัสดุผลิตส่ือ 7,000     7,000      พ.ย. 61 อ.สมคิด

ภาษาไทย

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ
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บทที่ 4
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งานบุคลากร ระยะเวลา ผลผลิต

งาน/กิจกรรม เป้าหมายกิจกรรม ค่าจ้าง ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

ช่ัวคราว แทน ก่อสร้าง

5.1.1.5 การผลิตส่ือการสอน  -จัดหาวัสดุผลิตส่ือ 7,000     7,000      พ.ย. 61 อ.ธิดารัตน์

คณิตศาสตร์

5.1.1.6 การผลิตส่ือการสอน  -จัดหาวัสดุผลิตส่ือ 14,000    14,000    พ.ย. 61 อ.พรทิพย์

วิทยาศาสตร์

5.1.1.7 การผลิตส่ือการสอน  -จัดหาวัสดุผลิตส่ือ  -  -  - 7,000      -  -  - 7,000      พ.ย. 61 2,3,4 อ.จินตนา

 สังคมศึกษาฯ

5.1.1.8 การผลิตส่ือการสอน  -จัดหาวัสดุผลิตส่ือ  -  -  - 7,000      -  -  - 7,000      พ.ย. 61 2,3,4 อ.ชียวุฒิ

 ศิลปะ

5.1.1.9 การผลิตส่ือการสอน  -จัดหาวัสดุผลิตส่ือ  -  -  - 10,000     -  -  - 10,000    พ.ย. 61 2,3,4 อ.ทวีศักด์ิ

สุขศึกษาฯ

5.1.1.10 การผลิตส่ือการสอน  -จัดหาวัสดุผลิตส่ือ  -  -  - 10,000     -  -  - 10,000    พ.ย. 61 2,3,4 อ.สุภาพร

 การงานอาชีพฯ

5.1.1.11 การผลิตส่ือการสอน  -จัดหาวัสดุผลิตส่ือ  -  -  - 8,000      -  -  - 8,000      พ.ย. 61 2,3,4 อ.อีจฉรา

 ภาษาต่างประเทศ

5.1.2 งานวัดและประเมิน

ผลการเรียน 

 -จัดด าเนินงานวัดและ  -จัดหาวัสดุจัดท า  -  -  - 24,000     -  -  - 24,000    พ.ย. 61 2,3,4 อ.ธิดารัตน์

ประเมินผลการเรียน เคร่ืองวัดและประเมินผล

5.1.3 งานทะเบียนนักเรียน

งบลงทุนงบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย สาธาฯ ครุภัณฑ์ค่าวัสดุ

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปี2562
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งานบุคลากร ระยะเวลา ผลผลิต

งาน/กิจกรรม เป้าหมายกิจกรรม ค่าจ้าง ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

ช่ัวคราว แทน ก่อสร้าง

 -จัดด าเนินงานทะเบียน  -จัดท าข้อมูลผลการ  -  -  - 2,000      -  -  - 2,000      พ.ย. 61 2,3,4,5 อ.เฉลิมพล

นักเรียน เรียนนักเรียนทุกคน

5.1.4 งานแนะแนว  -  -  - 4,000      -  -  - 4,000      พ.ย. 61 2,3,4,5 อ.อุมลักษณ์

 -จัดด าเนินงานแนะแนว  -ให้บริการแนะนว

5.1.5 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 -จัดด าเนินงานกิจกรรม  -จัดกิจกรรมพัฒนา 2,000     2,000     4,000      พ.ย. 61 2,3,4 อ.ปัทมาพร

พัฒนาผู้เรียน ผู้เรียน

5.1.6 งานรับนักเรียน

 -จัดด าเนินงานกิจกรรม  -จัดหาวัสุอุปกรณ์ใน  -  -  - 1,500      -  -  - 1,500      พ.ย. 61 2,3,4,5 อ.อุมลักษณ์

รับนักเรียน การรับรักเรียน

5.1.7 งานจัดสอนแทน  -  -  -  -  -  -  - -         พ.ย. 61 2,3,4,5 อ.มลรัฐ

 -จัดด าเนินงานจัดสอนแทน  -จัดสอนแทน

5.1.8 งานติดตามนักเรียน

ท่ีมีปัญหาด้านการเรียน 

 -จัดด าเนินงานติดตามนัก-  -ติดตามนักเรียนท่ี  -  -  -  -  -  -  - -         พ.ย. 61 อ.ชัยวุฒิ

เรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียน มีปัญหาด้านการเรียน

5.1.9 งานเลขานุการคณะ-

กรรมการบริหารหลักสูตร

 -จัดด าเนินงานประชุม  -จัดประชุมคณะ  -  -  -  -  -  -  - -         พ.ย. 61 2,3,4 อ.อุดมลักษณ์

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

52

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ 2562



งานบุคลากร ระยะเวลา ผลผลิต

งาน/กิจกรรม เป้าหมายกิจกรรม ค่าจ้าง ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

ช่ัวคราว แทน ก่อสร้าง

คณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร

หลักสูตร หลักสูตร

5.1.10 งานการศึกษาพิเศษ

 -จัดด าเนินงานการศึกษา  -จัดหาวัสุอุปกรณ์  -  -  - 4,000      -  -  - 4,000      พ.ย. 61 2,3,4 อ.ครูรัชนี

พิเศษ ส าหรับเด็กพิการเรียนร่วม

5.1.11 งานส านักงานกลุ่ม

บริหารวิชาการ

 -จัดด าเนินงานส านักงาน  -จัดหาวัสุอุปกรณ์  -  -  - 8,000      -  -  - 8,000      พ.ย. 61 2,3,4 อ.มลรัฐ

กลุ่มบริหารวิชาการ ส านักงาน

-          -       2,000     115,500  -        -       -       117,500  

5.2.1 งานระบบดูแลช่วย

เหลือนักเรียน 

 -จัดด าเนินงานระบบ  -ดูแลช่วยเหลือ  -  - 2,000     2,000      -  -  - 4,000      พ.ย. 61 2,3,4,5 อ.นิวัฒน์

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียน  -  -  -  -  -  -  - -        

5.2.2 งานส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม

 -จัดด าเนินงานส่งเสริม  -จัดกิจกรรมส่งเสริม  - 2,000     - 2,000      -  -  - 4,000      พ.ย. 61 2,3,4 อ.พรทิพย์

ค่าใช้สอย

5.2 งานตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2562
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งานบุคลากร ระยะเวลา ผลผลิต

งาน/กิจกรรม เป้าหมายกิจกรรม ค่าจ้าง ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

ช่ัวคราว แทน ก่อสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม  พ.ย. 61

5.2.3 งานป้องกันและแก้ไข 

ปัญหายาเสพติด

 -จัดด าเนินงานป้องกัน  -รณรงค์ป้องกันปัญหา  -  -  - 4,000      -  -  - 4,000      พ.ย. 61 - 2,3,4 อ.ทวีศักด์ิ

แก้ไขปัญหายาเสพติด ยาเสพติด  มี.ค. 62 อ.วุฒิพงษ์

 -แก้ไขปัญหายาเสพติด

5.2.4 งานคัดเลือกนักเรียน

ดีเด่น 

 -จัดด าเนินงานคัดเลือก  -มอบเกียรติบัตร  -  -  -  -  -  -  - -         มิ.ย. 62 2,3,4,5 อ.นิวัฒน์

นักเรียนดีเด่น นักเรียนดีเด่น

5.2.5 งานกิจกรรมคณะสี-

ครูเวรประจ าวัน

 -จัดด าเนินงานกิจกรรม  -จัดหาวัสดุอุปกรณ์  -  -  - 2,000     2,000      พ.ย. 61 2,3,4,5 อ.นิวัฒน์

คณะสี-ครูเวรประจ าวัน จัดเวรยาม

5.2.6 งานส่งเสริมประชา-

ธิปไตย 

 -จัดด าเนินงานส่งเสริม  -จัดกิจกรรมส่งเสริม  -  -  - 1,500      -  -  - 1,500      มิ.ย. 62 2,3,4,5 อ.นิวัฒน์

ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

งบด าเนินงาน งบลงทุน

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2562
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งานบุคลากร ระยะเวลา ผลผลิต

งาน/กิจกรรม เป้าหมายกิจกรรม ค่าจ้าง ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

