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1. ขอมลูทัว่ไป 

     1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบานคายวิทยา  ต้ังอยูเลขท่ี  778  ตำบล  บานคาย  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวดั

ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย  36240  โทรศัพท  044 – 899115   โทรสาร  044 – 899115   

E – mail  :  bankhaivitaya@thaimail.com    website : http//school.obec.go.th/bkv/ 

     1.2  เปดสอนต้ังแตระดบัมัธยมศึกษาปที่  1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่  6 

     1.3  เขตพื้นที่บริการการศึกษา ตำบลบานคาย  ตำบลโนนสำราญ 
 

2. ขอมลูดานการบรหิาร 

     2.1  ชื่อ – สกุลผูบริหาร  นายนพดล  กาญจนางกูร    -  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา   ดำรง

ตำแหนงในโรงเรียนนี้ต้ังแต วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559   จนถึงปจจุบัน 

     2.2  ผูชวยผูบริหาร (ที่ไดรับแตงต้ัง) -  คน 

          ชื่อ             -             วุฒิการศึกษาสูงสุด  -     สาขา    -   

     2.3 ประวัติโดยยอของโรงเรียน 

          โรงเรยีนคายวทิยา เปนโรงเรยีนมัธยมศกึษาประจำตำบลบานคาย อำเภอเมืองจังหวัดชยัภูมิ   เปดทำการ

เรียนการสอน เมื่อวัน 17 พฤษภาคม 2525 ประเภทสหศึกษา แผนการจัดชั้นเรียน   

ปการศึกษา 2553 เปน 4 - 3 - 4 / 2 - 2 - 2                                     

                ผูริเริ่มกอต้ัง คือ นายแถว ขันตี อาจารยใหญโรงเรียนบานหมื่นแผว คณะครู - อาจารย  และ

กรรมการหมูบาน  ริเริ่มมาต้ังแต  ป  พ.ศ. 2524  แตมีปญหา  เร่ืองที่ดินไมครบตามเกณฑของกรมสามัญศึกษา จึง

ไมสามารถเปดโรงเรียนได แตคณะกรรมการและชาวบานไมลดความพยายามเพ่ือลูกหลานไดมีที่เรียนใกลบานจึง

พยายาม จัดหาท่ีดินเพิ่มเติมจนครบตามเกณฑแลวเสนอกรมสามัญศึกษาเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง    กรมสามัญศึกษา

จึงไดอนุมัติใหเปดโรงเรยีนมัธยมศึกษาประจำตำบลบานคาย ชื่อ “ โรงเรียนบานคายวิทยา ”  เมื่อวันท่ี  4  

มกราคม  2525  

 ปการศึกษา 2525   โรงเรียนยังไมมีอาคารเรียน  ไดอาศัยอาคารเรียนโรงเรียน ประถมศึกษา  คือ  

โรงเรียนบานหมื่นแผว  ในวันที่  10  กันยายน  2525  กรมสามัญศึกษา  ไดแตงตั้ง  

นายถนอม  ลุนทา   ผูชวยผูอำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ  มารักษาการในตำแหนงครูใหญโรงเรียน 

บานคายวิทยา  และในปนี้เองโรงเรียนไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนชั่วคราวแบบ 004 จำนวน 1 หลัง เปน

เงิน 370,000 บาท บนที่ดินผืนปจจุบนัเนื้อท่ี 36 ไร 3 งาน 30 ตารางวา ทำพธิีเปดปาย เมื่อวันท่ี   

13  กุมภาพันธ  2526  และนักเรียนยายมาเรียน เมื่อวันที่ 14 กมุภาพันธ  2526 ซ่ึงวันนี้โรงเรียนถือวาเปน 

          

บทที่ 1 

ขอมูลพืน้ฐาน 
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วันสำคัญวันหนึ่งคือ  “วันคารวะผูปกครอง” หรือ “วันแหงความรัก”   ปแรกโรงเรียนรับนักเรียนชั้น ม.1 ได 129  

คน แผนการจัดชั้นเรียน  3 - 0 – 0  ครู - อาจารย  จำนวน 6  คน  นักการภารโรง 1  คน 

                  ทำเนียบผูบริหารโรงเรียน 

                             1. นายถนอม   ลุนทา    ปการศึกษา 2525 - 2537 

                             2. นายพิสิษฐ   สืบนุการวัฒนา              ปการศึกษา 2537 – 2541 

                             3. นายสุรวิทย   อาชีวศึกษาคม   ปการศึกษา 2541 - 2543 

                             4. นายสังคม   ชีหรั่ง  (รักษาการ)           ปการศึกษา 2543 - 2543  

                             5. นายอดุลย  มุทุกันต                ปการศึกษา 2543 - 2544 

                             6. นายไพศาล   สมกิจศิริ            ปการศึกษา 2544 - 2549 

                             7. นายสงบ   ลุนทา    ปการศึกษา 2549 - 2559 

          8. นายนพดล  กาญจนางกูร                     ปการศึกษา 2559 - ปจจุบัน   
                              

2.4 ปรัชญา คติพจน  คำขวัญ  สีประจำโรงเรียน  อักษรยอ  ตราประจำโรงเรียน 

 

                                                ปรชัญาของโรงเรียน 

“ การศกึษาคือ  ความเจริญงอกงาม ” 
 

คตพิจนของโรงเรียน 

“  ปญญา  โลกสมิ  ปชโชโต  ”  แปลวา  “  ปญญาเปนแสงสวางในโลก ” 

คำขวญัของโรงเรียน 

“  ปญญา  สามัคคี  มีคุณธรรม  ” 

สปีระจำโรงเรียน 
 

“  เทา  -  ฟา  ” 

สเีทา  หมายถึง   เชาวปญญา 

สีฟา   หมายถึง   ความยิง่ใหญ  ความเกรยีงไกร 

 

อกัษรยอ 

“  บ.ค.ว.  ” 
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ตราประจำโรงเรียน 
 

 

   -  ชาง  เปนสัญลักษณประจำตำบลบานคาย 

      เพราะเคยเปนที่ตั้งคายชางศึกในสมัย   รชักาลท่ี 3 

   -  บ.ค.ว.  คือ  อักษรยอของโรงเรยีน 

   -  ธงดานซายมือ คือ ธงสีประจำโรงเรียน 

   -  ธงดานขวามือ คือ ธงประจำจังหวัดชัยภูมิ 

   -  กำแพง คือ  กำแพงปองกันขาศึก 

   -  กลีบบัว เปนสัญลักษณของศาสนาพุทธ 
 

นายชัยวุฒิ  มาดวง 

ครู วิทยฐานะชำนาญการ   

ผูออกแบบตราสัญลักษณประจำโรงเรียนบานคายวิทยา 

                                             ออกแบบไวเมื่อ  ปการศึกษา  2535 
 

อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

            อาคารเรียน 

                  1. อาคารเรียนถาวร  แบบ  208  จำนวน  1  หลัง 

                  2. อาคารเรียนถาวร  แบบ  108  ล.  จำนวน  1  หลัง    

                  3. อาคารเรียนถาวร  แบบ  424  ล. (พิเศษ)  จำนวน  1  หลัง  

             อาคารประกอบ 

                  1. โรงฝกงาน  แบบ   102/27  จำนวน  4  หนวย  2  หลัง 

                  2. อาคารโรงอาหาร – หอประชุม แบบ 100/27  จำนวน 1 หลัง 

                  3. บานพักครู   จำนวน  3  หลัง 

                  4. บานพักนักการภารโรง  แบบมาตรฐาน   จำนวน  1  หลัง 

                  5. อาคารโรงอาหาร  จำนวน  1  หลัง  
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หองปฏบิัตกิาร 

ท่ี รายการ การใชประโยชน จำนวน / สภาพ หมายเหต ุ

1 หองผูบริหาร ปฏิบัติการ 1 / ดี  

2 หองบริหารงานบุคคล ปฏิบัติการ 1 / ดี  

3 หองวิชาการ ปฏิบัติการ 1 / ดี  

4 หองกิจการนักเรียน ปฏิบัติการ 1 / ดี  

5 หองบริหารทั่วไป ปฏิบัติการ 1 / ดี  

6 โรงฝกงาน ปฏิบัติการ 1 / พอใช  

7 หองสมุด การเรียนการสอน 1/ ดี  

8 หองพยาบาล ปฏิบัติการ 1 / ดี   

9 หองประชุม การเรียนการเรียนสอน 1 / ดี  

10 หองคอมพิวเตอร การเรียนการสอน 2 / ดี  

11 หองเรียนรวม การเรียนการสอน 1 / ดี  

11 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร การเรียนการสอน 1 / ดี  

12 หองปฏิบัติการทางภาษา การเรียนการสอน 1 / ดี  

13 หอประชุม 100/27 การเรียนการสอน 1 / ดี  

14 โรงอาหาร การเรียนการสอน 1 / ดี  

15 อาคารเรียน การเรียนการสอน 3 / ดี   

16 บริเวณสวนหยอม การเรียนการสอน 5 / ดี  

17 สนามฟุตบอล การเรียนการสอน 1 / ปรับปรุง น้ำทวมขัง 

18 สนามวอลเลยบอล การเรียนการสอน 1 / ดี  

19 สนามบาสเกตบอล การเรียนการสอน 1 / ดี  

20 สนามเซปคตะกรอ การเรียนการสอน 1 / พอใช  

21 สนามเปตอง การเรียนการสอน 1 / ปรับปรุง  

22 สนามฟุตซอล การเรียนการสอน 1 / ดี  

23 หองนำ้ - หองสวม การเรียนการสอน 2 / ดี  

24 หองคหกรรม การเรียนการสอน 1 / ดี  
 

2.5 วัตถุประสงคเฉพาะของสถานศกึษา 

          เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีริเริ่มกอตั้งโดยชุมชน  สบืเนื่องจากกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการใน

ขณะนั้นไดมีนโยบายที่จะกอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้นเพื่อแกปญหาการเดินทางไกลของนักเรียนจาก

ภูมิลำเนาเพ่ือศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาและเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา ใหกับเยาวชนที่มีอายุระหวาง 

13 – 18 ป                                                                
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2.6 ระบบโครงสรางการบริหารโรงเรียนบานคายวิทยา 
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3. ขอมลูนกัเรียน 

    ปจจุบันโรงเรียนมีขอมูลนักเรียน (ขอมูล ณ วันท่ี..10..มิถุนายน  2562..) ดังนี้ 

    3.1 จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการท้ังหมด.....760.........คน 

    3.2 จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน  

 

ระดบัชัน้ 
เพศ  

รวม 
ชาย หญิง 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 59 47 106 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 65 41 106 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 55 30 85 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 38 36 74 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 43 31 74 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 26 35 61 

รวมจำนวนนกัเรยีนทัง้หมด 286 220 506 
 

3.3 มีนักเรียนที่มีความบกพรองเรียนรวม.....23...........คน 

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

3.5 มีนักเรียนปญญาเลิศ...............-.......…………....คน 

3.6 มีนักเรียนตองการความชวยเหลือพิเศษ.......-.......คน 

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

3.8 สัดสวนคร ู: นักเรียน = .......1 : 16.56................... 

3.9 จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน(ปปจจุบัน)..49....คน 

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

3.11 จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงใหแกโรงเรียน  (รางวัลดีเดนท่ีไดรับ)       

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

       - ประเภทปกติ                        จำนวน....5....คน (เหรียญทองระดับประเทศ) 
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4. ขอมลูบคุลากร 

ประเภทบคุลากร เพศ ระดบัการศกึษาสงูสุด อายเุฉล่ีย ประสบการณ

สอนเฉลีย่ ชาย หญิง ต่ำกวา ป.

ตรี 

ป.ตรี สงูกวา ป.

ตร ี

ผูอำนวยการ 1 - - - 1      46 23 

รองผูอำนวยการ        

ครูประจำการ        

ครูอัตราจาง        

นักการ/ภารโรง        

อ่ืนๆ        

รวม        
 

 

 

ขอมูล File Excel (ขอมูลอายุบุคลากร) 
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- มีครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก ..........29..................คน (.....96.87........%) 

- มีครูท่ีสอนวิชาตามความถนัด............30............คน (.......100..........%) 

- ช่ัวโมงสอนโดยเฉลี่ยของครู คนละ .......18.........ช่ัวโมง/สัปดาห 

- สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในรอบปท่ีผานมาบุคลากรไดรบัการพัฒนาเฉลี่ยคนละ...20...ครั้ง/ป 

- การไดรับรางวัล เกียรติบัตรของครู ....................................-........................................................... 

- ผลงานดีเดนดานตาง ๆ ของบุคลากร ..................................-........................................................... 
 

5. ขอมลูดานอาคารสถานท่ี แหลงเรยีนรูและการใช 

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

อาคารหอประชุม 1 หลัง อาคารฝกงาน 2 หลังโรงอาหาร 1 หลัง  

    5.2 จำนวนหองเรียนท้ังหมด........16...............หองเรียน แบงเปน 

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

    5.3 มีหองสมุด ขนาด........... ตารางเมตร มีหนังสือทั้งหมด ..............เลม จำแนกเปน…7…..ประเภท 

    5.4 โรงเรียนมีคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน จำนวน ......70.......เครื่อง มีการติดตั้งอินเตอรเน็ต 

เพ่ือการคนควาของนักเรียน มีจำนวน .....17.........เครื่อง 

    5.5 แหลงเรียนรูในโรงเรียน ไดแก หองสุมด , หองภูมิปญญา , หองปฏิบัติการกลุมสาระการเรยีนรู 8 กลุมสาระ

การเรียนรู , บอเลี้ยงปลา , แปลงนาสาธิต , เรือนปุยหมักชีวภาพ , เรือนเพาะชำ , ธนาคารขยะ  

    5.6 แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน ไดแก วิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ วัดนาคาวาสวิหาร 

6. สภาพชุมชนโดยรวม 

   6.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนสังคมชนบทอยูดวยกันแบบพ่ีแบบนองมีงาน หรือกิจกรรม

อะไรก็ชวยเหลือกัน รูจักกันทั้งหมูบาน มีประชากรประมาณ 5,355 คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียนไดแก 

บานคาย หมูท่ี 1 บานโซงมะเกลือ หมูท่ี 2 บานคายเจริญ หมูท่ี 10 อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพเกษตรกรรม 

เนื่องจากชุมชนตั้งอยูริมฝงแมน้ำชี ซึ่งเปนแมน้ำสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเหมาะกับการทำนาเปน

อยางยิ่ง สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจัก 

โดยท่ัวไป คือ ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีสงกรานต ซึ่งเปนประเพณีท่ีโรงเรียน

บานคายวิทยา เทศบาลตำบลบานคายหมื่นแผว และชุมชน ในเขตตำบลบานคาย จะรวมกันจัดกิจกรรมทุกป  

ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ประกอบอาชีพ (คิดเปนรอยละ)  เกษตรกรรม รอย

ละ 80 นับถือศาสนา (คิดเปนรอยละ)  พุทธ  รอยละ 99.90 ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายไดโดยเฉลี่ย ตอครอบครวั 

ตอป 23,000 บาท  จำนวนคนเฉลี่ยตอครอบครวั  3.33 คน 
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6.2 โอกาสและขอจำกัดของโรงเรียนบานคายวิทยา 

      โอกาส 

            6.1  ปจจัยดานสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors: S)                         

                    -  ชุมชนพ้ืนท่ีบริการเปนชุมชนดั้งเดิม มีภูมิปญญา และศิลปวัฒนธรรมเปนของชุมชนเองเปน

โอกาสของ 

โรงเรียนท่ีจะจัดการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินและจัดกิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น              

            6.2  ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological Factors: T) 

                    -  มีคูสายและมีสัญญาณโทรศัพท เปนโอกาสในการใช Internet ในการจัดการเรียนการสอน

และการติดตอสื่อสารกับผูปกครองนักเรียนทางโทรศัพท 

                        -  ชุมชนพื้นที่บริการมีระบบเสียงตามสายและสถานี วิทยุชุมชน เปนโอกาสที่โรงเรียนจะใช

เปนส่ือในการสรางความสัมพันธกับชุมชนได 

                        -  โรงเรยีนตั้งอยูติดชุมชน และไมไกลจากตัวเมืองเปนโอกาสในการประสานกับหนวยงาน

ราชการหนวยงานเอกชนท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา 

           6.3   ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic Factors: E) 

                       -  โรงเรยีนตั้งอยูในเขตเทศบาล มีโอกาสในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ    

           6.4   ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors: P) 

                        -  พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปดโอกาสใหโรงเรียนจัดการศึกษาไดท้ังในระบบ 

นอกระบบและตามอัธยาศัย และสงเสริมใหจัดการเรียนการสอนเนนนักเรียนเปนสำคัญ ประเมินตามสภาพจริงและ

อิงพัฒนาการของนักเรยีน 

                      -     พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ กำหนดใหเรียนภาคบังคับ 12 ป จึงมีนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางรางกายหรือสติปญญา หรือมีปญหาดานการเรียนรูมาเขาเรียนเปนจำนวนมาก เปนโอกาสท่ีโรงเรยีนจะ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพรองหรือมีปญหา (เด็กพิเศษ)                       - 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 เปดโอกาสใหโรงเรียนบริหารจัดการหลักสูตรไดเอง ภายใตกรอบ

