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ส่วนที่  1  
บทน า 

1.สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
     1.1ข้อมูลทั่วไปและประวัติโดยย่อ 
           โรงเรียนร่มเกล้า  อ าเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  
ตั้งอยู่ที่ 190  หมู่ 14  ต าบลตองโขบ  อ าเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร   47280 เป็นโรงเรียนทีเ่ปิดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ทั้งหมด 35 ไร่ 1 
งาน65ตารางวา 
           เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกัน
ดานและได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนในการด าเนินการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาที่บ้านหนองแคน  
ต าบลดงหลวง  อ าเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานนามว่า “โรงเรียนร่มเกล้า” ต่อมา
ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จพระราชด าเนินมาจังหวัดขอนแก่น  เมื่อเดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2516  ได้ทรงมีพระราชด ารัสถามแม่ทัพภาคท่ี 2 (พลโท โพยม  พหุลรัตน์)  ว่า จะมีการสร้างโรงเรียน 
มัธยมศึกษาต่อเนื่องไปอีกหรือไม่  แม่ทัพภาคที่ 2  จึงมอบหมายให้กองทัพภาคท่ี 2  ด าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองและศึกษาธิการจังหวัดสกลนครเลือกที่สร้างโรงเรียน  และได้เลือกบ้านโคก  ต าบลตองโขบ  อ าเภอเมือง
(ในขณะนั้น)  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งตรงกับความต้องการของประชาชน  เพราะหากมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนที่นี้จะ
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองที่ต้องส่งบุตรหลาน  เข้าไปศึกษาเล่าเรียนในตัวเมืองสกลนคร และสามารถ
ให้บริการราษฎรในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ถึง 9  ต าบล  44  หมู่บ้านไดเ้ปิดท าการเรียนการสอนวันแรก วันที่ 6  มิถุนายน  พ.ศ. 
2517 โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านโคกนามนเป็นที่เรียน มีนักเรียนจ านวน 77  คน ครู 4 คน โดยมี นายบุญธรรม  
กัลยาบาล เป็นครูใหญ่ และมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 วันที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียน  ถือเป็นวันสถาปนาโรงเรียนทุกปี  
วันที่ 25  พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 หน่วยทหาร ช.พัน3  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมี  ร.ท.อรรถ  ศรีอัจฉริยะกุล 

เป็นหัวหน้าชุด ได้มาสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ไว้ 6  ห้องเรียน แล้วเสร็จเมื่อ 31 พฤษภาคม 2518   
วันที่ 29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระราชทานพระราช

ทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนในการก่อสร้าง จ านวน 55,999  บาท และทรงพระราชทานนามว่า  “โรงเรียนร่มเกล้า”   
วันที่ 5  ธันวาคม  พ.ศ. 2517  พลโท เปรม  ติณสูลานนท์ (ยศในขณะนั้น)  เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์   
วันที่ 14  ตุลาคม  พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ  พร้อมด้วย  เจ้าฟ้าหญิงสิรินธรและเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  เสด็จพระราชด าเนินทรง
ประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนหลังแรก โรงเรียนร่มเกล้า แบบ 216  สร้างได้จ านวน 6  ห้องเรียน และในปีงบประมาณ 
2519  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณมาสร้างเพ่ิมอีก 10 ห้องเรียน 
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วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ.2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
และเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร  ได้เสด็จเยี่ยมหน่วยทหาร  โรงเรียนร่มเกล้าเป็นการส่วนพระองค์  ทรงปลูกต้นสนฉัตร 2  ต้น  ที่
มุมถนนทางเข้าหน้าอาคารเรียนหลังแรก  

วันที่ 17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนเป็นการส่วนพระองค์ 

 
    1.2 ปรัชญา  ค าขวัญ  สัญลักษณ์ ของโรงเรียน 

1.2.1 ปรัชญาโรงเรียน กมม วิชฺชา จ  ธมฺโม    “คนทั้งหลายย่อมได้ดีด้วยการงาน” 

1.2.2 ค าขวัญของโรงเรียนในพระราชด าริ 

“รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม   น าวิชาการ  สืบสานงานพระราชด าริ” 

1.2.3 ค าขวัญโรงเรียน     “ร่มเกล้า  รักเกียรติ  เรียนเก่ง  กีฬาก้อง” 