ช่ัวคราว แทน ก่อสร้าง

 -จัดด าเนินงานเวรยามรักษา  -จัดเวรยามรักษา  -  -  -  -  -  -  - -         พ.ย. 61 2,3,4,5 อ.พรทิพย์

ความปลอดภัย ความปลอดภัย  ก.ย. 62

5.2.7 งานส านักงานบริหาร

 -จัดด าเนินงานส านักงาน  -จัดหาวัสุดอุปกรณ์  -  -  - 8,000      -  -  - 8,000      พ.ย. 61 2,3,4,5 อ.คนึงนิจ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ส านักงาน  ก.ย. 62

2,000    2,000     19,500    -        -       -       23,500   

5.3 งานตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มบริหารงบประมาณ

งานบุคลากร ระยะเวลา ผลผลิต
งาน/กิจกรรม เป้าหมายกิจกรรม ค่าจ้าง ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

ช่ัวคราว แทน ก่อสร้าง

5.3.1 งานจัดท าและเสนอ

ของบประมาณ 

 -จัดด าเนินงานท าค าและ  -จัดท าค าและเสนอ  -  -  - 500  -  -  - 500        ส.ค.62 2,3,4,5,6 ครูสามารถ

และเสนอของบประมาณ ของบประมาณระยะ

1 ปี และระยะ 3 ปี

5.3.2 งานจัดสรร

งบประมาณ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2562
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งานบุคลากร ระยะเวลา ผลผลิต

งาน/กิจกรรม เป้าหมายกิจกรรม ค่าจ้าง ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

ช่ัวคราว แทน ก่อสร้าง

 -จัดด าเนินงานจัดสรร  -จัดท าแผนปฏิบัติการ  -  -  -  -  -  -  - -         ส.ค 62 2,3,4,5,6 ครูสามารถ

งบประมาณ ประจ าปี

5.3.3 งานนโยบายและแผน

 -จัดด าเนินงานนโยบาย  -จัดท าแผนพัฒนา 1,000      ส.ค 62 2,3,4,5,6 ครูสามารถ

และแผน คุณภาพการศึกษา

5.3.4 งานรายงานต้นทุน

ผลผลิต

  -จัดด าเนินงานต้นทุน  -จัดท ารายงานต้นทุน  -  -  -  -  -  -  - -         ก.ย 62 2,3,4,5,6 ครูสามารถ

ผลผลิต ผลผลิต

5.3.5 การรับรองการปฏิบัติ

ราชการ

 -จัดด าเนินงานการรับรอง  -จัดท าค ารับรองการ  -  -  -  -  -  -  - -         พ.ย.61 2,3,4,5,6 อ.สามารถ

การปฏิบัติราชการ การปฏิบัติราชการ

5.3.6 งานบริหารการเงิน

 -จัดด าเนินงานการเงิน  -จัดท าการงิน  -  -  - 1,000      -  -  - 1,000      พ.ย.61 2,3,4,5,6 อ.สมคิด

5.3.7 งานบริหารบัญชี

 -จัดด าเนินงานบัญชี  -จัดท าบัญชี  -  -  - 1,000      -  -  - 1,000      พ.ย.61 2,3,4,5,6 อ.อัมพิการ์

5.3.8 การใช้จ่ายค่า

สาธารณูปโภค

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

งบด าเนินงาน งบลงทุน
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา

ประจ าปีงบประมาณ
2562
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งานบุคลากร ระยะเวลา ผลผลิต
งาน/กิจกรรม เป้าหมายกิจกรรม ค่าจ้าง ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

ช่ัวคราว แทน ก่อสร้าง
 -จัดด าเนินงานค่าใช้จ่าย  -จัดหาน  าด่ืม น  าใช้  -  - 370,000  -  -  -  - 370,000   ต.ค. 61 - 2,3,4 อ.สมคิด
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์  ก.ย. 62
5.3.9 การใช้จ่ายค่า
ตอบแทน และใช้สอย
 -จัดด าเนินงานการใช้  -ส่งครูเข้ารับการ  - 15,000  15,000    -  -  -  - 30,000    ต.ค. 61 - 2,3,4 อ.สมคิด