หลักสูตรแกนกลาง เปนโอกาสใหโรงเรยีนจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพของชุมชน 

            ขอจำกัด  

               6.5  โครงสรางและนโยบายของโรงเรียน (Structure and Policy: S1)                       

 -  คานิยมในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนใหญเปนอุปสรรคตอการวางแผนชั้นเรียนเต็มรปูของโรงเรียน               

                         -  ในชุมชนมีครอบครัวจำนวนมากที่ขาดความอบอุนเปนอุปสรรคตอการพัฒนาความรวมมือ

ระหวางบานกับโรงเรียนในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

                        -  ชุมชนพ้ืนท่ีบริการคอนขางเปนชุมชนบริโภคนิยม และมีรานเกมหลายรานเปนอุปสรรคตอ

การดูแลชวยเหลือนักเรียนใหหลีกเลี่ยงจากอบายมุข 

                6.6  ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological Factors: T)                      

 -  โรงเรียนตั้งอยูหางจากถนนใหญเปนอุปสรรคตอการเดินทางมาเรียนของ นักเรียน ที่อยูบานไกล 

                               

 

10 



 

                                                          แผนปฏิบัติการ  โรงเรียนบานคายวิทยา ประจำปงบประมาณ 2563 

                    6.7  ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic Factors: E) 

                        -  สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่บริการอยูในเกณฑคอนขางต่ำเปนอุปสรรคตอการระดม

ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา และมีขีดความสามารถต่ำในการสงบุตรหลานเรียนตอในระดับอุดมศึกษา     

                   6.8  ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors: P) 

                        -  นโยบายลดอัตรากำลังคนภาครัฐ เปนอุปสรรคตอการสรรหาครูใหครบทุกกลุมสาระการ

เรียนรู   

                       -  พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ กำหนดใหเรียนภาคบังคับ 12 ป จึงมีนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางรางกายหรือสติปญญา หรือมีปญหาดานการเรียนรู มาเขาเรียนเปนจำนวนมาก เปนอุปสรรคตอการ

พัฒนานักเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ (เด็กเหลานี้ผูปกครองจะไมสงไปเรียนโรงเรียนไกลบาน)  

7. โครงสรางหลักสตูร 

โรงเรียนบานคายวิทยา จัดการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยโรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระ

การเรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
 

โครงสรางหลักสตูร 

 
 

ระดบัชัน้ 

เวลาเรียน (คดิเปนรอยละตอป)  
 

รวม 
 

ภาษาไทย 

คณิต 

ศาสตร 

วทิยา 

ศาสตร 

สงัคม

ศึกษา 

สขุ

ศึกษา 

ศลิปะ การ

งาน

อาชีพ 

ภาษา

ตาง 

ประเทศ 

กิจกรรม 

พัฒนา 

ผูเรยีน 

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. ผลการดำเนินงานในรอบปท่ีผานมา 

   8.1 ผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที ่1 
 สรุปผลการประเมนิ ระดบัคณุภาพ 

ยอดเยี่ยม ดเีลิศ ด ี ปานกลาง กำลงัพัฒนา 

คุณภาพของผูเรียน   

 
 

 
  

 
 

มาตรฐานท่ี 2 
  

สรุปผลการประเมิน ระดบัคณุภาพ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ด ี ปานกลาง กำลงัพฒันา 

กระบวนการบริหารและการจัดการของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

  

 
   

 

 

 

มาตรฐานที ่3 
 สรปุผลการประเมิน ระดบัคณุภาพ 

ยอดเยี่ยม ดเีลิศ ด ี ปานกลาง กำลงัพฒันา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสำคัญ  
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นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ก. บทนำ  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2563 หมวด 5 หนาท่ีของรัฐ มาตรา 54  บัญญัติวา “รัฐตอง

ดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศกึษาเปนเวลาสิบสองป ต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบ การศึกษาภาคบังคบัอยางมี

คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และคำส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ที่ 28/2559 เรื่อง ใหจัดการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย ตามนัยขอ 3 กำหนดวา  “ใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป  ใหมีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย” และตามหมวด 

6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 65 บัญญัติวา “ใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศ

อยางยั่งยืนตามหลัก ธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือให

เกิด การผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว”   

อนึ่ง ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2560 - 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ไดกำหนดวิสัยทัศน 

ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศท่ี พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม

หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และไดกำหนดยุทธศาสตรในการ พัฒนาประเทศตามวิสัยทัศนไว 6 

ยุทธศาสตร คือ  

1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตรชาติ เปนอยางย่ิง 

เพราะเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอยางย่ิง ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสรมิสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย  ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่เนนการวางรากฐานการพัฒนา ทรัพยากรมนุษยของประเทศอยาง

เปนระบบ โดยมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชวงวัย ใหเปนทรัพยากรมนุษยที่ดี เกง และมี

คุณภาพพรอมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปขางหนาไดอยางเต็ม ศักยภาพ ซ่ึง “คนไทยในอนาคต จะตองมีความ

พรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ

สังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี  มีวินยั รกัษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง 

มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรัก

การเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด 

ผูประกอบการ  เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”  

ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” สำนักงานคณะกรรมการ การศกึษาขั้น 
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พ้ืนฐาน จึงไดกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการ

ปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลท่ีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เม่ือวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบายและ

จุดเนนของกระทรวงศกึษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยไดกำหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และ

มาตรการและแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้  

ข. วิสัยทัศน  

     “สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ย่ังยืน”  

ค. พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข  

2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถ ในการแขงขัน  

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21   

4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ใหผูเรียนทุกคนไดรับบรกิารทาง การศึกษาอยางท่ัวถึง

และเทาเทียม  

5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ  

6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand 4.0  

ง. เปาหมาย  

1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองดี ของชาติ มี

คุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อด

ออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

2. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ ไดรับ

การพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ   

3. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ  มีสมรรถนะตาม

หลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย  มีความสามารถในการพ่ึงพา

ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง  พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พรอมกาวสู

สากล นำไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

4. ผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส  และกลุมที่อยูในพื้นที่

หางไกลทรุกันดาร ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 
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5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรู และจรรยาบรรณ ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ   

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  

7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการ

บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และการ

รายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคณุภาพการศึกษา 

จ. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได

กำหนดนโยบายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสรางความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ ในอนาคต เปนแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ  พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ 

ดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา แหงชาติ 

พ.ศ. 2560 – 2579 และมุงสู Thailand 4.0 ดังนี้  

นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษยและของชาติ  

นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

นโยบายท่ี 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานและลดความ

เหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

นโยบายท่ี 5  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษา 

ฉ. มาตรการและแนวดำเนินการ  

นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนษุยและของชาติ  

บทนำ  

นโยบายดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ เปนการจัดการศึกษา เพื่อมุงเนน

การพัฒนาผูเรียนทุกคน ใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง  เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมือง

โลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน 

สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออม อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เปนผูเรียนที่มี

ความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรปูแบบใหม ทุกรูปแบบ ท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพ

ติด ความรุนแรง การคกุคามในชีวิต และทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 

ควบคูไปกับการปองกัน และแกไขปญหาที่มีอยูในปจจุบันและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และเนนการจัดการศึกษา

ใหเหมาะสม สอดคลองกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร ดานเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกตาง 

ทางดานสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เชน การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต การ

จัดการศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล ทุรกันดาร พื้นที่สูง 
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ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสไดรับการพัฒนา สอดคลองกับบริบทของ

พ้ืนที่ ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม ความตองการ เปนตน 

เปาประสงค  

1. ผูเรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข  

2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครวั  ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต 

มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบท่ีมี

ผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ ทรัพยสิน การคามนุษย 

อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน  

4. ผูเรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการพัฒนาอยาง

เต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบรบิทของพ้ืนท่ี  

5. ผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ี หางไกลทุรกันดาร เชน 

พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน ไดรับการบริการ ดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และ

เหมาะสมตรงตามความตองการ 

ตัวช้ีวัด  

1. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

2. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง  มีหลักคิดที่ถูกตองเปน

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 

รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษา

ศีลธรรม  

3. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี

ผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย 

อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน  
4. รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และการพัฒนาอยาง

เต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบรบิทของพ้ืนท่ี  

5. รอยละของผูเรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยู ในพ้ืนที่หางไกล

ทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการ ดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี

คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ สอดคลองกับบริบท ของพื้นที่  

6. จำนวนสถานศึกษาท่ีนอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเดจ็ พระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กำหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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7. จำนวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรยีนรู ใหผูเรียนแสดงออกถึงความ

รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติ

ท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จรยิธรรม 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  

1. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกที่ดี    

เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรกัในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการ ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิด ท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดี

ของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค  มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มี

จิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครวั ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ  

อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้    

1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา สงเสริม สนับสนุน 

กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีกำหนด    

1.2 สถานศึกษา   

(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายดานการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนมี คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กำหนด   

(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออก ถึงความรักในสถาบันหลัก

ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง 

มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มี

คุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซ่ือสัตย 

สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

2. พัฒนาผูเรียนมีความใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มี

ผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ   เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการ                

รับมือกับภัย คุกคาม รูปแบบใหมทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความ

รุนแรง การ คุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 

ควบคูไปกับ การปองกันและแกไขปญหาที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต   โดยมีแนว

ทางการดำเนินการ ดังนี้    

2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน 

กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีกำหนด    

2.2 สถานศึกษา  

  (1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภัย

คุกคามท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและทรพัยสิน การคามนุษย 
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อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  และภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนรูจักวิธีการปองกัน และแกไข

หากไดรับผลกระทบจากภัยดังกลาว  

  (2) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  

  (3) จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความม่ันคงปลอดภัย  

  (4) มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียน ในการแกปญหาตาง ๆ  ไดรับคำปรึกษาชี้แนะและ

ความชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมท้ังการอบรมบมนิสัย 

3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต   สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินแผนงาน โครงการตาม ยุทธศาสตรการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร 6 ขอ คือ     

1. การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคง     

2. การผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในการแขงขัน     

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู     

4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา     

5. การศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม     

6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา    

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

   (1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดำเนินการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใตอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานความหลากหลาย ในวัฒนธรรมที่สอดคลองกับอัตลักษณ

วิถีชีวิตและความตองการของชุมชน  

  (2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงเสริมและสรางโอกาส ใหผูเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใตไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางทั่วถึง   

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมมาตรการการรักษา ความปลอดภัยของ

สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตใหมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   

  (4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสรมิสรางสวัสดิการใหครแูละ บุคลากรทางการศึกษา

ใหมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีเสี่ยงภัย  

4. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ   เปนมาตรการการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนที่อยูในเขต

พ้ืนที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน 

ชายฝงทะเล และเกาะ แกง ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ

ตองการ   โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

4.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

  (1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่สูงในถ่ินทุรกันดาร 

ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง และที่ดูแลหอพักนอนตามความ จำเปนและ เหมาะสมกับบริบท  

  (2) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใหสถานศึกษาในกลุมโรงเรยีนพ้ืนท่ีสูง ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝง

ทะเล และเกาะแกง ใหจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึก รักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
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  (3) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบท

ของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง”  ในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดเวทีเสวนา การแสดง

นิทรรศการ การติดตอสื่อสารผานชองทางออนไลน 

4.2 สถานศึกษา  

  (1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัด และประเมินผลท่ีเหมาะสมสำหรับ

การพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร  

  (2) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไมไดใชภาษาไทยใน ชีวิตประจำวัน  

  (3) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 

และภาษาที่ 3 ที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

นโยบายที่ 2  ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

บทนำ  

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ใหความสำคัญกับศักยภาพ และคุณภาพของ

ทรัพยากรมนุษยเปนสำคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ในการยกระดับการพัฒนา

ประเทศในทุกมิติไปสูเปาหมายการเปนประเทศที่พัฒนาแลว  มีขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ” 

ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียน ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการจึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง

ดำเนินการใหสอดคลองกัน  โดยเนนปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

ท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ใหเปนสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล 

ตามความสนใจ และความถนัด อยางเต็มศักยภาพ มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษ 

ท่ี 21 มีความเปนเลิศ ดานทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรูดานดิจิทัล (Digital 

Literacy) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีนิสยัรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง อยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม  เปนนวัตกร เปน

ผูประกอบการ เปนเกษตรกรยุคใหม และอื่น ๆ สอดคลองกับความตองการของประเทศ  มีความยืดหยุนทางดาน

ความคดิ สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม  และมีความสามารถในการจัดการสุข

ภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุข ทั้งดานรางกายและจิตใจ 

เปาประสงค  

       1. ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21  

       2. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสูการพัฒนา ทักษะ วิชาชีพ เปนนักคิด เปน

ผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร  

       3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ  

ตัวช้ีวัด  

       1. จำนวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูท่ีสอดคลองกับทักษะ ท่ีจำเปนในศตวรรษ 

ท่ี 21  
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         2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะท่ีจำเปนดานการรูเร่ืองการอาน (Reading Literacy) 

ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่อง วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) 

ตามแนวทางการประเมิน PISA  

         3. รอยละของผูเรยีนท่ีมีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ  

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  

               พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสูความเปนเลิศดานวิชาการ ตามความสามารถ ความ

สนใจ มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 สรางขีดความสามารถในการแขงขัน ของประเทศ  

          โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้  

          1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

             1.1  ศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจากหนวยงาน 

ตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน  

             1.2 สงเสริมสนับสนุน ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการวัดแววความ ถนัดทางการเรียนของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรยีนในเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนคนหาตนเอง 

นำไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมที่จะพัฒนา ตอยอดไปสูความเปนเลิศดานทักษะอาชีพที่ตรงตามความ

ตองการและความถนัดของผูเรียน  
             1.3 ศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแตจำนวนงบประมาณใน

การสนับสนุนสถานศึกษาและผูเรียนอยางเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการดานระบบบัญชี การ

เบิกจาย และการติดตาม ตรวจสอบ เปนตน เพ่ือกระจายอำนาจ ใหสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการจัด

การศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ  

             1.4 สงเสริมสนับสนุนให สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดทำแผนงาน โครงการ และ

กิจกรรม เพิ่มศักยภาพผูเรียนตามความถนัด ความสนใจ และความตองการพัฒนา ทั้งดานวิชาการ ดานอาชีพ และ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแตระดับ สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับ

นานาชาติ 

             1.5 กำกับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา พรอมทั้งรายงาน ผลการดำเนินงานตอ

กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

         2. สถานศึกษา  

            2.1 ดำเนินการวัดแววผูเรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ และความถนัด โดย

จัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง ( Active Learning) เชน การจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน

หรือบันได 5 ข้ัน ( Independent Study : IS) การเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา 

(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เปนตน โดยสงเสริม

ใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานระบบดิจิทัล (Digital Learning 

Platform)  
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            2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุงเนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียน มีความเปนเลิศทาง

วิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรยีน และจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ใหเปนคนท่ี

สมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ  

            2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนา ผูเรยีนใหมีความเปน

เลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเตม็ตามศักยภาพ  

            2.4 สงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา เพ่ือปรับเปล่ียนกระบวนการ

จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยเนนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน เปนรายบุคคลตามความตองการ และความถนัด

ของผูเรียน  

            2.5 จัดกิจกรรมการเรยีนรู ใหผูเรียนมีความเปนเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา 

ท่ี 3 เพ่ิมเติมอยางนอย 1 ภาษา  

             2.6 ปรับเปลี่ยนวิธกีารวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรยีน โดยมุงเนนการวัดประเมิน ตามสมรรถนะ

รายบุคคล โดยการจัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

             2.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตอสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงาน ที่เก่ียวของ 

นโยบายที่ 3  

             ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย บทนำ นโยบายดานการพัฒนาและสราง

เสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย มุงเนนการพัฒนา ทรัพยากรมนุษยเริ่มตั้งแตประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย 

ตลอดจนการพัฒนา ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ดังนี้ พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกชวงวัย ตั้งแตชวง

ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผูเรียนที่มีความตองการดูแลเปนพิเศษ ใหมีความพรอมทั้งทางดานรางกาย 

จิตใจ อารมณสังคม และสติปญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรูเปนคนดีมีวินัย เรียนรูไดดวยตนเอง มีความสามารถ

ในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม สามารถดำรงชีวิต อยางมีคุณคา โดยการพัฒนาระบบ

การเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม พัฒนาระบบการ

เรียนรูตลอดชีวิต ผูเรียนสามารถกำกับการเรียนรู ที่เหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่องแมจะออกจากระบบ

การศึกษาแลว รวมถึงความตระหนักถึง พหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุมผูมี

ความสามารถพิเศษของพหุปญญา แตละประเภท เสริมสรางใหผูเรยีนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและ

พลานามัย และพัฒนาทักษะ ดานกีฬาสูความเปนเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนผู

ท่ีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตใน

ศตวรรษที่ ๒๑ ครู และบุคลากร ทางการศึกษา ตองตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหนาที่ของตน โดย ครูตอง