1.2.4 สัญลักษณ์โรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราพระมหาพิชัยมงกุฎอยู่บนตรากรมสามัญศึกษา ด้านล่างเป็นป้ายชื่อ

โรงเรียนร่มเกล้า ต่อด้วยชื่อจังหวัดทุกโรงเรียน  ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียนเมื่อ 
วันที่ 18  มิถุนายน  2541 

1.2.5 สีประจ าโรงเรียน            :   “ สีน  าเงิน ขาว ” 
1.2.6 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน       :  “ต้นนนทรีทอง” 
1.2.7 อัตลักษณ์โรงเรียน          :    ยิ มไหว้ ทักทาย  แต่งกายเรียบร้อย 
1.2.8 เอกลักษณ์โรงเรียน         : น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง น าหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมา 

ใช้ในการบริหารการจัดการเรียนการสอน และเป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน 
1.2.9 หมายเลขโทรศัพท์  042 – 766063 
1.2.10 หมายเลขโทรสาร  042 – 766063 
1.2.11 Website          www. rk.ac.th 
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     1.3 ข้อมูลบุคลากร 
 1.3.1 ท าเนียบผู้บริหาร 

   ตารางที่ 1 แสดงท าเนียบผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนร่มเกล้า 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ปี พ.ศ. ที่ 
เริ่มต้น 

ปี พ.ศ. ที่สิ้นสุด 

1 นายบุญธรรม   กัลยาบาล ครูใหญ-่ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2529 

2 นายชัชวาลย์  ค าไชยราษฎร์ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2932 
3 นายอดิศักดิ์  สุค าพุธ ผู้อ านวยการ พ.ศ.2532 พ.ศ.2541 
4 นายเดชกษัตริย์  โทษาธรรม ผู้อ านวยการ พ.ศ.2541 พ.ศ.2541 
5 นายประมวล  อินทรศรี ผู้อ านวยการ พ.ศ.2541 พ.ศ.2548 

6 นายชูศักดิ์  พงษ์พัฒน์ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2548 พ.ศ.2554 

7 นายนิคม  นาวีกิจ ผู้อ านวยการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2556 

8 นายบดินทร์  นารถโคษา ผู้อ านวยการ พ.ศ.2556 พ.ศ. 2559 
9 นางนงค์รักษ์  เคนไชยวงศ์ ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 
10 นายวิชัย  ภาวะบุตร ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2564 ปัจจุบัน 

 
1.3.2  ข้อมูลนักเรียน  ข้อมูลนักเรียนประมาณการ 18  กรกฎาคม 2564  ดังนี้ 

          ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้น จ านวนห้องเรียน และเพศ 
ที ่   ระดับชั้น จ านวนนักเรียน  

รวม 
 

จ านวน
ห้อง 

 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 116 125 241 7  
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 124 143 267 7  
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 120 139 259 7  
 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 360 407 767 21  
1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 59 110 169 6  
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 63 121 184 6  
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 62 115 177 6  
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 184 346 530 18  

รวมทั งสิ น 544 753 1,297 39  
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1.3.3  ข้อมูลครูและบุคลากร  รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางกาศึกษา   

 ตารางที่ 3 แสดงจ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  ข้อมูล  1  ตุลาคม  2564 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ประเภท 
เพศ วุฒิการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ต่ ากว่า

ปริญญาตร ี
ปริญญา

ตร ี
ปริญญาโท 

ปริญญา
เอก 

1 ผู้บริหารสถานศึกษา - 1 1 - - - 1 
2 ข้าราชการครูปฏิบัติงาน 20 40 60 - 32 38 - 
3 ครูผู้ช่วย - 2 2 - 2 - - 
4 ครูอัตราจ้าง - 1 1 - 1 - - 
5 เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1 - 1 - - 
6 พนักงานราชการ - 1 1 - 1 - - 
7 วิทยากรท้องถิ่น - 1 1 - 1 - - 
8 ลูกจ้างชั่วคราว - - - - - - - 

รวม 21 47 68 - 38 38 2 
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ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา  2564 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 
วิทยฐานะ 