จ่ายค่าตอบแทน และใช้สอย อบรมและพัฒนา  ก.ย. 62

5.3.10 งานตรวจสอบ 

ติดตาม ประเมินผล

และรายงาน

 -จัดด าเนินงานตรวจสอบ  -ตรวจสอบ ติมตาม  -  -  -  -  -  -  - -         มี.ค.62 2,3,4,5,6 อ.สมคิด

ติดตาม ประเมินผล ประเมินผลและ

และรายงาน รายงาน

5.3.11 งานบริหารพัสดุ 

 และสินทรัพย์  -จัดซื อจัดจ้างตาม  -  -  - 1,000      -  -  - 1,000      ต.ค. 61 - 2,3,4,5,6 ครูสายัณห์

 -จัดด าเนินงานบริหารพัสดุ พระราชบัญญัติการ  ก.ย. 62 ครูริญญาทิพย์

และสินทรัพย์ จัดซื อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560

5.3.12 การใช้จ่ายค่าวัสดุ 

 -จัดด าเนินงานการใช้  -จัดหาวัสดุท าส่ือการ  -  -  - 50,000     -  -  - 50,000    ต.ค. 61 - 2,3,4,5 อ.สายัณห์

ครุภัณฑ์

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ
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แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2562



งานบุคลากร ระยะเวลา ผลผลิต

งาน/กิจกรรม เป้าหมายกิจกรรม ค่าจ้าง ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

ช่ัวคราว แทน ก่อสร้าง

จ่ายค่าวัสดุ เรียนการสอน ก.ย. 62

5.3.13 งานควบคุมภายใน

 -จัดด าเนินงานควบุคม  -จัดท างานควบคุม  -  -  -  -  -  -  - -         ต.ค. 61 - 2,3,4,5 อ.สานิตย์

ภายใน ภายใน ก.ย. 62

5.3.14 งานสวัสดิการ

นักเรียน

 -จัดด าเนินงานสวัสดิการ  -จัดท าสวัสดิการ  -  -  - -  -  -  - -         ต.ค. 61 - 2,3,4,5 อ.สมคิด

นักเรียน นักเรียน ก.ย. 62

5.3.15 งานส านักงานกลุ่ม

บริหารงบประมาณ  -จัดหาวัสดุส านักงาน  -  -  - 4,000      -  -  - 4,000      พ.ย. 61 2,3,4,5 อ.อัจฉราพรรณ

 - 15,000  385,000 58,500    -        -       -       457,500  

งานบุคลากร ระยะเวลา ผลผลิต

งาน/กิจกรรม เป้าหมายกิจกรรม ค่าจ้าง ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

ช่ัวคราว แทน ก่อสร้าง

5.4.1 งานธุรการ

 -จัดด าเนินงานธุรการ  -จัดท าหนังสือราช  -  -  - 1,000      -  -  - 1,000      ต.ค. 61 - 2,3,4 อ.ศุภชัย

การ  ก.ย. 62

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

8.4 งานตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มบริหาร'งานบุคล

รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2562
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งานบุคลากร ระยะเวลา ผลผลิต

งาน/กิจกรรม เป้าหมายกิจกรรม ค่าจ้าง ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ
ช่ัวคราว แทน ก่อสร้าง

5.4.2 งานบุคลากร 

 -จัดด าเนินงานบุคลกร  -จัดท าข้อมูลบุคลากร  -  -  - 1,000      -  -  - 1,000      ต.ค. 61 2,3,4 อ.พรทิพย์

5.4.3 งานยานพาหนะ 

 -จัดด าเนินงานยาน  -บ ารุงรักษายาน  -  - 67,500   67,500     -  -  - 135,000   ต.ค. 61 - 2,3,4,5 อ.ศุภชัย

พาหนะ พาหนะ  ก.ย. 62

5.4.4 งานเลขานุการคณะ 

กรรมการบริหารโรงเรียน

 -จัดด าเนินงานคณะ  -จัดท าเก่ียวกับ  -  -  -  -  -  -  - -         ต.ค. 61 - 2,3,4,5 อ.ศุภชัย

กรรมการบริหารโรงเรียน งานเลขานุการคณะ  ก.ย. 62

บริหารโรงเรียน

5.4.5 งานสวัสดิการครูและ

บุคลากร

 -จัดด าเนินงานสวัสดิการ  -จัดท าเก่ียวกับสวัสดิ  -  -  -  -  -  -  - -         ต.ค. 61 2,3,4 อ.ศุภชัย