มีจิตวิญญาณ ของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง และเปนตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรม 

พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการพัฒนาผูเรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุค

ใหม โดยปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ ผูอำนวยการการเรยีนรูทำหนาท่ี กระตุน สรางแรง

บันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรม และสรางนวัตกรรมการเรียนรูให

ผูเรียน และมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธ์ิ ของผูเรียน  
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เปาประสงค  

          1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคลองกับแนวโนมการ

พัฒนาของประเทศ  

          2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ท่ีสอดคลองกับทักษะท่ี

จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทำงาน รวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุ

วัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแตละชวงวัยและนำไปปฏิบัติได  

         3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนำไปสูการพัฒนานวัตกรรม 

         4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับ

ความตองการของประเทศ  

         5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดำรงชีวิต

อยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ  

         6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคำปรกึษาขอเสนอแนะ การเรียนรูหรือ

ผูอำนวยการการเรียนรู  

         7. ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรีย นการสอน และเปนแบบอยาง ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

ตัวช้ีวัด  

        1. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  

        2. รอยละของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 

ผานเกณฑที่กำหนด  

         3. รอยละของผูเรยีนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวา 

รอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาที่ผานมา  

         4. รอยละผูเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีทักษะ

การเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่

สอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได  

         5. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีความ

ยืดหยุนทางดานความคิดสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม  

         6. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดีสามารถดำรงชีวิตอยางมี

ความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ  

         7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “ Coach” ผูใหคำปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรูหรือ

ผูอำนวยการการเรียนร 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  

         1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดบัการศึกษา เปนมาตรการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางใหเปน

หลักสูตร เชิงสมรรถนะ สอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 เอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปน

รายบุคคลอยางเหมาะสมทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณสงัคม และสติปญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย  
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 มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้  

           1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

               (1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อใหผูเรยีนไดรับการพัฒนาท้ัง 4 ดาน (รางกาย จิตใจ อารมณ และ

สติปญญา) สอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21  

               (2) สงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรยีนรู “ครูผูสอน” เปน “ Coach” ผูอำนวยการการเรียนรู 

ผูใหคำปรึกษา หรอืใหขอเสนอแนะการเรียนรู และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธ์ิผูเรียนใหสอดคลองกับ

หลักสูตร  

            1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง เนนการพัฒนาผูเรียน

เปนรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู ใหตอบสนองตอความตองการของ

ผูเรียนและบริบทของพื้นที่  

        2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียน  

            2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนระดับปฐมวัย เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาเหมาะสมกับวัย

ในทุกดาน ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณสังคม และสติปญญา มีวินยั มีทักษะส่ือสารภาษาไทย และมีทักษะ

สื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟง พูด) และทักษะดานดิจิทัล พรอมท่ีจะไดรับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน โดยมี

แนวทางดำเนินการ ดังนี้  

           2.1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

                  (1) จัดทำเครื่องมือประเมนิพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปเวนป สรุป

และรายงานผลตอกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงาน ที่เก่ียวของ  

                  (2) สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือประเมิน

พัฒนาการเด็กปฐมวัย และดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร

ปฐมวัย รวมทั้งผูปกครองใหมีความรูความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

                  (3) สนับสนุนใหสถานศึกษามีครูหรือครผููชวยดานปฐมวัย ตามมาตรฐานท่ีกำหนด  

                  (4) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองคความรูใหม ๆ เก่ียวกับ

การจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแกโรงเรียน และผูสนใจ  

                  (5) กำกับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตอ

กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

          2.1.2 สถานศึกษา  

                 (1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย จัดสภาพแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียน

ใหเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู  

                 (2) จัดการเรียนรู สรางประสบการณ เนนการเรียน เปนเลน เรยีนรูอยางมีความสุข  

                 (3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก สนามเด็กเลนใหไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย 

สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

                 (4) จัดหาสื่อ อุปกรณ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย  

                 (5) อภิบาลเด็กปฐมวัยใหมีสุขภาวะที่ดี รางกายสมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  
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                 (6) สรางความรูความเขาใจแกผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีสวนรวมและการ

สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา  

                 (7) สรปุและรายงานผลการดำเนินงานตอสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

            2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับประถมศึกษา ผูเรียนระดับประถมศกึษาไดรับการ

พัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีวินัย มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21  

                โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้  

                 2.2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

                        (1) สงเสริม สนับสนุนใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนา

ผูเรียนใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ใหมีคุณลักษณะ 

                          - เปนไปตามหลักสูตร 

                          - มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

                          - มีทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ สอดคลองกับความตองการของ

ประเทศ  

                         - มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนำไปสูการ พัฒนานวัตกรรม  

                         - มีความรูความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใช ดิจิทัลเปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  

                         - มีทักษะทางดานภาษาไทย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ เรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะ

สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  

                      (2) จัดทำเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

และดำเนินการประเมิน รวมท้ังประสานการดำเนินงาน เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 วิเคราะห ผลการประเมินเพ่ือเปนฐานการพัฒนานักเรยีนทุกระดับชั้น  

                      (3) สงเสรมิ สนับสนุนใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

เต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพื่อการ

วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได  

                     (4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรยีนรูตามสมรรถนะ

รายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบ สัมมาอาชีพ  

                     (5) ดำเนินการติดตามและตรวจสอบใหผูเรียนไดรบัประทานอาหารอยางครบถวนถูกตองตาม

หลักโภชนาการ  

                     (6) กำกับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมท้ังสรุป

และรายงานผลการดำเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เก่ียวของ  

           2.2.2 สถานศึกษา  

                  (1) จัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning)  

                  (2) จัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรู และระบบความคิดในลักษณะสห

วิทยาการ (STEAM Education) เชน  
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                    - ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคำถาม  

                    - ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี  

                    - ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 

                    - ความรูและทักษะในดานศิลปะ  

                    - ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผล และการหาความสัมพันธ  

                (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลอง กับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งดานศึกษาตอ และดานอาชีพ เปนการวางพื้นฐานการเรยีนรู การวางแผนชีวิต และ

วางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม และนำไปปฏิบัติได  

                (4) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูเรยีน มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะท่ี

ดี สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุข  

               (5) จัดกิจกรร มการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณ และสังคม (Social and Emotional Learning : 

SEL)  

               (6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมทักษะการคิด แบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)  

               (7) ดำเนินการใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยางครบถวน ถูกตองตามหลักโภชนาการ เปนไปดวย

ความถูกตองตามระเบียบและวินัยการคลัง  

               (8) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตอสำนักงานเขต พ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ    

          2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดบัมัธยมศึกษา ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนา

ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีวินัย มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะดานการ 

คิดวิเคราะหสังเคราะห มีทักษะดานภาษาไทยเพ่ือใชในการเรยีนรูมีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มี

ความสามารถ ในการใชเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ นำไปสู การ

มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทำงานรวมกับ

ผูอื่นไดภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยางมี

ความสุข โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้  

              2.3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

                     (1) สงเสริม สนับสนุนใหสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ผูเรียนใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดานท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีความยืดหยุน

ทางดานความคิด สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม ใหมีคุณลักษณะ 

                        - เปนไปตามหลักสูตร  

                        - มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

                        - มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพ่ือใชเปนเครื่องมือ

ในการประกอบอาชีพ  

                        - มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนำไปสูการพัฒนา นวัตกรรม                          

                        - มีความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัล เปนเครื่องมือในการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  
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                      - มีทักษะทางดานภาษาไทย เพื่อใชเปนเคร่ืองมือ ในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะ

สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  

                   (2) ประสานการดำเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 วิเคราะหผล การประเมินเพ่ือเปนฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น  

                   (3) สงเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็ม

ตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการ

วางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน ท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได  

                   (4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะ

รายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบ สัมมาอาชีพ  

                   (5) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพ ผูเรียนท่ีมีความรูและทักษะดาน

วิทยาศาสตร เปนนกัคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นำไปสู การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัด

กิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่

ดี สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุข ทั้งดานรางกายและจิตใจ  

                    (6) กำกับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา  

             2.3.2 สถานศึกษา 

                    (1) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผาน กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 

Learning)  

                    (2) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรอืบันได 5 ขั้น (Independent 

Study : IS)  

                    (3) สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มุงเนนการใชฐานความรูและระบบ

ความคดิในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน 

                            - ความรูทางวิทยาศาสตรและการต้ังคำถาม  

                            - ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี - ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือ

หาทางแกปญหา  

                            - ความรูและทักษะในดานศิลปะ  

                            - ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและ การหาความสัมพันธ  

                   (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมีความรูและทักษะดาน วิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ 

นักประดิษฐ เปนนวัตกร นำไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย 

และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ ของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดำรงชีวิตอยาง

มีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ เม่ือถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาตอหรือการ

ประกอบอาชีพไดตามความ ถนัด ความตองการ และความสนใจของตนเอง  

                 (5) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)   

                 (6) สรปุและรายงานผลการดำเนินงานตอสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
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            2.4 พัฒนาคุณภาพผูเรยีนที่มีความตองการดูแลเปนพิเศษ เปนการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ

สำหรับเด็กพิการและเด็กดอย โอกาส ในรปูแบบท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความตองการจำเปนพิเศษ

เฉพาะบุคคล  

                   โดยแนวทางการดำเนินการ  

                   (1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลตามสภาพ

จริงสำหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส  

                   (2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา รวมทั้งการ

พัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสำหรับเด็กพิการ และเด็กดอยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลาย

เหมาะสมกับบริบท และความตรองการจำเปนพิเศษ เฉพาะบุคคล  

                   (3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริม สนับสนุน การใหบริการชวยเหลือระยะ

แรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  

                   (4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณดาน

การศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความตองการจำเปนพิเศษ  

                   (5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมใหสถานศึกษา นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการ การใหบริการ และการเรียนรู  

                  (6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑอัตรากำลัง ครูและบุคลกรใหมี

ความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กดอยโอกาสหนา  

                  (7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริม สนับสนุน ใหมีการพัฒนาผูบริหาร ครู

และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะ ประสบการณ มีเจตคติท่ีดี ตอการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและ

เด็กดอยโอกาส  

                  (8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการใหบริการ เทคโนโลยี สิ่งอำนวย

ความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคลอง กับความตองการจำเปนพิเศษ  

                   (9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือขาย (Education 

Partnership) ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ และเด็กดอยโอกาส  

              3. นำเทคโนโลยีดจิิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรูใหแก ผูเรียนทุกระดับการจัด

การศึกษา เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน พัฒนาวิธีการเรยีนรู

ของตนเอง ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียนสามารถสรางสังคม ฐานความรู (Knowledge - Based 

Society) ของตนเอง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

              โดยแนวทางการดำเนินการ ดังน้ี  

              3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา  

                  (1) จัดหา พัฒนา ขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ หนังสือแบบเรียนใน

รูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเน้ือหาหลักสูตรที่กำหนด  

                  (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองตอการ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล  
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                 (3) สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีอุปกรณดิจิทัล (Digital device) เพื่อเปน เครื่องมือในการเขาถึง

องคความรู และการเรยีนรูผานระบบดิจิทัล อยางเหมาะสมตามวัย  

                 (4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนเรียนรูดวย

ตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล  

             3.2 สถานศึกษา  

                 (1) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ หนังสือแบบเรียนใน

รูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเน้ือหาหลักสูตรที่กำหนด  

                 (2) จัดการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล  

                 (3) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ผานการเรียนรูผานระบบ

ดิจิทัล 

             4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพครูจึงตองดำเนินการต้ังแตการ

ผลิต และการพัฒนาครู อยางตอเนื่อง โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตองรวมมือกับสถาบันการ

ผลิตคร ูในการผลิต และพัฒนาครูใหเปนไปตามเปาประสงค มีการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามา เปน

ครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเน่ืองครอบคลุมท้ังเงนิเดือน เสนทางสายอาชีพ 

การสนับสนุนสื่อการสอน และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครู

ท่ีมีความ เช่ียวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการ

พัฒนาผูเรียนโดยตรง  

                4.1 การผลิตครท่ีูมีคุณภาพ การผลิตครูท่ีมคีุณภาพ เปนมาตรการการสรางความรวมมือกับสถาบัน 

การผลิตครู ใหผลิตครูท่ีมีจิตวิญญาณของความเปนคร ูมีความรูความสามารถอยางแทจริง และเปนตนแบบดาน

คุณธรรมและจริยธรรม  

                     โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

                     (1) สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน สรางความรวมมือ กับสถาบันการผลิตครู 

วิเคราะหความขาดแคลน ความตองการครูของสถานศึกษา  

     (2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมมือกับสถาบัน การผลิตครูวางแผนวิเคราะหหลักสูตรให

สอดคลองกับแผนความตองการ  

                  (3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุน ทุนการศึกษาใหนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพครูเขารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู  

                  (4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอยางเปน

ระบบ  

              4.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนมาตรการที่

สำนักงา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะตองดำเนินการเพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง 

ความสำคัญในอาชีพและหนาท่ีของตน โดยพัฒนาใหเปนครูเปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครผููสอน” เปน 

“Coach” หรือ “ผูอำนวยการการเรียนรู” ปรับวิธีสอน ใหเด็กสามารถแสดงความคดิเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู และ
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ทำกิจกรรมในชั้นเรียน ทำหนาที่กระตุนสรางแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบ การสรางความรู 

ออกแบบกิจกรรม และสรางนวัตกรรมการเรยีนรูใหผูเรียน มีบทบาทเปนนักวิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือ

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

                  โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

                   (1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม 

สนับสนุนใหครู ศึกษาวิเคราะห ความตองการจำเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวางแผนการ

พัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร  

                   (2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา จัดใหมี

หลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)  

                  (3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความ

รวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ จัดทำหลักสูตร การพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหตรงตามความตองการและความขาดแคลน  

                  (4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนใหครู

และบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตร ที่กำหนดท่ีเชื่อมโยงความกาวหนาใน

วิชาชีพ (Career Path)  

                  (5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริมและ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC)  

                  (6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม และ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital 

Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร ภาษาที่ 3 สอดคลองกับภารกิจและหนาที่ของตน  
                  (7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม พัฒนา 

และยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (Common 

European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑที่กำหนด  

                  (8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริมและ

พัฒนาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ การวัดประเมินผลท่ีเนนทักษะการคิด

ขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

                  (9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริมและ

พัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสำหรับผูเรียน ที่มีความแตกตาง (Differentiated Instruction)  

                  (10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริมและ

พัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเรียนรูดานทักษะการคิดข้ันสูง 

(Higher Order Thinking)  

                  (11) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริมและ

พัฒนาครู ใหมีความรูความสามารถจัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็กได อยางมีประสิทธิภาพ  
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                  (12) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริมและ

พัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสำหรบัผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 

และตามสภาพและประเภทของความพิการ  

                  (13) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงเสริม

สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training  

                  (14) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับปรุง

ระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ให

สอดคลองกับความมุงหมาย และหลักการจัดการศึกษาขอกำหนด ดานคุณภาพ และแผนการศึกษาแหงชาติ  

                  (15) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นำเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต

การจัดทำฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  

                 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

                 1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผานระบบดิจิทัล เพ่ือใชในการพัฒนา ผูบริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  

                 2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เชน การพัฒนาทักษะการ

คิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผูเรียที่มีความตองการจำเปนพิเศษ และผูเรียนที่มีความแตกตาง เปนตน  

  3) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องผาน

ระบบดิจิทัล  

                4) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษาทุกประเภท

ท้ังระบบ  

                5) พัฒนาครูใหมีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร (Coding) 

นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ 

               เหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

บทนำ  

               นโยบายการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมารตฐาน และการลดความ

เหลื่อมล้ำทางการศึกษา เนนการสรางโอกาสใหเด็กวัยเรียน และผูเรียนทุกคน เขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ท่ีเปนมาตรฐานเสมอกัน ไมวาผูเรียนจะยาก ดี มี จน จะอยูในพ้ืนท่ีใด ของประเทศ อยูในชุมชนเมือง พื้นที่หางไกล

ทุรกันดาร หรือกลุมเปาหมายที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศ โดย 

สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให บรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน ( Global Goals for 

Sustainable Development) สรางกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ในทุกระดับตั้งแตระดับองคกรปกครอง

ทองถ่ินหรือตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และสวนกลาง สรางมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบท

ของพื้นที่ จัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือสนับสนุนใหเด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษาอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเปน ตามสภาพพื้นที่

ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลนทุน
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ทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและ ทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษให

เหมาะสม สอดคลองกับความตองการจำเปนในการจัดการศึกษา สำหรบัผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ และ

จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดำเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาตามความจำเปน ตลอดจนนำ

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชเปน

เครื่องมือในการพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผล

เพ่ือสรางหลักประกัน สิทธิการไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน เปาประสงค  