เงินเดือน 
อันดับ 

วุฒิการศึกษา 
วิชาเอก 

สถาบันทีจ่บ 

1 นางนงค์รักษ์  เคนไชยวงศ์ ผู้อ านวยการ 
 

คศ. 3 
 

ปร.ด. บริหารการศึกษาม.ราชภัฏสกลนคร 

2 นางสาวลลิดา ง้ิวสุภา รองผู้อ านวยการ คศ.2   

3 นางสาวสภารัตน์  วีรวัฒนา รองผู้อ านวยการ 
 

คศ. 2   

4 นายณัฐพงษ์  ไชยวงศ์คต รองผู้อ านวยการ คศ.3   

5 นางนันทนา  มิตรสุภาพ 
 

ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ม. เวสเทิร์น 

6 นางสาวรัตนพันธ ์คณะเมือง 
 

ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 กศ.ม. ภาษาไทย  ม. ศรีนครินทรฯ์ 

7 
 

นางสาวทวีศิลป์  ฮ่มป่า 
 

ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 ค.บ. ภาษาไทย/บรรณารักษ์ ม.ราชภัฏสกลนคร 

8 นางสุทธินันท์  บุตรด ี ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 ค.บ. ภาษาไทย ม.ราชภัฏสกลนคร 

9 นางเบ็ญจวัลย์  ค าภูษา ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ม. รามค าแหง 

10 นางสาวสมจติร จันทาส ี ครูช านาญการ คศ. 2 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ม.กรุงเทพธนบุร ี

11 นางสาวพรรณพิลาศ  สมมาตย ์ คร ู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย  ม.ราชภัฏสกลนคร 

12 นางผ่องใสย์  บังบัวบาน ครูช านาญการพเิศษ คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร์/อังกฤษ  ม.ราชภฏัสกลนคร 

13 นางสาวธัญญารัตน์  จูมแพง ครูช านาญการพเิศษ คศ.3 ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา ม.ขอนแก่น 

14 นางสาวอัญชิสา  ผิวเดช ครูช านาญการพเิศษ คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ม.ราชภฏัสกลนคร 

15 นายแกนพงศ์  จังธนชัยตระกูล 

 
ครูช านาญการ คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร์ ม.ราชภัฏสกลนคร 

16 นายศุภชัย ตุตเวช คร ู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ ม.ราชภัฏสกลนคร 

17 นางสาวอัญชลี  นิลทะราช     

18 นางสาวปณิศฬา  ไฮฯซ ์     

19 นางสาวณัฐนสิา  ศรีสุข     



 

 

6 รายงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

ตารางที่ 4  (ต่อ) 

 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่ง 
วิทยฐานะ 

เงินเดือน 
อันดับ 

วุฒิ 
การศึกษา 

วิชาเอก 
สถาบันทีจ่บ 

20 นายสาโรช  ม่วงนาครอง ครูช านาญการ คศ.3 ศษ.บ. บริหารการศึกษาม.สุโขทัย 

21 นางนารี  จันทะจร ครูช านาญการพเิศษ คศ.3 ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
ม.รามค าแหง 

22 นายวีระพันธ ์ จันทะจร ครูช านาญการพเิศษ คศ.3 ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
 ม.รามค าแหง 

23 นายบรรลุพร  นามโนรินทร ์ ครูช านาญการพเิศษ คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ม.ราชธาน ี

24 นางพรสินี  ศรีค ามลุ ครูช านาญการพเิศษ คศ.3 ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสตูรและการจดัการเรียนรู้ ม.รามค าแหง 

25 นายพานุทัศ  โคตรสงคราม ครูช านาญการพเิศษ คศ.3 วท.บ. ฟิสิกส์  ม.มหาสารคาม 

26 นางสาวปรียาภัทร  เครือค า ครูช านาญการพเิศษ คศ.3 ศษ.ม. หลักสตูรและการสอน ม.รามค าแหง 

27 นางสาวยุวดี  ค าเงิน คร ู คศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร์การศึกษาม.ราชภัฏล าปาง 

28 นายรณชัย  ชัยบุบผา คร ู คศ.1 ค.บ. ฟิสิกส์  ม.ราชภัสมหาสารคาม 

29 นางสาวจุฑามาศ  ค าเพชรด ี คร ู คศ.1 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ – เคมี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

30 นางกนกพร  อุทัยวัฒน์ คร ู คศ.1 ค.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏสกลนคร 

31 นางสาวสุวคนธ์  บุตรชาต ครูช านาญการพเิศษ คศ.3   

32 นางเบญจลักษณ์  ลีนาราช ครูช านาญการพเิศษ คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลยัครสูกลนคร 