ครูและบุคลากร การครูและบุคลากร

5.4.6 งานวินัยและรักษา

วินัย

 -จัดด าเนินงานวินัยและ  -จ าท างานวินัยและ  -  -  -  -  -  -  - -         ต.ค. 61 2,3,4 อ.ศุภชัย

รักษาวินัย รักษาวินัย

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

59

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ
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งานบุคลากร ระยะเวลา ผลผลิต

งาน/กิจกรรม เป้าหมายกิจกรรม ค่าจ้าง ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

ช่ัวคราว แทน ก่อสร้าง

5.4.7 งานลาออกจาก

ราชการ

 -จัดด าเนินงานลาออกจาก  -จ าท างานการ  -  -  -  -  -  -  - -         ต.ค. 61 2,3,4 อ.ศุภชัย

ราชการ ลาออกจากราชการ

5.4.8 งานเวรยามรักษา

ความปลอดภัย

 -จัดด าเนินงานเวรยาม  -จ าท างานเวรยาม  -  -  -  -  -  -  - -         ต.ค. 61 2,3,4 อ.พรทิพย์

รักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย

5.4.9 งานส านักงานกลุ่ม

บริหารงานบุคคล

 -จัดด าเนินงานส านักงาน  -จัดหาวัสดุอุปกรณ์  -  -  - 8,000      -  -  - 8,000      พ.ย. 61 2,3,4 อ.จันทร์นิภา

กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงาน

-          -       67,500   77,500    -        -       -       145,000  

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

60

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2562
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                                                                        แผนปฏิบัติการ  โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ปงีบประมาณ 2562 

 

 

 
 

โรงเรียนบา้นคา่ยวิทยากำหนดแนวทาง การกำกบั ติดตาม ประเมนิผล และรายงาน ดงัตอ่ไปนี้ 

           1. โรงเรียนได้กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 
งบประมาณ 2562 ดังนี้ 
              1.1 ก่อนถึงกำหนดวัน เวลา ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 วัน กรณีวงเงินไม่เกิน  
  100,000 บาท และไม่น้อยกว่า 60 วัน กรณีวงเงินเกิน 100,000 บาท ผู้ประสานงานประจำโครงการ/   
  กิจกรรม ตรวจสอบงบประมาณในแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 
              1.2 บันทึกข้อความตามแบบฟอร์ม เรื่อง ขออนุมัติดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ให้ครบถ้วนทุก
รายการ  
              1.3 เสนอบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ตามลำดับขั้นตอน จนถึงผู้มี
อำนาจลงนามอนุมัติ 
              1.4 เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   
พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ  
              1.5 ผู้สานงานประจำโครงการ/กิจกรรม ตรวจรับพัสดุ และเบิกพัสดุไปดำเนินงานตามโครงการ/ 
กิจกรรม 
              1.6 หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ให้ประจำกิจกรรมสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ส่งผู้ประสานงานประจำโครงการ ภายใน 15 วัน  
2. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผล ดังนี้ 
              2.1 คณะกรรมการหน้าที่ในการกำกับ ติดตาม โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการผ่านไปแล้วให้มีการ
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ภายใน 15 วัน   
              2.2 กรรมการผู้รับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม โครงการ/กิจกรรม รายงานผู้อำนวยการโรงเรียน โดย
ผ่านหัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
              2.3 หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สรุปรายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สรุป
รายงานแล้ว และยังไม่ได้สรุปรายงาน ในที่ประชุมประจำเดือน เพ่ือกำกับ ติดตามอีกครั้งหนึ่ง 
 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
1 ตุลาคม 2561 

หมายเหตุ  ให้ใช้บันทึกข้อความตามแบบฟอร์ม เรื่อง ขออนุมัติดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ทุกกรณี 
              ทั้งท่ีมีงบประมาณตามแผนงบประมาณ และท่ีไม่มีงบประมาณตามแผนงบประมาณ 

บทที ่5 

การกำกบั ตดิตาม ประเมนิผล รายงาน 
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