               1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน (Global Goals for 

Sustainable Development)  

              2. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถิ่น ภาคเอกชน และหนวยงานที่เก่ียวของ ในระดับพื้นที่ รวมมือ

ในการจัดการศึกษา  

              3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่  

              4. งบประมาณ และทรพัยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอง กับสภาพขอเท็จจริง 

โดยคำนึงถึงความจำเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ต้ัง ของสถานศึกษา   

             5. งบประมาณเพื่อเปนคาใชจาย และงบลงทุนแกสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพ่ือให สถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  

             6. นำเทคโนโลยีดจิิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรยีนไดมีโอกาส เขาถึงบริการดาน

การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

             7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธิ การไดรับการศึกษาที่มี

คุณภาพของประชาชน  

ตัวช้ีวัด  

             1. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน  

             2. ผูเรียนทุกคนไดรบัจัดสรรงบประมาณอุดหนุน อยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ

ขอเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ต้ังของสถานศึกษา และ

ความตองการจำเปนพิเศษสำหรบัผูพิการ  

             3. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใชเปนเครื่องมือใน

การเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ  

             4. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช เปนเคร่ืองมอืใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน  

             5. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบรบิท ดานประเภท ขนาด และพ้ืนท่ี  

             6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเคร่ืองมือในการ จัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

            7. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ  

            8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใชในการ วางแผนจัดการเรียนรู

ใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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              มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  

              1. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงาน ที่เก่ียวของในการจัด

การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

                 1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

                      (1) สงเสรมิ สนับสนุนใหมีความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานท่ี

เก่ียวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล  

                      (2) จัดทำฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา วิเคราะห เพื่อวาง

แผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรยีน 

                1.2 สถานศึกษา  

                      (1) รวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ หนวยงานที่เก่ียวของ และภาคเอกชน วางแผนการจัด

การศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีรับผิดชอบ                                  

                      (2) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน เอกชน และหนวยงาน ที่เก่ียวของระดับพื้นที่ 

จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศกึษา  

                      (3) รวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0 - 6 ป) เพื่อในไป

ใชในการวางแผนการจัดการศึกษา  

                      (4) รวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเขาถึง บริการการเรียนรู

ไดอยางทั่วถึงครบถวน  

                     (5) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสวน บรหิารจัดการ

ทรัพยากรในชุมชนใหสามารถใชรวมกับไดอยางมีประสิทธิภาพ  

                     (6) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ใหผูเรยีนอยางเพียงพอ มี

คุณภาพ  

                     (7) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี สนับสนุนใหผูเรยีนท่ีอยูหางไกล ไดเดินทางไปเรยีน

อยางปลอดภัยทั้งไปและกลับ  

                2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบท

ของพื้นที่ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

                   (1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำ

มาตรฐานสถานศึกษาใหมีคุณภาพในดานตาง ๆ เชน  

                       1) มาตรฐานดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก  

                       2) มาตรฐานดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  

                       3) มาตรฐานดานระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา  

                       4) มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เปนตน การกำหนดมาตรฐาน

สถานศึกษาดานตาง ๆ ดังกลาวใหพิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร ประเภท และขนาดของสถานศึกษา 

เปนสำคัญ  
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                (2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศกึษา สงเสริม 

สนับสนุน พัฒนาสถานศกึษาระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภท

อ่ืน ใหมีคุณภาพ และตามมาตรฐานท่ีกำหนด โดยเนนสถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่หางไกล 

และโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ 

                (3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศกึษา สงเสริม 

สนับสนุน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน สถานศึกษาในทุกมิติ  

            3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภท อยางเหมาะสม และเพียงพอ 

เปนมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ และสรางโอกาสใหผูเรยีนเขาถึงการบริการ การศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยการ

จัดสรรงบประมาณแผนดนิเพ่ือใหเด็กวัยเรียนทุกคนต้ังแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อยาง

เพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคำนึงถึง ความจำเปนตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตรสภาพ

ทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา เพ่ิมเตมิ เพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยจัดสรร

งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษ ใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการจำเปนในการจัด

การศึกษาสำหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปน พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดำเนินการ และ

งบลงทุนใหสถานศึกษาอยางเหมาะสม และเพียงพอ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังน้ี  

                  (1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ศึกษา 

วิเคราะห ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนใหกับผูเรียน และ สถานศึกษา อยางเหมาะสม และ

เพียงพอ สอดคลองกับสถานภาพและพื้นที่  

                  (2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา สงเสริม 

สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอยางอิสระ โดยรับฟง ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของในพื้นที่

ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณกอนเสนอหนวยงานตนสังกัด  

                  (3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ประสานความ

รวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณ ใหเด็กวัยเรียนกลุมขาดแคลนทุนทรัพย 

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

                  (4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา สงเสริม 

สนับสนุน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผน งบประมาณ และติดตาม กำกับการใช

จายงบประมาณของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และมีความโปรงใส  

              4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เปนเคร่ืองมือในการ พัฒนาคุณภาพของ

ผูเรียน  

               โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

               (1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุน

ใหสถานศึกษามีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง  

               (2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุน 

ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณท่ีใชเปนเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital 

Literacy) แกผูเรียน  
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               (3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุน 

ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนที่ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ใน

การจัดการเรียนรูแกผูเรียน  

               (4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุน 

อุปกรณดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผูเรยีนทุกระดับ ตั้งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยาง

เหมาะสม เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา การเรียนรูของตนเองนำไปสูการสรางการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

              (5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ี การศกึษา สงเสริม สนับสนุน

อุปกรณดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครูอยางเหมาะสม 

เพื่อเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

              (6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา สงเสรมิ สนับสนุน 

ใหสถานศึกษาใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนา คุณภาพผูเรียน (Distance Learning 

Technology: DLT)  

นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

บทนำ  

                ยุทธศาสตรชาตดิานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดนอมนำ ศาสตร

ของพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน” มาเปน

หลักในการจัดทำยุทธศาสตรชาติควบคูกับการนำเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน ทั้ง 17 เปาหมาย มาเปนกรอบ

แนวคิดท่ีจะผลักดันดำเนินการเพ่ือนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งมิติดานสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือ ระหวางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

อยางบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศนเพ่ือใหประเทศไทย “เปนประเทศพัฒนาแลวมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุด

ในอาเซียนภายในปพ.ศ. 2580” ดังน้ัน นโยบายดานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศนดังกลาว จึงได

นอมนำศาสตรพระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืนทั้ง 17 เปาหมาย มา

เปนหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรูและการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ให

สอดคลองกับหลักการดังกลาว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 

และคุณภาพชีวิต โดยใหความสำคัญกับการสรางสมดุลทั้ง 3 ดาน ไมใหมากหรือนอยจนเกินไป อันจะนำไปสูความ

ยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

เปาประสงค  

                  1. สถานศึกษา นักเรยีนไดรับการสงเสรมิดานความรู การสรางจิตสำนึกดานการผลิต และบริโภค ท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

                   2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บขอมูล ดานความรู เร่ือง 

ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกตใชในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 

                  3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

                  4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ การผลิตและบริโภค 

สูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนต่ำสูชุมชนคารบอนต่ำ  
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                  5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ทุก

โรงเรียนในสังกัดมกีารปรับปรุงและพัฒนาเปนหนวยงานตนแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อใหมี

บริบทที่เปนแบบอยางเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรูของนักเรยีนและชุมชน  

                  6. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายสงเสริม

ความรูและสรางจิตสำนึกและจัดการเรียนรูการผลิตและบริโภคที่เปน มิตร กับสิ่งแวดลอม  

                  7. สถานศึกษาตนแบบนำขยะมาใชประโยชนเพ่ือลดปริมาณขยะ จำนวน 15,000 โรงเรียน  

                  8. มีสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการนำ 3RS มาประยุกตใชในการผลิต และบริโภคที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม จำนวน 6,000 โรงเรียน  

                  9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจาง ที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม  

ตัวช้ีวัด  

                 1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ท่ีถูกตองและสรางจิตสำนึกดานการผลิต

และบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนำไปปฏิบัติใชที่บานและชุมชน เชน การสงเสริมอาชีพที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ  

                 2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ และมี

สงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคารบอนที่โรงเรียนและชุมชน  

                 3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนำขยะ มาใชประโยชน

รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรูที่เก่ียวของ  

                4. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรูดาน

การลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนแหลงเรยีนรู และตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

              5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซต ในการดำเนิน

กิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและท่ีบาน และขอมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ 

Paper less  

              6. ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำ งานวิจัยดานการสราง

สำนึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได  

             7. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมท่ีผานกระบวนการคิดมาประยุกตใช ในโรงเรียนการจัดการ

เรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจำวันและชุมชนไดตามแนวทาง Thailand 4.0  

             8. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ใหเปน

สำนักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ท่ีเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนและ

ชุมชน  

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  

               1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดำเนินทางการใหองคความรูและสราง

จิตสำนึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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              2. จัดทำคูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ  

              3. จัดทำเกณฑการประกวดโรงเรียนคารบอนต่ำและชุมชนคารบอนต่ำและพัฒนาวิทยากรใหความรูเรื่อง

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) สูสังคมคารบอนต่ำ  

              4. พัฒนาวิเคราะหแผนการจัดการเรียนและจัดทำหนวยการเรียนรูในเรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเปน

กับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแตระดับ ปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบ

ขอมูลสารสนเทศการเก็บขอมูลการลดกาซที่มีผล ตอปรากฏการณภาวะเรือนกระจก เชน คารบอนไดออกไซด ใน

รูปแบบการเปรียบเทียบและ การลดการปลอยคารบอนไดออกไซดในการดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon emission 

/Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูชุมชน  

             5. จัดจางผูเชี่ยวชาญในการจัดทำ Road Map เปนที่ปรึกษาในการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการ

โรงเรียนคารบอนต่ำสูชุมชนคารบอนต่ำ  

             6. พัฒนาตอยอดและขยายผลศูนยการเรียนรูลดใชพลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษสิ่งแวดลอมใน 

6 ศูนย 4 ภูมิภาค  

             7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการใหความรูและแนวทางการจัดการเรียนรู กิจกรรม เรื่องการผลิต

และบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน 6 ภูมิภาค 

             8 . จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 225 เขต เพื่อดำเนินการตอ

ยอดขยายความรูและสรางเครือขายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตอ หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  

             9. สนับสนุน สงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงคใหมีการจัดซื้อจัดจางท่ีเปนมิตร กับสิ่งแวดลอมและ

ยกระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่ตนแบบ 225 เขต และสถานศึกษาดานการบริหารจัดการ สำนักงานสีเขียวและ

สถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green office)  

             10. พัฒนา ยกระดับ สถานศึกษา นำรองขยายผล สงสถานศึกษาตนแบบดานการพัฒนาดานการผลิต 

และบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท้ังระบบ เชน การเลือกซื้อผลิตภัณฑเบอร 5 และผลิตภัณฑท่ีมีฉลากและ

สัญลักษณเบอร 5 เพื่อลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา  

             11. สงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการ จัดการเรียนรูเรื่องการ

ผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

             12. ขยายผลผานระบบ DLTV สงเสริมความรูเรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตร กับสิ่งแวดลอมตอ

ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดลอมที่ดีและการเลือก

ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและฉลาก ท่ีแสดงสัญลักษณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม           

             13. พัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนำขยะมาใช

ประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดนำ้เสีย ลดการใชเผาและลดใชสารเคมี 

สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

              14. ขยายผลจากโรงเรียนคารบอนต่ำสูชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดลอมดี Green 

city ดานพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
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              15. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียนไดศึกษา เรียนรูจากแหลงเรียนรู โรงงาน

อุตสาหกรรม การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนวยงานสงเสริม การบริโภคที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมเพ่ือนำความรูมาประยุกตใชและจัดทำโครงงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

              16. สงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรูอาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา จัดคายเยาวชนวัย

ซนลดคารบอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนตนแบบท่ีนำความรูจากโรงเรียนตอยอด สูชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอด

สารพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางนอย 2,000 ชุมชน  

              17. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน และนิเทศเชิง

คุณภาพ พัฒนาการกรอกขอมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ 

ประชาสัมพันธและจัดพิมพ เว็บไซต ผลงานเพ่ือเผยแพรและเปนตนแบบ สรุปผลรายงาน  

นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

บทนำ  

                นโยบายดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เปนนโยบายจุดเนนที่สำคัญ 

เนื่องจากเปนนโยบายที่กระจายอำนาจการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระใน

การบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหาร งบประมาณ ดานการ

บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหนวยงานท้ังระดับสำนักงานท้ัง

สวนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสรางของหนวยงาน ทุกระดับตั้งแตสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา และสำนักงานสวนกลาง ใหมีความทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู

ตลอดเวลา หนวยงานสำนักงานเปนหนวยงาน ที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษา

สามารถจัดการศึกษาได อยางมีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เชน Cloud Technology 

Big Data Technology และ Communication Technology เปนตน มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารงาน ทั้งระบบ มีความโปรงใส ตรวจสอบได พรอมท้ังปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และ

เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน ไดอยางสะดวก รวดเร็ว  

เปาประสงค  

           1. สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศกึษา ครอบคลุม ดาน

การบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป  

           2. หนวยงานสวนกลาง และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองปรับเปลี่ยน ใหเปนหนวยงานใหมีความ

ทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน 

สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

           3. หนวยงานทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมา 

ภิบาล  

           4. หนวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณดานการศึกษา เพ่ือเพิ่มคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน  

            5. หนวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบรหิารและการจัดการเรยีนการสอนอยางเปนระบบ  
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ตัวช้ีวัด  

            1. สถานศึกษาไดรับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ  

            2. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสำนักงานสวนกลาง ไดรบัการพัฒนาใหเปนหนวยงาน 

ท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัวใหทัน ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปน

หนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล  

            3. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานสวนกลาง นำนวัตกรรม และเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ  

            4. สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

            5. สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการ

ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

            6. สถานศึกษาทุกแหงและหนวยงานในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ ผูเรียน ครู บุคลากร

ทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด  

            7. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ นำไปสูการวิเคราะห

เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  

            8. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานสวนกลาง มีแพลตฟอรม ดิจิทัล (Digital 

Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา  

            9. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผน การจัดการศกึษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  

            1. ใหสถานศึกษา หรือ กลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา เปนมาตรการ

กระจายอำนาจใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระ ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 

ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป โดย

ดำเนินการเปนรายสถานศึกษา หรอืกลุมสถานศึกษา อาจดำเนินการเปนรายดานหรือทุกดานได  

              โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังน้ี  

              (1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา ศึกษา วิเคราะห 

หลักเกณฑ รูปแบบ หนาที่ อำนาจ และโครงสรางการกำกับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา 

              (2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา ศึกษา วิเคราะห 

หนาที่และอำนาจ องคประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและ

กรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุมสถานศึกษา โดยใหคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล

และความเปนอิสระของสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา ใหมีความหลากหลายและความแตกตางของสถานศึกษา

รวมถึงความตองการ และขอจำกัดของแตละพ้ืนที่  
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              (3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา สงเสริม สนับสนุน

ใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาจัดหาเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติหนาที่สนับสนุนงาน ดานธุรการ ดานการเงิน การ

บัญชีและพัสดุ และดานบรหิารงานบุคคล เพ่ือมิใหงานดังกลาว เปนภาระท่ีเกินสมควรแกคร ูผูปฏิบัติหนาท่ีการ

จัดการเรียนรูใหแกผูเรียน  

              (4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา ศึกษา วิเคราะห 

ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอำนาจใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามี

ความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา  

              (5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา จัดทำแผนปฏิบัติ

การและดำเนินการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา ใหมีความเปนอิสระในการ

บริหารจัดการศึกษา  

              (6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม สนับสนุน 

ใหโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย เชน การบริหารจัดการ แบบกลุมโรงเรียน การ

สอนแบบบูรณาการ คละชั้น เปนตน  

              (7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา ยกระดับ

สถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เปนศูนยกลางในการพัฒนา ทักษะอาชีพ และทักษะ

ชีวิต  

              (8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา นำผลการประกัน

คุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาใหมี

คุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  

              (9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา สงเสริม สนับสนุน

ใหมีการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับการพัฒนาให

สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  

              (10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา จัดอบรม พัฒนา

ผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูความ เชี่ยวชาญ ประสบการณที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติ

หนาที ่ 

              (11) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาไดรับการกระจายอำนาจใหอยางเปนอิสระ ในการบริหารและจัด

การศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการ

บริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเปนรายสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา อาจดำเนินการเปนรายดานหรือทุกดาน

ได  

             (12) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศกึษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศกึษา เพื่อทำหนาท่ี

สงเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

            2. พัฒนาสำนักงานสวนกลาง และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เปนหนวยงาน มีความทันสมัยอยางมี

ประสิทธิภาพ เปนมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารงานของสำนักงานท้ังระดับ สำนักงานสวนกลาง 

และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหเปนหนวยงานที่ทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทัน ตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
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อยูตลอดเวลา มีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เปน

หนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

                 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

                 (1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานสวนกลาง และสำนักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา ให

เปนหนวยงานท่ีทันสมัย มีหนาที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหาร

จัดการที่มปีระสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

                 (2) สงเสริม สนับสนุน ใหสำนักงานสวนกลาง และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใชระบบการบริหาร

จัดการที่มุงเนนคุณธรรมและความโปรงใสในการทำงานตามหลักการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

                 (3) สงเสริม สนับสนุน ใหสำนักงานสวนกลาง และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นำนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารงาน  

                 (4) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน (Area-based Management) 

รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs”  

                 (5) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่  

                 (6) สรางความเขมแข็งในการยกระดบัคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรยีน ฯลฯ  

                 (7) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ท่ีตอบสนองความ

ตองการของประชาชนและพ้ืนที่  

                 (8) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ และมีสวน

รวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  

                 (9) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการศึกษา  

            3. ปฏิรูปการคลังดานการศึกษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร

งบประมาณตรงสูผูเรียน และสถานศึกษา เปนมาตรการที่เนนการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มา

ใชในการ จัดสรรงบประมาณอุดหนุนผูเรยีนทุกคน สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ตองการปฏิรูปการคลัง โดยการ

จัดสรรงบประมาณตรงไปยังผูเรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเปนเครื่องมือ สำคัญในการ

ดำเนินการเพื่อใหบรรลุเปาประสงคดังกลาว โดยสามารถพิสูจนตัวตนของผูเรียนที่รับจัดสรร งบประมาณไดอยาง

ถูกตอง ลดความซ้ำซอนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผูเรียน สามารถกำหนด เงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณ

ใหแกผูเรียนกลุมตาง ๆ ไดอยางถูกตอง และสามารถเชื่อมโยงขอมูล กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณ

ตรงไปยังผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

               โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

               (1) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผูเรียนและ

สถานศึกษาโดยตรง  
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               (2) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร จัดการงบประมาณ

อุดหนุนผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง  

               (3) พัฒนาและประยุกตใช ระบบไบโอเมทริกซ (Biometric) ในการพิสูจน ตัวตนของผูเรียน เพื่อลด

ความซ้ำซอนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทำการแลกเปลี่ยนขอมูล นักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย  

               (4) พัฒนาระบบเบิกจายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผูเรียน และสถานศึกษา โดยผานระบบธนาคาร  

           4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดจิิทัล (Digital Technology) และระบบการ ทำงานท่ีเปนดิจิทัลเขามา

ประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) มาใช ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นำไปสูการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห

ขอมูลขนาดใหญ (Big Data Technology) เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูล

สถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอ่ืน ๆ ที่จำเปน มาวิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู เพ่ือ

พัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนดั และสามารถวิเคราะหเปนขอมูล ในการวางแผนการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ นำ Cloud Technology มาใหบริการ แกหนวยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS 

PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสำนักงาน เชน ระบบ

แผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เปนตน เพื่อเจาหนาที่สามารถใชในการ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองคกร 

               โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

               (1) ศึกษา วิเคราะห นำ Cloud Technology มาใหบริการหนวยงานในสังกัด ทุกระดับทั้งในรูปแบบ 

Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS  

               (2) ศึกษา วิเคราะห นำ Big Data Technology มาใชในการเชื่อมโยงขอมูล ของนักเรียนในฐานขอมูล

ตาง ๆ เพ่ือนำมาวิเคราะห คุณภาพของผูเรยีนในมิติตาง ๆ  

               (3) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ ดานบริหารจัดการศึกษาทั้ง

ระบบพรอมใหบริการ (Services) เชื่อมโยงขอมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน และบูรณาการขอมูลภาครัฐทั้งภายในและนอก

สังกัดอีกทั้งยังเปนระบบกลางสำหรับใชในการพิสูจน ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทำงานรวมกับแพลตฟอรม

ดิจิทัลตาง ๆ  

              (4) พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณา

การขอมูลดานการพัฒนาทรพัยากรมนุษยระหวางกระทรวง หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยการเชื่อมโยงขอมูล

รายบุคคลที่เก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เปนฐานขอมูลการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดออน จุดแข็ง และ

ศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  

              (5) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ดานการเรียนรูของผูเรียน และบุคลากรทางการ

ศึกษา ดานการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา 

ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคล ตั้งแตระดับปฐมวัย จนจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถ

เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ นำไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากรดานการศึกษาของประเทศ  

ท่ีมา : กลุมวิจัยและพัฒนานโยบายสำนักนโยบายและแผนการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  
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อตัลกัษณข์องสถานศกึษา 
               โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ได้กำหนดอัตลักษณ์ไว้ดังนี้  “ ผูเ้รยีนเปน็ผู้มคีุณธรรม ” 
 

ปรชัญาการจดัการศกึษา 
               โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา มุ่งพัฒนาการศึกษา  “ การศึกษาคอื ความเจรญิงอกงาม ” 

 

วิสยัทศัน์ (Vision) 

                    ภายในปี 2563 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา มุ่งมั่นจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 
ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้นวัตกรรมนำพา สู่มาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พนัธกจิ (Mission)                       
                 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความสามารถพิเศษ  
สู่มาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                 2. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
สำคัญ โดยใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม 
                 3. จัดทำหลักสูตรมาตรฐานสากล ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
                 4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                 5. ส่งเสริมและพัฒนาคร ูบุคลากรทางการศึกษาให้มศีักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
                 6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

เป้าประสงค ์(Goal)  
                 1. ผู้เรียนเป็นบคุคลที่มีคุณภาพด้านการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความสามารถพิเศษ พร้อม
ก้าวสู่มาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                 2. สถานศึกษามีระบบการบริหารการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม 
                 3. สถานศึกษามีหลักสูตรมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
                 4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                 5. คร ูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
                 6. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 
 

บทที ่2 

ทศิทางการพฒันาคุณภาพการศกึษา 

ประจ ำปีงบประมำณ 
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กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (School Strategie) 
            กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความสามารถพิเศษ 
            กลยุทธ์ที่ 2 ออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพ่ือนำมาใช้พัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาแบบมี 
ส่วนร่วม  ตามหลักธรรมาภิบาล  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
            กลยุทธ์ที่ 4 ออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพ่ือนำมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 
            กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาให้มมีาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 
            กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
            กลยุทธ์ที่ 7 สร้างความร่วมมือเครือข่ายสถานศึกษา 

ค่านยิม (Value) 
 มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยใจ เอาใจใส่นักเรียนเสมือนลูกหลาน 
 

วฒันธรรมองค์กร 
 บุคลากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รู้รัก สามัคคี มีศรัทธาในสถาบัน 
สมรรถนะหลักของโรงเรยีน 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการพัฒนางานตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 

กรอบกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความสามารถพิเศษ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
1.1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 
 
 
1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสารและ
การคิดคำนวณ 
 
 
 
 

1) ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนตาม
หลักสตูรสถานศึกษา
ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป ตาม
เกณฑส์ถานศึกษ 
2) ผู้เรียนมีความ 
สามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารและ
การคิดคำนวณ ระดับ 2 
ขึ้นไป ตามเกณฑ์
สถานศึกษา 
3) ผู้เรียนมีความ 
สามารถในการ 

ร้อยละ 68 
 
 
 
 

ร้อยละ 83 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 83 
 

1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนด้านการศึกษา  
1.1.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
1.1.2 กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ 
1.1.3 กิจกรรมสอนเสริม  O – net ม.3, ม.6 
1.1.4 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน  การเขียน  
การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
1.1.5 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  
1.1.6 กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะหลัก        
1.1.7 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมผู้เรียน  
 1.1.8 กิจกรรมรับนักเรียน  ม.1, ม.4   
1.1.9 กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 , ม.6  
ท่ีสำเร็จการศึกษา 
1.1.10 กิจกรรมค่ายปรับปรุงผลการเรียน   
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
1.3 ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการวเิคราะห์ 
อภิปรายแลก 
เปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
 
1.4 ส่งเสริมใหผู้้เรียนมี
สมรรถนะหลักตามหลักสูตร 
1.5 พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
1.6 ส่งเสริมผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 
 
 
1.7 ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จรยิธรรมด้านตนเอง 
ด้านการทำงาน ด้านการอยู่
ร่วมกันในสังคม 
 
 
 
 
 
1.8 ส่งเสริมใหผู้้เรียนได้รับ
การดูแลด้วยระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

วิเคราะห์ อภิปราย 
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
ระดับ 2 ขึ้นไป ตาม
เกณฑส์ถานศึกษา 
4) ผู้เรียนมสีมรรถนะ
หลัก ระดับ 2 ขึ้นไป 
ตามเกณฑส์ถานศึกษา 
5) ผู้เรียนที่มีความ 
สามารถในการสร้าง
นวัตกรรม ตามเกณฑ์
สถานศึกษา 
6) ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคร์ะดับ 2 ขึ้น
ไป ตามเกณฑส์ถาน 
ศึกษา 
7) ผู้เรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรมด้านตนเอง 
ด้านการทำงาน ด้าน
การอยู่ร่วมกันในสังคม 
ระดับ 2 ขึ้นไป ตาม
เกณฑส์ถานศึกษา 
8) ผู้เรียนได้รับการ
ดูแลด้วยระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
ตามเกณฑส์ถานศึกษา 

 
 
 
 
 
ร้อยละ 68 

 
 
ร้อยละ 66 

 
 
 

ร้อยละ 83 
 
 
 
 

ร้อยละ 86 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 96 

1.1.11 กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ   
         1.1.11.1 กิจพัฒนาส่ือการสอนภาษาไทย 
         1.1.11.2 กิจพัฒนาส่ือการสอนคณิตศาสตร์ 
         1.1.11.3 กิจพัฒนาส่ือการสอนวิทยาศาสตร์ 
         1.1.11.4 กิจพัฒนาส่ือการสอนสังคมศึกษา ศาสนา   
                     และวัฒนธรรม 
         1.1.11.5 กิจพัฒนาส่ือการสอนภาษาต่างประเทศ 
         1.1.11.6 กิจพัฒนาส่ือการสอนสุขศึกษา พลศึกษา 
         1.1.11.7 กิจพัฒนาส่ือการสอนศิลปะ 
         1.1.11.8 กิจพัฒนาส่ือการสอนการงานอาชีพ                   
1.1.12 กิจกรรม STEM 
1.1.13 กิจกรรม TESA 
1.1.14 กิจกรรม TAP 
1.1.15 กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน  
1.1.16 กิจพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา     
1.1.17 กิจกรรมสนับสนุนงานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.2.1 กิจกรรมคนดีศรีบ้านค่าย 
1.2.2 กิจกรรมสร้างเสริมความซื่อสัตยส์ุจรติ 
1.2.3 กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนดีเด่น 
1.2.4 กิจกรรมจัดทำสารสนเทศเพื่อดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
1.2.5 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรยีน 
1.2.6 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง     
1.2.7 งานสำนักงานกลุ่มบริหารกจิการนักเรยีน   
 

1.9 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนดา้น
ความสามารถพิเศษ 
 
 
 
 
1.10 ผู้เรียนได้รับการส่งเสรมิ
ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ 

9) ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาด้าน
ความสามารถพิเศษ 
(พหุปัญญา) ตาม
เกณฑส์ถาน 
ศึกษา 
10) ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมด้านความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

ร้อยละ 66 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 66 

1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนด้านความสามารถ
พิเศษ 
1.3.1 กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลศิด้านกรีฑา 
1.3.2 กิจกรรมงานประดิษฐ์เอกลกัษณ์ไทย      
1.3.3 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
1.3.4 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน 
1.3.5 การพัฒนาทักษะนักเรียนทีม่ีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้   
  1.3.6 กิจกรรมชุมนุมศิลปะ 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
1.11 ส่งเสริมการสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทย 

11) ส่งเสริมการ
สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาไทย 

ระดับคณุภาพ 
4 

1.4 โครงการส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาไทย 
1.4.1 กิจกรรมแห่เทียนพรรษาวันเข้าพรรษา 
1.4.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10   
1.4.3 กิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระ
บรมราชินี    
1.4.4 กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ
1.4.5 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
1.4.6 กิจกรรมประเพณลีอยกระทง 

1.12 พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนา
กระบวนการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

12) จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสน 
เทศเพื่อพัฒนา
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

ระดับคณุภาพ 
4 

 

1.5 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศทาง
การศึกษา 
1.5.1 กิจกรรมพัฒนาสื่อบเทคโนโลยีทางการศึกษา 
1.5.2 กิจกรรมจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

                                                            

กลยุทธ์ที่ 2 ออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพ่ือนำมาใช้พัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม   
               ตามหลักธรรมาภิบาล  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
2.1 พัฒนาระบบการบริหาร
และการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาแบบมสี่วนร่วม
โดยใช้นวัตกรรม 
2.2 เพิ่มอัตราการเติบโตทาง
การตลาดเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์
สถานศึกษาบริหารการตลาด
เพิ่มขึ้นอย่างไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 2 
2.3 พัฒนาจัดระบบเตรียม
ความพร้อมสำหรับภาวะ
ฉุกเฉิน   
2.4 ดำเนินการโครงการ/
กิจกรรม บรรลุตามเป้าหมาย
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

13) มีระบบการ
บริหารและการ
จัดการคณุภาพของ
สถานศึกษาแบบมี
ส่วนร่วมโดยใช้
นวัตกรรม 
14) มีการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม 
บรรลตุามเป้าหมาย
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
15) อัตราการเติบโต
ทางการตลาดเพิ่มขึ้น
ตามเกณฑส์ถาน 
ศึกษาบริหารการ 
ตลาดเพิ่มขึ้นไม่น้อย 

ระดับคณุภาพ 
4 
 
 
 
 

ร้อยละ 83 
 
 
 
 

ระดับคณุภาพ 
4 
 
 

 

2.1. โครงการพัฒนาระบวนการบริหารและการ
จัดการสถานศึกษาแบบมสี่วนร่วม 
2.1.1 นวัตกรรมการบริหารการศกึษา 
2.1.2 กิจกรรมแนะแนว ม.1 , ม.4  
2.1.3 งานป้องกันอัคคีภัย 
2.1.4 กิจกรรมติดตามการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบตัิการประจำปี 
2.2 โครงการดำเนินการตามนโยบาย จุดเน้น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
2.5 ส่งเสริมการบรหิารและ
การจัดการสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 

กว่าร้อยละ 2 
16) จัดระบบเตรียม
ความพร้อมสำหรับ
ภาวะฉุกเฉิน   
17) มีการบริหาร
และการจัดการ
สถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล 
และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

 
ระดับคณุภาพ 

4 
 
ระดับคณุภาพ 

4 

2.3 โครงการบริหารและจัดการเรยีนการสอนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3.1 กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรให้คดิ พูด 
ทำ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3.2 กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากร นำหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน 
2.3.3 กิจกรรมจัดทำหน่วยการเรยีนรู้ เรื่องหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาระ
เศรษฐศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.3.4 กิจกรรมจัดทำแผนการจดัการเรยีนรู้ เรื่อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสาระ
เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.3.5 กิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาโดย
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกคดิ พูด ทำโดยยดึหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3.6 กิจกรรมใช้ประโยชน์จากแปลงนา 
2.3.7 กิจกรรมใช้ประโยชน์จากเรอืนปุ๋ยหมัก 
2.3.8 กิจกรรมใช้ประโยชน์ปลูก และดูแลไม้ยืนต้น 
2.3.9 กิจกรรมใช้ประโยชน์จากบอ่เลี้ยงปลา 
2.3.10 กิจกรรมธนาคารโรงเรยีน 
2.3.11 กิจกรรมธนาคารขยะรไีซเคิล 
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  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
3.1 พัฒนาหลักสูตรคุณภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากลที่
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรยีน ชุมชน และสังคม 
 
3.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียน
ทางไกลเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียนท่ีมีความ
ยากลำบากในการเรียน 
 
 
 
3.3 พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
พิเศษท่ีตอบสนองความต้อง 
การของนักเรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ 
 
 
3.4 พัฒนาหลักสูตรทวิศึกษา
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียนด้านอาชีพ   

18) พัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานสากลที่
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน และสังคม 
19) พัฒนาหลักสูตร
การเรยีนทางไกล
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียน
ที่ประสบภาวะ
ยากลำบากในการ
เรียน 
20) พัฒนาหลัก 
สูตรการศึกษาพิเศษ
ที่ตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียน
ที่มีความต้องการ
พิเศษ 

21) พัฒนาหลัก 
สูตรทวิศึกษาเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียน
ด้านอาชีพ   

ระดับคณุภาพ 
4 
 
 
 
 
 

ระดับคณุภาพ 
4 
 
 
 
 
 
 

ระดับคณุภาพ 
4 
 
 
 
 

ระดับคณุภาพ 
4 

3.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3.1.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากล 
3.1.2 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการเรียนทางไกล 
3.1.3 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
3.1.4 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรทวิศึกษา 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ 4 ออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพ่ือนำมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
4.1 ส่งเสริมใหค้รูพัฒนา
แผนการจดัการเรียนรู้และ
กระบวนการจดัการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั
ตามเกณฑส์ถานศึกษา 