33 นางสุภาวดี  เฉลยสุข ครูช านาญการพเิศษ คศ.3 ค.ม. หลักสตูรและการสอน มรภ.สกลนคร 

34 นางฉลาด  วงศ์เครือศร ครูช านาญการพเิศษ คศ.3 ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้ ม.
รามค าแหง 

35 นางเพ็ญสุภา   ผาใต ้ ครูช านาญการพเิศษ คศ. 3 ค.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
ม.รามค าแหง 

36 นายเอกพร  เสริฐสาย คร ู คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร 

37 นายยชญ์ธเนศ  อัปทัง ครู คศ.1 ค.บ. สังคมศึกษา ม.ราชภัฎก าแพงเพชร 

38 นางสาววชิราภรณ์  พ่ออามาตย ์ พนักงานราชการ - ศ.บ. การพัฒนาชุม ม.ราชภฏัสกลนคร 

30 นายจักกริช  แสนภูวา คร ู คศ.1 ค.บ. พลศึกษาและวิทยาศาสตร ์
การกีฬา ม.ราชภัฏสกลนคร 
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 

 

 
ที ่

 
ช่ือ – สกุล 

ต าแหน่ง 
วิทยฐานะ 

เงินเดือน 
อันดับ 

วุฒิ 
การศึกษา 

วิชาเอก 
สถาบันที่จบ 

40 นายพูลศักดิ์  ศลิป ี คร ู คศ.1 ค.บ. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกฬีา 

ม.ราชภัฏสกลนคร 

41 นายศราวุธ ขอกรดส าโรง คร ู คศ.1   

42 นายพณัชกร  โคตรบรม ครูช านาญการ คศ.2   

43 นายระว ี ศรีค ามุล 
ครูช านาญการพเิศษ คศ.3 ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

ม.รามค าแหง 
44 นางทิพย์วิมล  นันตสุข ครูช านาญการพเิศษ คศ.3 วท.บ. คหกรรม วิทยาลัยครูอุดรธาน ี

45 นางสาวสมฤทัย  อิ้มพัฒน์ คร ู คศ.1 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร ม.ขอนแก่น 

46 นางณปภัช  นันทราช 
ครูช านาญการพเิศษ คศ.3 กศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา 

ม.ราชภัฏสกลนคร 
47 นายพิเชษฐ  หาญมนตร ี ครูช านาญการพเิศษ คศ.3 ค.บ.. คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฏสกลนคร 

48 นางบรรดล  บุญพาเกิด ครูช านาญการพเิศษ คศ.3 กศ.ม. หลักสตูรและการสอน ม.มหาสารคาม 

49 นางสุดารตัน์  สารวัน 
ครูช านาญการพเิศษ คศ.3 ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้  

ม.รามค าแหง 
50 นายวีระชัย  บุตรด ี ครูช านาญการพเิศษ คศ.3 ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป์ สถาบันราชภัฏอุดรธาน ี

51 นางสาวรมดิา  พลราชม ครูช านาญการ คศ.2   

52 นางสมจิตร  อินธิแสง ครูช านาญการพเิศษ คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครสูกลนคร 

53 นางสาวประจมิ  มนต์อินทร ์ ครูช านาญการพเิศษ คศ.3 กศ.ม. บริหารการศึกษา ม.รามค าแหง 

54 นางสาวกิตติวัฒนา  ผาใต ้ ครูช านาญการพเิศษ คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครสูวนสุนนัทา 

55 นางหงษา  คนหมั่น ครูช านาญการพเิศษ คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา ม.รามค าแหง 

56 นางสาวนภาภัทรี  ไขประภาย ครูช านาญการ คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏสกลนคร 

57 นางสาวสมพร  ถานพรม ครูช านาญการพเิศษ คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ม.รามค าแหง 

58 นายอภิชาติ  พิมพิสาร ครูช านาญการ คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏสกลนคร 
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที ่

 
ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่ง 
วิทยฐานะ 

เงินเดือน 
อันดับ 

วุฒิ 
การศึกษา 

วิชาเอก 
สถาบันทีจ่บ 

59 นางสาวสุนสิา  ศรีภา คร ู คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.ขอนแก่น 

60 นางสาวนพรัต นาลงพรม ครูช านาญการ คศ.2 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ม.รามค าแหง 

61 นางสาวศันสนีย์  ก่ าเสริฐ ครูผู้ช่วย - ศศ.บ ภาษาอังกฤษธุรกิจ มรภ.สกลนคร 

62 นางสาวอัญชริญา  ค าปาน วิทยากรท้องถิ่น  ศศ.บ ภาษาจีน 

63 นายพิชัยยุทธ  ขาวประภา คร ู คศ.1 ค.บ. แนะแนว ม.ราชภฏัสกลนคร 

64 นางรุ่งทิพย์  เคนพิทักษ์ ครูช านาญการพเิศษ คศ.3 ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ม. มหาสารคาม 

65 นางจิราภรณ์  แวววงศ์ คร ู คศ.1 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ม. กรุงเทพธนบุรี 

66 นายธีระเดช  กุลสาร คร ู คศ.1 ค.บ. เกษตรศาสตร์ ม. ราชภฏัสกลนคร 

67 นางสาวละมัย เผ่ามณ ี ครูอัตราจ้าง - ศษ.บ. ม. เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

68 นางสาวเรไร  ผางทัยสง ครูผู ้ คศ.1 ศษ.บ. นาฏศิลปไ์ทยศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ ์

69 นายอัธยา  ใจมั่น     

70 นางสาวนันธิดา  แดนรัก เจ้าหน้าท่ีธุรการ    
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ตาราง  5 แสดงจ านวนลูกจ้างประจ า โรงเรียนร่มเกล้า 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รับเงินเดือน วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

1 นายสันติ  ชาไชย ช่างปูน  4 27,480 ปวช. เกษตร  

2 นายสมาน  ศรีสุข ช่างปูน  4 26,460 ปวท. เกษตร  

3 นายอัดชา  ศรีนอก คนขับรถ 6,000 ป.6  

4 นายสมศักดิ์  สุภาทอง คนขับรถ 7,000 ม.6  

5 นางวิไลศักดิ์  ค าตั้งหน้า แม่บ้าน 7,000 ป.6  

6 นายศรัณย์  นันทตา คนขับรถ 6,000 ช่างเทคนิคฯ  

 

1.4  ข้อมูลอาคารเรียน อาคารประกอบ 

    1.4.1 ข้อมูลอาคารเรียน 
ตารางที่ 6    แสดงรายละเอียดอาคารเรียน 

อาคารเรียน 

จ านวน การใช้ประโยชน์  (จ านวนห้อง) 

หล
ัง 

ห้อ
ง 

ห้อ
งเร

ียน
 

ห้อ
งจ

ริย
ธร

รม
 

ห้อ
งอ

าเซ
ียน

 

ห้อ
งป

ฏิบ
ัติก

าร
ทา

งภ
าษ

า 
ห้อ

งป
ระ

ชุม
 

ห้อ
งแ

นะ
แน

ว 

อื่น
 ๆ

 

1.   อาคารเรียน 
      -  อาคาร  216 ค  (1) 
      -  อาคาร  216 ค (2) 
      -  อาคาร  216 ค (3) 
 

 
1 
1 
1 
 

 
16 
16 
16 
 

 
12 
14 
13 

 
1 
- 
- 

 
1 
- 
- 

 
1 
- 
- 

 
1 
- 
- 

 
- 
1 
- 

 
- 
1 
3 
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1.4.2   ข้อมูลอาคารประกอบ 
ตารางที่ 7   แสดงรายละเอียดอาคารประกอบ 

อาคารประกอบ) 
จ านวน 

หลัง ห้อง 
     -   หอประชุมเอนกประสงค์ 
     -   โรงฝึกงานแบบ ช 102/7 
     -   โรงฝึกงานคหกรรม 
     -   โรงอาหาร  
     -   บ้านพักครู 
     -  บ้านพักภารโรง 
     -  ห้องน้ าห้องส้วมแบบ 6 ที ่
     -  หอถังน้ าประปา 
     -  หอพระประจ าโรงเรียน 
     -  อาคารจริยธรรม 
     -  หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา 
     -  ศาลาพักผ่อนอเนกประสงค์  
     -  อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษ  พลเอกเปรมติณสูลานนท์ 
     -  อาคารเกษตรกรรม 

1 
1 
1 
1 
9 
- 
7 

  1  
1 
1 
1 
6 
1 
1 

 