22) ครูมีการพัฒนา
แผนการจดัการ
เรียนรู้และกระบวน 
การจัดการเรยีนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคญั 

ร้อยละ 76 4.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
4.2 ส่งเสริมใหค้รูพัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามเกณฑ์
สถานศึกษา 

23) ครูมีการ
พัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยี
สารสนเทศใช้ใน
การจัดการเรยีน
การสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ
ตามเกณฑ์
สถานศึกษา 

ร้อยละ 76  

                                           

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
5.1 ส่งเสริมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนาตาม
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐาน
วิทยฐานะ 
 
 
 
 
5.2 ครูมีการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 
 
5.3 ครูมีการพัฒนางานวิจัยในช้ัน
เรียนตามเกณฑส์ถานศึกษา   

24) ครูและ
บุคลากรทาง 
การศึกษาได้รับ
การพัฒนาตาม
มาตรฐาน
ตำแหน่งและ
มาตรฐานวิทย
ฐานะ 
25) ครูมีการ
สร้างชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
26) ครูมีการ
พัฒนางานวิจัย
ในช้ันเรียนตาม 
เกณฑ์ถานศึกษา   

ร้อยละ 76 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 76 
 
 
 

ร้อยละ 76 

5.1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
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  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
          

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
6.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรยีนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 
 
 
6.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

27) สถานศึกษา 
มีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกที่
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

28) สถานศึกษามี
แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรยีนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ระดับคณุภาพ 
4 
 
 
 
 
 

ระดับคณุภาพ 
4 

6.1 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรยีนรู ้
ภายในสถานศึกษา  
6.1.1 กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา  
6.1.2 กิจกรรมพัฒนางานห้องสมดุ 
6.1.3 กิจกรรมพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
6.1.4 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
6.1.5 กิจกรรมงานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1.6.6 กิจกรรมงานประสานแหล่งเรียนรู้นอก
โรงเรียน 
6.1.7 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ (เว็บไซต์)  
6.1.8 กิจกรรมพัฒนางานประชาสมัพันธ์โรงเรยีน 
6.1.9 กิจกรรมพัฒนางานสำนักงานกลุ่มบรหิาร
ทั่วไป 
6.1.10 กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ี 
   6.1.10.1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
   6.1.10.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉิน
อัคคีภัย 
    6.1.10.3 กิจกรรมจัดหาเครื่องกรองน้ำบริการ
นักเรียน 
   6.1.10.4 กิจกรรมจัดสวนหย่อมภูมิทัศน ์
   6.1.10.5 กิจกรรมจัดหาวสัดุอุปกรณ์ทำความ
สะอาด 
   6.1.10.6 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ/ธนาคาร
ขยะ 

                   

กลยุทธ์ที่ 7 สร้างความร่วมมือเครือข่ายสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
7.1 สร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือเครือข่ายสถานศึกษา 

29) สร้างและ
พัฒนาความ
ร่วมมือเครือข่าย
สถานศึกษา 

ระดับคณุภาพ 
4 

7.1 โครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย
สถานศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาภารกิจสนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
1. เพื่อพัฒนางานตามขอบข่าย
ภารกิจกลุ่มบรหิารกิจการ
นักเรียน 
 

 ร้อยละ 91 8.1 งานตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 
8.1.1 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
8.1.2 งานส่งเริมคุณธรรม จริยธรรม  
8.1.3 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  
8.1.4 งานคัดเลือกนักเรียนดีเด่น  
8.1.5 งานกิจกรรมคณะสี  
8.1.6 งานส่งเสริมประชาธิปไตย  
8.1.7 งานแนะแนว  
8.1.8 งานสำนักงานบริหารกิจการนักเรียน  

2. เพื่อพัฒนางานตามขอบข่าย
ภารกิจกลุ่มบรหิารงบประมาณ 

 ร้อยละ 91 8.2 งานตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
8.2.1 งานจัดทำและเสนอของบประมาณ  
8.2.2 งานจัดสรรประมาณ  
8.2.3 งานนโยบายและแผน  
8.2.4 งานรายงานต้นทุนและผลผลิต  
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 ประเมินผลและ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินและผลการดำเนินงาน  
8.2.11 งานบริหารพัสดุและสินทรพัย์  
8.2.12 การใช้จ่ายค่าวัสดุ  
8.2.13 งานควบคุมภายใน  
8.2.14 งานสวัสดิการนักเรียน 
8.2.15 งานสำนักงานบริหารงบประมาณ  
 

3. เพื่อพัฒนางานตามขอบข่าย
ภารกิจกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

 ร้อยละ 91 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 งานสวัสดิการครูและบุคลากร   
8.3.6 งานวินัยและรักษาวินัย  
8.3.7 งานลาออกจากราชการ  
8.3.8 งานเวรยามรักษาความปลอดภัย  
8.3.9 งานสำนักงานบริหารงานบคุคล  

4. เพื่อพัฒนางานตามขอบข่าย
ภารกิจกลุ่มบรหิารงวิชาการ 

 ระดับคณุภาพ 
4 

8.4 งานตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มบริหารวิชาการ 
8.4.1 งานประกันคุณภาพภายใน 
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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 2563

รายรับ

ปีงบประมาณ 1 ต.ค.62- 31 มี.ค. 1 เม.ย.63–30 ก.ย. รวม
2563 63 63

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 122,400           61,200                  61,200                  122,400          

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

1.2 งบด าเนินงาน -                      

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 502,291           251,146                251,146                502,291          

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

1.2.3 ค่าใช้สอย 96,370             48,185                  48,185                  96,370            

1.2.4 ค่าวัสดุ 50,000             25,000                  25,000                  50,000            

1.3 งบเงินอุดหนุน

1.3.1 อุดหนุนท่ัวไปรายหัว 1,833,700         916,850                916,850                1,833,700       

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

2. เงินนอกงบประมาณ -                      

2.1 เงินรายได้สถานศึกษา 920,920.00       460,460                460,460                920,920          

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

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

ประเภทรายรับ

ประมาณรายรับปีงบประมาณ 2561

บทที่ 3
ประมาณการรายรับ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563
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รวม 20,441,837       10,220,919           10,220,919           20,441,837      

รวมงบประมาณท่ีใช้ในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563   จ านวน 20,441,837            บาท





2. ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563

2.1 งบประจ าตามโครงสร้าง

งบบุคลากร

กลุ่ม ค่าจ้าง ค่าตอบ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธารณู ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวม

ช่ัวคราว แทน ปโภค

กลุ่มบริหารท่ัวไป 36,685         36,685      

กลุ่มบริหารวิชาการ 9,850           9,850        

กลุ่มบริหารงานบุคคล 122,400       96,400     48,370         267,170     

กลุ่มบริหารงบประมาณ 50,000         502,291     552,291     

กลุ่มบริหารกิจการ 36,685         36,685      

นักเรียน

รวม 122,400      -       96,400    181,590       502,291     -         -         902,681     

2.2 งบพัฒนาตามกลยุทธ์

จ านวน

โครงการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง

กลยุทธ์ท่ี 1 4 246,535       246,535     

กลยุทธ์ท่ี 2 3 33,000         33,000       

กลยุทธ์ท่ี 3 1 90,000         90,000       

กลยุทธ์ท่ี 4 1 1,000           1,000         

กลยุทธ์ท่ี 5 1 50,000         50,000       

กลยุทธ์ท่ี 6 2 237,240       180,000   417,240     

กลยุทธ์ท่ี 7 1 1,000           1,000         

รวม 13 -       -         658,775       -           -         -         838,775     

2.3 งบกลาง

กลยุทธ์ รวม

งบลงทุนงบด าเนินงาน

งบด าเนินงาน งบลงทุน

จ ำนวน........102,342.........   บำท

แผนปฏิบัติกำร โรงเรียนบ้ำนค่ำยวิทยำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 53





1. แผนการใช้จ่ายงบประจ า

   1.1 งานตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มบริหารวิชาการ

งานบุคลากร ระยะเวลา ผลผลิต

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

ช่ัวคราว แทน ก่อสร้าง

1.1.1 งานบริหารหลักสูตร

1.1.1.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 -จัดด าเนินงานหลักสูตร  -พัฒนาหลักสูตร  -  -  -  -  -  -  - -         พ.ย. 62 2,3,4,5,6 อ.สุภาพ

1.1.1.2 การจัดตารางสอน 

 -ด าเนินงานจัดตาราง  -จัดหาวัสดุในการจัด  -  -  -  -  -  -  - -         พ.ย. 62 2,3,4 อ.ธิดารัตน์

สอน ตารางสอน

1.1.1.3 การประเมินการใช้

หลักสูตร 

 -จัดด าเนินงานประเมิน  -จัดหาวัสดุท าเคร่ือง  -  -  -  -  -  -  - -         พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.เฉลิมพล

การใช้หลักสูตร มือประเมิน

1.1.1.4 การผลิตส่ือการสอน  -จัดหาวัสดุผลิตส่ือ 4,000     4,000      พ.ย. 62 อ.อัจฉราพรรณ

ภาษาไทย

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

บทที่ 4

แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559
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แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563
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ประจ าปีงบประมาณ

2563



งานบุคลากร ระยะเวลา ผลผลิต

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

ช่ัวคราว แทน ก่อสร้าง

1.1.1.5 การผลิตส่ือการสอน  -จัดหาวัสดุผลิตส่ือ 4,000     4,000      พ.ย. 62 อ.ธิดารัตน์

คณิตศาสตร์

5.1.1.6 การผลิตส่ือการสอน  -จัดหาวัสดุผลิตส่ือ 5,000     5,000      พ.ย. 62 อ.พรทิพย์

วิทยาศาสตร์

1.1.1.7 การผลิตส่ือการสอน  -จัดหาวัสดุผลิตส่ือ  -  -  - 4,000      -  -  - 4,000      พ.ย. 62 2,3,4 อ.จินตนา

 สังคมศึกษาฯ

5.1.1.8 การผลิตส่ือการสอน  -จัดหาวัสดุผลิตส่ือ  -  -  - 4,000      -  -  - 4,000      พ.ย. 62 2,3,4 อ.ชียวุฒิ

 ศิลปะ

1.1.1.9 การผลิตส่ือการสอน  -จัดหาวัสดุผลิตส่ือ  -  -  - 4,000      -  -  - 4,000      พ.ย. 62 2,3,4 อ.ทวีศักด์ิ

สุขศึกษาฯ

1.1.1.10 การผลิตส่ือการสอน  -จัดหาวัสดุผลิตส่ือ  -  -  - 4,000      -  -  - 4,000      พ.ย. 62 2,3,4 อ.สุภาพร

 การงานอาชีพฯ

1.1.1.11 การผลิตส่ือการสอน  -จัดหาวัสดุผลิตส่ือ  -  -  - 4,000      -  -  - 4,000      พ.ย. 62 2,3,4 อ.อีจฉรา

 ภาษาต่างประเทศ

1.1.2 งานวัดและประเมิน

ผลการเรียน 

 -จัดด าเนินงานวัดและ  -จัดหาวัสดุจัดท า  -  -  -  -  -  -  - -         พ.ย. 62 2,3,4 อ.ธิดารัตน์

ประเมินผลการเรียน เคร่ืองวัดและประเมินผล

1.1.3 งานทะเบียนนักเรียน

ค่าใช้สอย สาธาฯ ครุภัณฑ์ค่าวัสดุ

งบลงทุนงบด าเนินงาน

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปี2563
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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  -  -  -  -  -  -  - -         พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.เฉลิมพล

นักเรียน เรียนนักเรียนทุกคน

1.1.4 งานประกันคุณภาพภายใน  -  -  - 8,000      -  -  - 8,000      พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.อุมลักษณ์

 -จัดด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  -ประกันคุณภาพภายใน

1.1.5 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 -จัดด าเนินงานกิจกรรม  -จัดกิจกรรมพัฒนา 2,000     2,000      พ.ย. 62 2,3,4 อ.ปัทมาพร

พัฒนาผู้เรียน ผู้เรียน

1.1.6 งานรับนักเรียน

 -จัดด าเนินงานกิจกรรม  -จัดหาวัสุอุปกรณ์ใน  -  -  - 2,000      -  -  - 2,000      พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.อุมลักษณ์

รับนักเรียน การรับรักเรียน

1.1.7 งานจัดสอนแทน  -  -  -  -  -  -  - -         พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.มลรัฐ

 -จัดด าเนินงานจัดสอนแทน  -จัดสอนแทน

1.1.8 งานติดตามนักเรียน

ท่ีมีปัญหาด้านการเรียน 

 -จัดด าเนินงานติดตามนัก-  -ติดตามนักเรียนท่ี  -  -  -  -  -  -  - -         พ.ย. 62 อ.ชัยวุฒิ

เรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียน มีปัญหาด้านการเรียน

1.1.9 งานเลขานุการคณะ-

กรรมการบริหารหลักสูตร

 -จัดด าเนินงานประชุม  -จัดประชุมคณะ  -  -  -  -  -  -  - -         พ.ย. 62 2,3,4 อ.ธิดารัตน์

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

38
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งานบุคลากร ระยะเวลา ผลผลิต

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

ช่ัวคราว แทน ก่อสร้าง

คณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร

หลักสูตร หลักสูตร

1.1.10 งานการศึกษาพิเศษ

 -จัดด าเนินงานการศึกษา  -จัดหาวัสุอุปกรณ์  -  -  - 5,000      -  -  - 5,000      พ.ย. 62 2,3,4 อ.รัชนี

พิเศษ ส าหรับเด็กพิการเรียนร่วม

1.1.11 งานส านักงานกลุ่ม

บริหารวิชาการ

 -จัดด าเนินงานส านักงาน  -จัดหาวัสุอุปกรณ์  -  -  - 9,850      -  -  - 9,850      พ.ย. 62 2,3,4 อ.มลรัฐ

กลุ่มบริหารวิชาการ ส านักงาน

-          -       -        59,850    -        -       -      59,850   

1.2.1 งานระบบดูแลช่วย

เหลือนักเรียน 

 -จัดด าเนินงานระบบ  -ดูแลช่วยเหลือ  -  -  -  -  -  -  - -         พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.นิวัฒน์

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียน

1.2.2 งานส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม

 -จัดด าเนินงานส่งเสริม  -จัดกิจกรรมส่งเสริม  -  -  -  -  -  -  - -         พ.ย. 62 2,3,4 อ.สุรัตน์

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

1.2 งานตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ค่าใช้สอย

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2563

57



งานบุคลากร ระยะเวลา ผลผลิต

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

ช่ัวคราว แทน ก่อสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม

1.2.3 งานป้องกันและแก้ไข 

ปัญหายาเสพติด

 -จัดด าเนินงานป้องกัน  -รณรงค์ป้องกันปัญหา  -  -  -  -  -  -  - -         พ.ย. 62 2,3,4 อ.ศรไกร

แก้ไขปัญหายาเสพติด ยาเสพติด

 -แก้ไขปัญหายาเสพติด

1.2.4 งานคัดเลือกนักเรียน

ดีเด่น 

 -จัดด าเนินงานคัดเลือก  -มอบเกียรติบัตร  -  -  - 500  -  -  - 500        มิ.ย. 63 2,3,4,5 อ.ณัฐธิดา

นักเรียนดีเด่น นักเรียนดีเด่น

1.2.5 งานกิจกรรมคณะสี-

ครูเวรประจ าวัน

 -จัดด าเนินงานกิจกรรม  -จัดหาวัสดุอุปกรณ์  -  -  - 1,000     1,000      พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.วันเฉลิม

คณะสี-ครูเวรประจ าวัน จัดเวรยาม

1.2.6 งานส่งเสริมประชา-

ธิปไตย 

 -จัดด าเนินงานส่งเสริม  -จัดกิจกรรมส่งเสริม  -  -  -  -  -  -  - -         พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.นิวัฒน์

ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2563

58
7



งานบุคลากร ระยะเวลา ผลผลิต

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

ช่ัวคราว แทน ก่อสร้าง

1.2.7 งานส านักงานบริหาร

 -จัดด าเนินงานส านักงาน  -จัดหาวัสุดอุปกรณ์  -  -  - 6,000      -  -  - 6,000      พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.ณัฐธิดา

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ส านักงาน

-       -        7,500     -        -       -      7,500     

1.3 งานตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มบริหารงบประมาณ

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

ช่ัวคราว แทน ก่อสร้าง

1.3.1 งานจัดท าและเสนอ

ของบประมาณ 

 -จัดด าเนินงานท าค าและ  -จัดท าค าและเสนอ  -  -  - 1000  -  -  - 1,000      ส.ค.62 2,3,4,5,6 ครูสามารถ

และเสนอของบประมาณ ของบประมาณระยะ

1 ปี และระยะ 3 ปี

1.3.2 งานจัดสรร

งบประมาณ

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

งบประมาณ ประจ าปี

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

งบด าเนินงาน งบลงทุน

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2563

59



งานบุคลากร ระยะเวลา ผลผลิต

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

ช่ัวคราว แทน ก่อสร้าง

1.3.3 งานนโยบายและแผน

 -จัดด าเนินงานนโยบาย  -จัดท าแผนพัฒนา  -  -  -  -  -  -  - -         ส.ค 60 2,3,4,5,6 ครูสามารถ