 
1.5 ข้อมูลครุภัณฑ์และทรัพยากร 

1) คอมพิวเตอร์ 

 เพ่ือการเรียนการสอน             185 เครื่อง 

 เพ่ือการสืบค้น                         - เครื่อง 

 งานบริหาร/ส านักงาน              25 เครื่อง 
 
                     2) สื่อทัศนูปกรณ์ 

 โทรทัศน์                              35  เครื่อง 

 เครื่องฉายข้ามศีรษะ                  1  เครื่อง 

 เครื่องฉาย VDO                     23 เครื่อง 

 เทป / วิทยุ                             -   เครื่อง 

 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์             30  เครื่อง 
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                        3) ห้องปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ  

 ห้องคอมพิวเตอร์                      3  ห้อง 

 หอ้งปฎิบัติการทางภาษา             1  ห้อง 

 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์         4   ห้อง 

 ห้องจริยธรรม                         1   ห้อง 

 ห้องแนะแนว                          1   ห้อง 

 ห้องคหกรรม                          1   ห้อง 

 ห้องพยาบาล                          1   ห้อง 

 ห้องศิลปะ                             1   ห้อง 

 ห้องอุตสาหกรรม                     1   ห้อง 

 ห้องเกษตรกรรม                      1   ห้อง 

●  ห้องดนตรี                              1   ห้อง 

●  ห้องนาฏศิลป์                          1   ห้อง 
 

                         4) พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ 

 สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง              1   สนาม 

 สนามตะกร้อ                           1   สนาม 

 สนามวอลเลย์บอล                    1    สนาม 

 ลานอเนกประสงค์                    1     แห่ง 
 
 
1.6 ข้อมูลงบประมาณ 
    1.6.1 งบประมาณท่ีได้รับตลอดปีการศึกษา 
         1.6.1.1 งบรายหัวจากเงินอุดหนุน ม.ต้น 3,500 บาท/คน/ปี  ม.ปลาย 3,800 บาท/คน/ปี 
     1.6.1.2 งบจ้างครูภาษาอังกฤษ จากผู้ปกครองภาคเรียนละ 400 บาท/คน 
     1.6.1.3 งบจ้างครูจีน จากผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 200 บาท/คน 
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ตารางท่ี 8 แสดงประมาณการรายรับ ปีการศึกษา  2562 
ล าดับที่ แหล่งที่มา จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 
 

 
2 
 

 
3 
 
 

 
 

4 
5 

หมวดเงินอุดหนุนรายหัว 
1.1.จ านวนนักเรียน  ม. ต้น    767  X  3,500 
1.2. จ านวนนักเรียน  ม. ปลาย  530  X  3,800 
บ ารุงการศึกษา (ครูต่างชาติ ภาษาอังกฤษ) 
2.1 จ านวนนักเรียนม.ต้น  767 x 800 
2.2 จ านวนนักเรียน ม. ปลาย  530 x 800 
บ ารุงการศึกษา (ครูจีน) 
3.1 นักเรียนชั้น ม.ต้น เฉพาะ ม.2 และ ม.3 
  500 x 400 
3.2 นักเรียนชั้น ม.ปลาย เฉพาะสายศิลป์ 
  291 x 400 
เงินรายได้สถานศึกษา 
เงินเรียนฟรี 15 ปีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
2,684,500 
2,014,000 

 
  613,600 
  424,000 

 
 

 200,000 
 

       116,400 
       157,500 
     1,178,460 

 

 

                   รวมประมาณการรับ 8,717,837  
 

1.6.2 งบประมาณที่น ามาจัดสรร 

     1.6.2.1เงินอุดหนุนบ ารุงการศึกษา  (จัดสรรจากเงินรายหัวของนักเรียน) 

(1) เงินจัดสรรจากเงินรายหัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 767 คน  

คนละ 3,500 บาท  รวมเป็นเงินทั้งหมด 767 x 3,500  = 2,684,500 บาท 

(2) เงินจัดสรรจากเงินรายหัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 530 คน 

คนละ 3,800 บาท  รวมเป็นเงินทั้งหมด 530 x  3,800  = 2,014,000 บาท 

รวมยอดเงินอุดหนุนรายหัว   4,698,500  บาท  
1.6.2.2 เงินบ ารุงการศึกษา (จ้างครูต่างชาติ ภาษาอังกฤษ + ภาษาจีน) 

(1) ครูภาษาอังกฤษ จ านวนนกัเรียน ม.ต้น 767 x 800  =  613,600 บาท 
 จ านวนนักเรียน ม. ปลาย  530 x 800  =  424,000 บาท 
        (2)  ครูจีน  จ านวนนักเรียน ม.2 + ม. 3   500 x 400  = 200,000 บาท 
 จ านวนนักเรียน ม.ปลาย สายศิลป์ 291 x 400  =  116,400 บาท 
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รวมยอดเงินบ ารุงการศึกษาทั งสิ น                     1,354,000 บาท 
    (3) เงินเรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       1,178,460บาท 