และแผน คุณภาพการศึกษา

1.3.4 งานรายงานต้นทุน

ผลผลิต

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

ผลผลิต ผลผลิต

1.3.5 การรับรองการปฏิบัติ

ราชการ

 -จัดด าเนินงานการรับรอง  -จัดท าค ารับรองการ  -  -  -  -  -  -  - -         พ.ย. 62 2,3,4,5,6 อ.สามารถ

การปฏิบัติราชการ การปฏิบัติราชการ

1.3.6 งานบริหารการเงิน

 -จัดด าเนินงานการเงิน  -จัดท าการงิน  -  -  - 2,000      -  -  - 2,000      พ.ย. 62 2,3,4,5,6 อ.สมคิด

1.3.7 งานบริหารบัญชี

 -จัดด าเนินงานบัญชี  -จัดท าบัญชี  -  -  - 2,000      -  -  - 2,000      พ.ย. 62 2,3,4,5,6 อ.อัมพิการ์

1.3.8 การใช้จ่ายค่า

สาธารณูปโภค

 -จัดด าเนินงานค่าใช้จ่าย  -จัดหาน  าด่ืม น  าใช้  -  -  - 502,291   -  - 502,291   ต.ค. 63 - 2,3,4 อ.อุดมลักษณ์

สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์  ก.ย. 63

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

งบด าเนินงาน งบลงทุน

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2563

9
60



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

ช่ัวคราว แทน ก่อสร้าง
1.3.9 งานตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผล
และรายงาน

 -จัดด าเนินงานตรวจสอบ  -ตรวจสอบ ติมตาม  -  -  - 585         -  -  - 585        พ.ย. 62 2,3,4,5,6 อ.อุดมลักษณ์

ติดตาม ประเมินผล ประเมินผลและ

และรายงาน รายงาน

1.3.10 งานบริหารพัสดุ 

 และสินทรัพย์

 -จัดด าเนินงานบริหารพัสดุ  -จัดซื อจัดจ้างตาม  -  -  - 2,000      -  -  - 2,000      ต.ค. 62 - 2,3,4,5,6 อ.ริญญาทิพย์

และสินทรัพย์ พระราชบัญญัติการ  ก.ย. 63

จัดซื อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560

1.3.11 การใช้จ่ายค่าวัสดุ 

 -จัดด าเนินงานการใช้  -จัดหาวัสดุท าส่ือการ  -  -  - 50,000     -  -  - 50,000    ต.ค. 62 - 2,3,4,5 อ.นรินทิพย์

1.3.12 งานควบคุมภายใน

 -จัดด าเนินงานควบุคม  -จัดท างานควบคุม  -  -  -  -  -  -  - -         ต.ค. 62 - 2,3,4,5 อ.อัจฉราพรรณ

ภายใน ภายใน ก.ย. 63 

1.3.13 งานสวัสดิการนักเรียน

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

61

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2563



งานบุคลากร ระยะเวลา ผลผลิต

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

ช่ัวคราว แทน ก่อสร้าง

 -จัดด าเนินงานสวัสดิการ  -จัดท าสวัสดิการ  -  -  - -  -  -  - -         ต.ค. 62 - 2,3,4,5 อ.อุมลักษณ์

นักเรียน นักเรียน

1.3.14 งานส านักงานกลุ่ม

บริหารงบประมาณ  -จัดหาวัสดุส านักงาน  -  -  - 7,000      -  -  - 7,000      พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.อัจฉราพรรณ

 - -       -        64,585    502,291  -       -      566,876  

งานบุคลากร ระยะเวลา ผลผลิต

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

ช่ัวคราว แทน ก่อสร้าง

1.4.1 งานธุรการ

 -จัดด าเนินงานธุรการ  -จัดท าหนังสือราช  -  -  - 10,000     -  -  - 10,000    ต.ค. 62 - 2,3,4 อ.ศุภชัย

การ  ก.ย. 63

1.4.2 งานบุคลากร 

 -จัดด าเนินงานบุคลกร  -จัดท าข้อมูลบุคลากร  -  -  - 1,000      -  -  - 1,000      ต.ค. 62 2,3,4 อ.พรทิพย์

1.4.3 งานยานพาหนะ 

 -จัดด าเนินงานยาน  -บ ารุงรักษายาน  -  -  - 96,400     -  -  - 96,400    ต.ค. 62 - 2,3,4,5 อ.ศุภชัย

พาหนะ พาหนะ  ก.ย. 63

1.4 งานตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มบริหาร'งานบุคล

รวมงบประมาณ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

61

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2563

62



งานบุคลากร ระยะเวลา ผลผลิต

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

ช่ัวคราว แทน ก่อสร้าง

1.4.4 งานเลขานุการคณะ 

กรรมการบริหารโรงเรียน

 -จัดด าเนินงานคณะ  -จัดท าเก่ียวกับ  -  -  - 1,000      -  -  - 1,000      ต.ค. 62 2,3,4,5 อ.รพีพรรณ

กรรมการบริหารโรงเรียน งานเลขานุการคณะ  -

บริหารโรงเรียน

1.4.5 งานสวัสดิการครูและ

บุคลากร

 -จัดด าเนินงานสวัสดิการ  -จัดท าเก่ียวกับสวัสดิ  -  -  - 500         -  -  - 500        ต.ค. 62 2,3,4,5 อ.ศุภชัย

ครูและบุคลากร การครูและบุคลากร

1.4.6 งานวินัยและรักษา

วินัย

 -จัดด าเนินงานวินัยและ  -จ าท างานวินัยและ  -  -  - 500         -  -  - 500        ต.ค. 62 2,3,4,5 อ.ศุภชัย

รักษาวินัย รักษาวินัย

1.4.7 งานลาออกจาก

ราชการ

 -จัดด าเนินงานลาออกจาก  -จ าท างานการ  -  -  - 500         -  -  - 500        ต.ค. 62 2,3,4,5 อ.ศุภชัย

ราชการ ลาออกจากราชการ

1.4.8 งานเวรยามรักษา

ความปลอดภัย

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

งบด าเนินงาน งบลงทุน

63

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2563



งานบุคลากร ระยะเวลา ผลผลิต

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

ช่ัวคราว แทน ก่อสร้าง

1.4.8 งานเวรยามรักษา

ความปลอดภัย

 -จัดด าเนินงานเวรยาม  -จ าท างานเวรยาม  -  -  - 500         -  -  - 500        ต.ค. 62 2,3,4,5 อ.ศุภชัย

รักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย

1.4.9 งานส านักงานกลุ่ม

บริหารงานบุคคล

 -จัดด าเนินงานส านักงาน  -จัดหาวัสดุอุปกรณ์  -  -  - 34,370     -  -  - 34,370    พ.ย. 62 2,3,4 อ.จันทร์นิภา

กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงาน

-         -      -       144,770 -        -       -      144,770 

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

64

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2563
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2. แผนการใช้จ่ายงบพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์  .

ระยะเวลา ผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

แทน ก่อสร้าง

1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพ 1. เพ่ือพัฒนาผลสัม 1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ผู้เรียนด้านการศึกษา ฤทธ์ิทางการเรียน ทางการเรียนตามหลัก 

การส่ือสาร และการคิดค านวณ สูตรสถานศึกษาต้ังแต่ 

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 2.5 ข้ึนไป ตามเกณฑ์

1.1.1 กิจกรรมยกระดับผล สถานศึกษ ร้อยละ 68  -  - 50,000    -  -  - 50,000    พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.ธิดารัตน์

สัมฤทธ์ิทางวิชาการ

1.1.2 กิจกรรมค่ายวิชาการ 2. พัฒนาผู้เรียนให้มี 2) ผู้เรียนมีความ  -  - 10,000  -  -  - 10,000    พ.ย. 62 2,3,4,5 กลุ่มสาระ

 8  กลุ่มสาระ ความสามารถในการ  สามารถในการอ่าน

1.1.3 กิจกรรมสอนเสริม  อ่านการเขียน การส่ือ  การเขียน การส่ือสาร  -  - 35,000    -  -  - 35,000    ม.ค. 63 2,3,4,5 อ.สุทิศา

O – net ม.3, ม.6 สารและการคิดค านวณ และการคิดค านวณ 

1.1.4 กิจกรรมส่งเสริมความ ระดับ 2 ข้ึนไป ตาม 8,000    8,000      พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.อัจฉราพรรณ

สามารถในการอ่าน  การเขียน เกณฑ์สถานศึกษา  -  -  -  -  - -        

 การส่ือสารและการคิดค านวณ ร้อยละ 83

1.1.5 กิจกรรมส่งเสริมความ  -  - 2,000     -  -  - 2,000      พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.ธิดารัตน์

สามารถในการคิด  วิเคราะห์   1 ส่งเสริมผู้เรียนให้ 3) ผู้เรียนมีความ

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีความสามารถในการ สามารถในการวิเคราะห์

และแก้ปัญหา วิเคราะห์  อภิปราย อภิปราย แลกเปล่ียน

1.1.6 กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะหลัก       แลกเปล่ียนความคิดเห็น ความคิดเห็น และ  -  - 1,000     -  -  - 1,000      พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.ธิดารัตน์

1.1.7 กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง  และแก้ปัญหา แก้ปัญหา ระดับ 2  -  - 3,000     -  -  - 3,000      พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.เฉลิมพล

งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

    กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความสามารถพิเศษ
งบด าเนินงาน

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ 2563
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ระยะเวลา ผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

แทน ก่อสร้าง

นวัตกรรมผู้เรียน ข้ึนไป ตามเกณฑ์

1.1.8 กิจกรรมรับนักเรียน  ม.1, ม.4  สถานศึกษา ร้อยละ 83  -  - 2,000     -  -  - 2,000      มี.ค. 63 2,3,4,5 อ.สุภาพ

1.1.9 กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร  -  - 2,000     -  -  - 2,000      พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.เฉลิมพล

นักเรียน ม.3 , ม.6 ท่ีส าเร็จ 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียน 4) ผู้เรียนมีสมรรถนะ

การศึกษา มีสมรรถนะหลัก หลัก ระดับ 2 ข้ึนไป

1.1.10 กิจกรรมค่ายปรับปรุง  ตามเกณฑ์สถานศึกษา  -  - 2,000     -  -  - 2,000      พ.ค. 63 2,3,4,5 อ.ธิดารัตน์

ผลการเรียน  ร้อยละ 68
1.1.11 กิจกรรมผลิตส่ือการ

เรียนรู้  8  กลุ่มสาระ  5. พัฒนาผู้เรียนให้มี 5) ผู้เรียนท่ีมีความ

1.1.11.1 กิจพัฒนาส่ือการสอน ความสามารถในการ สามารถในการสร้าง  -  -  -  -  - -         พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.อัจฉราพรรณ

ภาษาไทย สร้างนวัตกรรม นวัตกรรม ตามเกณฑ์

1.1.11.2 กิจพัฒนาส่ือการสอน สถานศึกษา ร้อยละ 66  -  -  -  -  - -         พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.ธิดารัตน์

คณิตศาสตร์

1.1.11.3 กิจพัฒนาส่ือการสอน  -  - 5,000     -  -  - 5,000      พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.พรทิพย์

วิทยาศาสตร์

1.1.11.4 กิจพัฒนาส่ือการสอน  -  - 4,000     -  -  - 4,000      พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.จันทร์นิภา

สังคมศึกษา ศาสนา และ 

วัฒนธรรม

1.1.11.5 กิจพัฒนาส่ือการสอน  -  - 4,000     -  -  - 4,000      พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.อัมพิการ์
ภาษาต่างประเทศ

งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

งบด าเนินงาน

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ 2563
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ระยะเวลา ผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

แทน ก่อสร้าง

1.1.11.6 กิจพัฒนาส่ือการสอน  -  - 4,000     -  -  - 4,000      พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.วุฒิพงษ์

สุขศึกษา พลศึกษา

1.1.11.7 กิจพัฒนาส่ือการสอนศิลปะ  -  - 4,000     -  -  - 4,000      พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.ชัยวุฒิ

1.1.11.8 กิจพัฒนาส่ือการสอน  -  - 4,000     -  -  - 4,000      พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.สุภาพร

การงานอาชีพ
1.1.12 กิจกรรม STEM  -  -  -  -  -  - -         พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.เฉลิมพล

1.1.13 กิจกรรม TESA  -  -  -  -  -  - -         พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.จันทร์นิภา

1.1.14 กิจกรรม TAP  -  -  -  -  -  - -         พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.อัจฉราพรรณ

1.1.15 กิจกรรมวางทุกงานอ่าน    -  - 1,000     -  -  - 1,000      พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.นิตยา

ทุกคน  
1.1.17 กิจกรรมสนับสนุนงาน  -  - 9,850     -  -  - 9,850      พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.มลรัฐ

ส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1. ส่งเสริมผู้เรียนมี 6) ผู้เรียนมีคุณลักษณะ  -  -  -  -  -  - -         พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.นิวัฒน์

ด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง อันพึงประสงค์ ระดับ 2

1.2.1 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ประสงค์  ข้ึนไป ตามเกณฑ์  -  - 500        -  -  - 500        พ.ย. 62 2,3,4,5  อ.สุรัตน์

1.2.2 กิจกรรมค่ายคุณธรรม สถานศึกษา ร้อยละ 86  -  - 500        -  -  - 500        พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.วันเฉลิม

1.2.3 กิจกรรมคนดีศรีบ้านค่าย  -  - 500        -  -  - 500        พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.ณัฐธิดา

1.2.4 กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มี 7) ผู้เรียนมีคุณธรรม  -  - 500        -  -  - 500        พ.ย. 62 2,3,4,5  อ.สุรัตน์

1.2.5 กิจกรรมวันคารวะผู้ปกครอง คุณธรรม จริยธรรมด้าน จริยธรรมด้านตนเอง  -  - 3,000     -  -  - 3,000      ก.พ. 63 2,3,4,5 อ.นิวัฒน์

งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

งบด าเนินงาน
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แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ 2563



ระยะเวลา ผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

แทน ก่อสร้าง

1.2.6 กิจกรรมวันไหว้ครู ตนเอง ด้านการท างาน ด้านการท างาน ด้าน  -  - 1,000     -  -  - 1,000      มิ.ย. 63 2,3,4,5 อ.ศศิธร

1.2.7 กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ด้านการอยู่ร่วมกันใน การอยู่ร่วมกันในสังคม  -  - 1,000     -  -  - 1,000      ก.ค. 63 2,3,4,5 อ.อัจฉรา

1.2.8 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย สังคม ระดับ 2 ข้ึนไป ตาม  -  - 500        -  -  - 500        มิ.ย. 63 2,3,4,5 อ.วันเฉลิม

1.2.9 กิจกรรมจิตอาสาบ้านค่ายวิทยา เกณฑ์สถานศึกษา  -  - 2,000     -  -  - 2,000      มี.ค. 63 2,3,4,5 อ.อุดมลักษณ์

สู่ชุมชน ร้อยละ 96
1.2.10 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  -  - 4,000     -  -  - 4,000      มี.ค. 63 2,3,4,5 อ.อัจฉรา

บายศรีสู่ขวัญ 3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ 8) ผู้เรียนได้รับการดูแล

รับการดูแลด้วยระบบ ด้วยระบบดูแลช่วย

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เหลือนักเรียน ตามเกณฑ์

สถานศึกษา ร้อยละ 66

1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 9) ผู้เรียนได้รับการ  -  -  -  -  -  - -         พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.ปัทมาพร

ด้านความสามารถพิเศษ ด้านความสามารถพิเศษ พัฒนาด้านความสามารถ

1.3.1 กิจกรรมพัฒนาความเป็น พิเศษ (พหุปัญญา)  -  - 2000  -  -  - 2,000      พ.ย. 62 2,3,4,5  อ.ทวีศักด์ิ 

ภาษาเลิศด้านกรีฑา ตามเกณฑ์สถานศึกษา
1.3.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง ร้อยละ 66  -  - 2,000     -  -  - 2,000      พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.อัจฉรา

(ครอสเวิร์ด)

1.3.3 ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง 2. ผู้เรียนได้รับการ 10) ผู้เรียนได้รับการ  -  - 5,000     -  -  - 5,000      พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.วันเฉลิม 

ด้านดนตรี ส่งเสริมด้านความเป็น ส่งเสริมด้านความเป็น

1.3.4 ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง เลิศทางวิชาการ เลิศทางวิชาการ  -  - 2,000     -  -  - 2,000      พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.อัจฉราพรรณ

ภาษาไทย (ค าคม) ร้ออยละ 66

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

งบด าเนินงาน งบลงทุน

67

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ
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ระยะเวลา ผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

แทน ก่อสร้าง

1.3.5 ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง  -  - 2,000     -  -  - 2,000      พ.ย 62 2,3,4,5 อ.ธิดารัตน์

คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) อ.ธิดารัตน์

1.2.6 กิจกรรมพัฒนาความสามารถ  -  - 2,000     -  -  - 2,000      พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.อัจฉรา

พิเศษด้านพหุปัญญา

1.4 โครงการส่งเสริมการสืบสาน 1. ส่งเสริมการสืบสาน 11) ส่งเสริมการสืบสาน  -  -  -  -  -  - -         พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.ทวีศักด์ิ

วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรม ประเพณี 

ไทย และภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาไทย

1.4.1 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ระดับคุณภาพ 4 ระดับคุณภาพ 4  -  - 1,500     -  -  - 1,500      ก.ค. 63 2,3,4,5 อ.ทวีศักด์ิ
วันเข้าพรรษา

1.4.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา  -  - 1,000     -  -  - 1,000      ก.ค. 63 2,3,4,5 อ.ทวีศักด์ิ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลท่ี 10

1.4.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม  -  - 4,000     -  -  - 4,000      มี.ค. 63 2,3,4,5 อ.ทวีศักด์ิ

พรรษาสมเด็จพระบรมราชินี  

1.4.4 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  -  - 3,000     -  -  - 3,000      ส.ค. 63 2,3,4,5 อ.ทวีศักด์ิ

1.4.5 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  -  - 3,000     -  -  - 3,000      ธ.ค. 62 2,3,4,5 อ.ทวีศักด์ิ

1.4.6 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง  -  - 1,000     -  -  - 1,000      พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.สุภาพร

1.5 โครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยี 3.พัฒนาส่ือเทคโนโลยี 16) จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา (ผอ) สารสนเทศเพ่ือพัฒนา สารสนเทศเพ่ือพัฒนา

งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

งบด าเนินงาน

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2563
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ระยะเวลา ผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

แทน ก่อสร้าง

1.5.1 กิจกรรมพัฒนาส่ือ กระบวนการบริหารและ กระบวนการบริหารและ  -  - 90,000  -  -  - 90,000    พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.สายัณห์

 -ติดต้ังกระดานไวท์บอร์ดใน การจัดการ การจัดการ

ห้องเรียน ระดับคุณภาพ 4

-ติดต้ังพัดลม

1.5.2 กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี  -  - 140,000  -  -  - 140,000  พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.สายัณห์

 -จัดหาเคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ
 -พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา

422,850 รวมงบประมาณ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2563

70









ระยะเวลา ผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

แทน ก่อสร้าง

2.1. โครงการพัฒนาระบวนการ 1. พัฒนาระบบการ 12) มีระบบการบริหาร  -  -  -  -  -  - -        พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.ริญญาทิพท์

บริหารและการจัดการสถานศึกษา บริหารและการจัดการ และการจัดการคุณภาพ
แบบมีส่วนร่วม คุณภาพของสถานศึกษาของสถานศึกษาแบบมี
2.1.1 นวัตกรรมการบริหาร แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ ส่วนร่วมโดยใช้นวัตกรรม  -  - 2,000     -  -  - 2,000     พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.ริญญาทิพท์

การศึกษา แบบมีส่วนร่วมโดยใช้ ส่วนร่วมโดยใช้นวัตกรรม
2.1.2 กิจกรรมแนะแนว ม.1 , ม.4 นวัตกรรม ระดับคุณภาพ 4

2.1.3 งานป้องกันอัคคีภัย

2.1.4 การด าเนินโครงการ/กิจกรรม2. เพ่ิมอัตราการเติบโต 13) อัตราการเติบโต
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ทางการตลาดเพ่ิมข้ึน ทางการตลาดเพ่ิมข้ึน

2.1.5 จัดระบบเทคโนโลยีสาร ตามเกณฑ์สถานศึกษา ตามเกณฑ์สถานไม่น้อย  -  -  -  -  -  - -        พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.สายัณห์

สนเทศเพ่ือพัฒนากระบวนการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 กว่าร้อยละ 2

บริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ 4

3. พัฒนาจัดระบบเตรียม14) จัดระบบเตรียม
ความพร้อมส าหรับ ความพร้อมส าหรับ  

ภาวะฉุกเฉิน ภาวะฉุกเฉิน

ระดับคุณภาพ 4

2.2 โครงการตามนโยบาย จุดเน้น 4. ด าเนินการโครงการ/ 15) มีการด าเนินการ
ของกระทรวง ศึกษาธิการ กิจกรรม บรรลุตาม โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ตามหลักธรรมาภิบาล  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปี

งบประมาณ 2563

71



ระยะเวลา ผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

แทน ก่อสร้าง

2.2.1 กิจกรรมตามนโยบาย เป้าหมายสถานศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย  -  - 10,000   -  -  - 10,000   พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.สามารถ

จุดเน้นของกระทรวศึกษาธิการ อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาอย่างมี

2.2.2 กิจกรรมส่งเสริมการมีทักษะ ประสิทธิภาพ  -  - 5,000     -  -  - 5,000     พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.สามารถ

อาชีพ ร้อยละ 83
2.2.3 กิจกรรมรับการนิเทศ ติดตาม  -  - 8,000     -  -  - 8,000     พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.สามารถ

และประเมินผลจากหน่วยงาน 5. จัดระบบเทคโนโลยี 16) จัดระบบเทคโนโลยี
ต้นสังกัด สารสนเทศเพ่ือพัฒนา สารสนเทศเพ่ือพัฒนา

2.2.4 กิจกรรมประกันคุณภาพ กระบวนการบริหารและ กระบวนการบริหารและ

ภายใน การจัดการ การจัดการระดับ

   2.2.4.1 จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพ 4  -  - 2,000     -  -  - 2,000     พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.สามารถ

การศึกษา

   2.2.4.2 จัดท าแผนปฏิบัติการ  -  - 2,000     -  -  - 2,000     พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.สามารถ

ประจ าปี

   2.2.4.3 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ  -  - 2,000     -  -  - 2,000     มิ.ย. 63 2,3,4,5 อ.สุทิศสา

   2.2.4.4 จัดท า SAR  -  - 2,000     -  -  - 2,000     มี.ค. 63 2,3,4,5 อ.สุทิศสา

2.3 โครงการบริหารและจัดการ 1. มีการบริหารและ 17) มีการบริหารและ  -  - 9,000     -  -  - 9,000     ส.ค. 60 2,3,4,5 อ.สามารถ

เรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ การจัดการสถานศึกษา การจัดการสถานศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล ตามหลักธรรมาภิบาล 

2.3.1 กิจกรรมส่งเสริมครูและ และหลักปรัชญาของ และหลักปรัชญาของ  -  -  -  -  - -        พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.ศุภชัย

บุคลากรให้คิด พูด ท า โดยยึด เศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

71
72



ระยะเวลา ผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

แทน ก่อสร้าง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับคุณภาพ 4

2.3.2 กิจกรรมส่งเสริมครูและ  -  -  -  -  - -        พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.ศุภชัย

บุคลากร น าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน

2.3.3 กิจกรรมจัดท าหน่วยการ  -  -  -  -  - -        พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.จันทร์นิภา

เรียนรู้ เร่ืองหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในสาระเศรษฐ

ศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.3.4 กิจกรรมจัดท าแผนการจัด  -  -  -  -  -  - -        พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.จันทร์นิภา

การเรียนรู้ เร่ืองหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสาระเศรษฐ

ศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.3.5 กิจกรรมการเรียนการสอน  -  -  -  -  -  - -        พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.สุภาพ

ในทุกรายวิชาโดยส่งเสริมให้

นักเรียนได้ฝึกคิด พูด ท าโดยยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.3.6 กิจกรรมท าปุ๋ยหมักชีวภาพ  -  - 2,000     -  -  - 2,000     พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.สามารถ

2.3.7 กิจกรรมใช้ประโยชน์จากแปลงนา  -  - 2,000     -  -  - 2,000     พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.สามารถ

งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

งบด าเนินงาน

73

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ 2563
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ระยะเวลา ผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

แทน ก่อสร้าง

2.3.8 กิจกรรมใช้ประโยชน์จาก  -  - 2,000     -  -  - 2,000     พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.สามารถ

เรือนปุ๋ยหมัก

2.3.9 กิจกรรมใช้ประโยชน์จาก  -  - 2,000     -  -  - 2,000     พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.สามารถ

บ่อเล้ียงปลา
2.3.10 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน  -  -  -  -  -  - -        พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.นรินทิพท์

2.3.11 กิจกรรมธนาคารขยะ  -  -  -  -  -  - -        พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.อัจฉรา

รีไซเคิล  -  -  -  -  -  - -        พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.อัจฉรา

50,000  

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

73

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ 2563
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โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ
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กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล

ระยะเวลา ผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

แทน ก่อสร้าง

3.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร 1. พัฒนาหลักสูตร 18) พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา คุณภาพเทียบเคียง มาตรฐานสากลท่ีตอบ

3.1.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานสากลท่ีตอบ สนองความต้องการของ  -  - 50,000   -  -  - 50,000   พ.ย. 62 2,3,4,5 .อ.ธิดารัตน์

มาตรฐานสากล สนองความต้องการของ ผู้เรียน ชุมชน และสังคม

3.1.2 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ผู้เรียน ชุมชนและสังคม ระดับคุณภาพ 4  -  - 30,000   -  -  - 30,000   พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.เฉลิมพล

การเรียนทางไกล
3.1.3 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 2. พัฒนาหลักสูตรการ 19) พัฒนาหลักสูตรการ  -  - 5,000    -  -  - 5,000     พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.รัชนี

การศึกษาพิเศษ เรียนทางไกลเพ่ือตอบ เรียนทางไกลเพ่ือตอบ

3.1.4 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สนองความต้องการของ สนองความต้องการของ  -  - 5,000    -  -  - 5,000     พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.มลรัฐ

ทวิศึกษา นักเรียนท่ีมีความยาก นักเรียนท่ีประสบภาวะ

ล าบากในการเรียน ยากล าบากในการเรียน

ระดับคุณภาพ 4

3. พัฒนาหลักสูตรการ 20) พัฒนาหลักสูตร
ศึกษาพิเศษท่ีตอบสนอง การศึกษาพิเศษท่ีตอบ
ความต้องการของนักเรียน สนองความต้องการของ

ท่ีมีความต้องการพิเศษ นักเรียนท่ีมีความต้องการ

พิเศษ ระดับคุณภาพ 4

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปี

งบประมาณ 2563

75



ระยะเวลา ผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

แทน ก่อสร้าง
4. พัฒนาหลักสูตรทวิ 21) พัฒนาหลักสูตร

ศึกษาเพ่ือตอบสนอง ทวิศึกษาเพ่ือตอบสนอง 

ความต้องการของนักเรียน ความต้องการของนักเรียน 

ด้านอาชีพ ด้านอาชีพ

ระดับคุณภาพ 4

90,000  รวมงบประมาณ

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

75

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

76



76









50



1



กลยุทธ์ท่ี 4  ออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ระยะเวลา ผลผลิต

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

แทน ก่อสร้าง

4.1 โครงการพัฒนาการจัดการ 1. ส่งเสริมให้ครูพัฒนา 22) ครูมีการพัฒนาแผน  -  - 1,000     -  -  - 1,000    พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.ศุภชัย 

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และ

เป็นส าคัญ และกระบวนการจัดการ กระบวนการจัดการเรียน

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญตามเกณฑ์ เป็นส าคัญ ร้อยละ 76

สถานศึกษา

2. ส่งเสริมให้ครูพัฒนา 23) ครูมีการพัฒนา

นวัตกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศใช้ในการ สารสนเทศใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนท่ี จัดการเรียนการสอน

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ตามเกณฑ์สถานศึกษา ตามเกณฑ์สถานศึกษา

ร้อยละ 76

1,000   

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

77



 

77































แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ



ประจ าปีงบประมาณ
2559

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
53



โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559
แผนปฏิบัติการ

54



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559
55



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559
56



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559
57



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559
58



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

59



ประจ าปีงบประมาณ
2559

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
60



โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา

61



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559
62



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559
63



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559
64



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559
65



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559
66



2559
67





 



กลยุทธ์ท่ี 4  ออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ระยะเวลา ผลผลิต

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

แทน ก่อสร้าง

4.1 โครงการพัฒนาการจัดการ 1. ส่งเสริมให้ครูพัฒนา 22) ครูมีการพัฒนาแผน  -  - 1,000     -  -  - 1,000    พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.ศุภชัย 

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และ

เป็นส าคัญ และกระบวนการจัดการ กระบวนการจัดการเรียน

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญตามเกณฑ์ เป็นส าคัญ ร้อยละ 76

สถานศึกษา

2. ส่งเสริมให้ครูพัฒนา 23) ครูมีการพัฒนา

นวัตกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศใช้ในการ สารสนเทศใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนท่ี จัดการเรียนการสอน

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ตามเกณฑ์สถานศึกษา ตามเกณฑ์สถานศึกษา

ร้อยละ 76

1,000   

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ 2563

77



 

77































แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ



ประจ าปีงบประมาณ
2559

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
53



โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559
แผนปฏิบัติการ

54



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559
55



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559
56



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559
57



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559
58



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

59



ประจ าปีงบประมาณ
2559

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
60



โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา

61



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559
62



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559
63



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559
64



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559
65



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559



แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2559
66



2559
67





 



กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

ระยะเวลา ผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

แทน ก่อสร้าง

6.1 โครงการพัฒนาสภาพ 1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 27) สถานศึกษามีการ
แวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอก พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ัง

ภายในสถานศึกษา ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียน ภายในและภายนอกท่ี

6.1.1 กิจกรรมพัฒนางาน รู้อย่างมีคุณภาพ เอ้ือต่อการจัดการเรียน  -  - 15,000   -  -  - 15,000     พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.อนุสรณ์

โสตทัศนศึกษา  รู้อย่างมี ระดับ

6.1.2 กิจกรรมพัฒนางาน คุณภาพ 4  -  - 15,000   -  -  - 15,000     พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.นิตยา

ห้องสมุด

6.1.3 กิจกรรมพัฒนางาน  -  - 10,000   -  -  - 10,000     พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.ศศิธร

อนามัยโรงเรียน

6.1.4 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน

6.1.5 กิจกรรมงานเลขานุการ  -  - 1,500     -  -  - 1,500       พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.นิตยา

คณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

1.6.6 กิจกรรมงานประสาน  -  - 1,500     -  -  - 1,500       พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.ทวีศักด์ิ

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

6.1.7 กิจกรรมพัฒนาระบบ  -  - 6,000     -  -  - 6,000       พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.สายัณห์

เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

 (เว็บไซต์)

6.1.8 กิจกรรมพัฒนางาน  -  - 27,000  -  -  - 27,000     พ.ย. 62 2,3,4,5

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2563

79



ระยะเวลา ผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

แทน ก่อสร้าง

6.1.9 กิจกรรมพัฒนางานส านัก  -  - 27,240   -  -  - 27,240     พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.ทวีศักด์ิ

งานกลุ่มบริหารท่ัวไป 

6.1.10 กิจกรรมพัฒนาอาคาร 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 28) สถานศึกษามีแหล่ง

สถานท่ี ท้ังภายในและภายนอก เรียนรู้ท้ังภายในและ

6.1.10.1 ปรับปรุงซ่อมแซม ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียน ภายนอกท่ีเอ้ือต่อการ  -  - 30,000   -  -  - 30,000     พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.ทวีศักด์ิ

อาคารสถานท่ี รู้อย่างมีคุณภาพ จัดการเรียนรู้อย่างมี

6.1.10.2 กิจกรรมเตรียมความ คุณภาพ ระดับ  -  - 5,000     -  -  - 5,000       พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.ทวีศักด์ิ

พร้อมภาวะฉุกเฉินอัคคีภัย คุณภาพ 4
6.1.10.3 กิจกรรมจัดหาเคร่ือง  -  - 20,000  -  -  - 20,000     พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.ทวีศักด์ิ

กรองน้ าบริการนักเรียน

6.1.10.4 กิจกรรมจัดสวนหย่อม  -  - 10,000  -  -  - 10,000     พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.ทวีศักด์ิ

ภูมิทัศน์

6.1.10.5 กิจกรรมจัดหาวัสดุ  -  - 15,000  -  -  - 15,000     พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.วุฒิพงษ์

อุปกรณ์ท าความสะอาด

1.610.6 กิจกรรมโรงเรียนปลอด  -  - 3,000  -  -  - 3,000       พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.วุฒิพงษ์

ขยะ/ธนาคารขยะ

186,240   

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปี2563

80
79



กลยุทธ์ท่ี 7 สร้างความร่วมมือเครือข่ายสถานศึกษา 

ระยะเวลา ผลผลิต
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าตอบ ส่ิง รวม ด าเนินการ หลัก ผู้รับผิดชอบ

แทน ก่อสร้าง

7.1 โครงการสร้างและพัฒนา 1. สร้างและพัฒนา 29) สร้างและพัฒนา  -  - 1,000      -  -  - 1,000    พ.ย. 62 2,3,4,5 อ.จันทร์นิภา

ความร่วมมือเครือข่าย ความร่วมมือเครือข่าย ความร่วมมือเครือข่าย

สถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา ระดับ

คุณภาพ 4

1,000   

งบด าเนินงาน งบลงทุน

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สาธาฯ ครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ

2563
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