       (4) เงินอ่ืน ๆ  เงินรายได้สถานศึกษา                   157,500 บาท 

ตารางท่ี 9 แสดงประเภทของงบประมาณ 

ที ่ ประเภทงบประมาณ จ านวน(คน) 
จ านวนเงิน

(บาท) 
รวม  (12 เดือน) 

1 เงินอุดหนุน 
งบด าเนินการ 
          -  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
          -  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 

767 x 3,500    
  530 x 3,800 

 
 

2,684,500 
2,014,000 

 

 
 

2,684,500 
2,014,000 

 
2 งบลงทุน - - - 
3 งบบุคลากร  (ประมาณการ) 

          -  ค่าจ้างครูต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) 
          -  ค่าจ้างครูต่างชาติ (จีน) 
          -  ค่าจ้างครูอัตราจ้าง 
          -  ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) 
          -  ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) 

 
2 
1 
2 
1 
2 
 

     
1,200,000        

240,000 
  216,960  

84,000 
168,000 

 
เทอมละ 600,000 
200,00x11เดือน 
9,040x12เดือน 
7,000x12เดือน 

7,000x12เดือน 
7,000x12เดือน 
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ส่วนที่  2 
ทิศทางของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว่า“รัฐต้อง

ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 28/2559 เรื่องให้จัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15ป ีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายตามนัยข้อ3ก าหนดว่า“ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
2560 - 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่ พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่าง

ยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ..โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม ศักยภาพ ซึ่ง “คนไทย
ในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ 
ภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การ
เป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ  เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆโดยมีสัมมาชีพตามความ
ถนัดของตนเอง” ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข  
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
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2563 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 - 2579 
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 และ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้  
 

วิสัยทัศน์  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน”  
 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21   
4.สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม  
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้  

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0  
 

เป้าหมาย  
1.ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ   

3.ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อม
ก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

4.ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  

5.ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความรู้และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  
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6.สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable.Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  

7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในอนาคต เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561 – 2580 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579และ
มุ่งสู่Thailand 4.0 ดังนี้  

นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลด

   ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา       
นโยบายที่5      ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

 

มาตรการและแนวด าเนินการ  
 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ บทน า  
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็น
ผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น 
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์และภัย
พิบัติต่างๆเป็นต้นควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตและ
เน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐานสภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ และสังคม 
ซึ่งมีความแตกต่าง ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
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ชายแดนภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล ทุรกันดาร พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการ
พัฒนา สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรง
ตาม ความต้องการ เป็นต้น  
 

เป้าประสงค์  
1.ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3.ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

4.ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสและการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  
 

ตัวช้ีวัด  
1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม  

3.ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

4.ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสและการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบท ของพ้ืนที่  



  

 

18 รายงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

6.จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

7.จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
1.พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี   เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรัก
ในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีค่านิยมทีพึ่งประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และ
สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
 โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด  
  1.2 สถานศึกษา   

(1)พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาโดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด  

(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก 
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก ที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 
 
2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ที่มี
ผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ    

เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุก
รูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การ คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด  
  2.2 สถานศึกษา  

(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัย
คุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภัยจากยาเสพติดความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และ
แก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว  

(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย  
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับค าปรึกษาชี้แนะและ

ความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย  
 

3.การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้    
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ  
ตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือ  

   1. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง  
   2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน  
   3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
   4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา  
   5. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา     
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

(1).ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลายในวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน  

(2).ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง   

(3)/ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานส่งเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา..ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน   

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  
  

4.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ    
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เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์.กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะ แก่ง ได้รับการบริการ
ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสมตรงตามความต้องการโดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

4.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(1).สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 

ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความ จ าเป็นและ เหมาะสมกับบริบท  
(2) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน 

ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึก รักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

(3).สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น“การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพบริบท
ของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การ
แสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์   

4.2 สถานศึกษา 
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับ

การพัฒนาศกัยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร  
(2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน  
(3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ

อาชีพ และภาษาท่ี 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
  

นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพและคุณภาพของ

ทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ..เนื่องจาก..“ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว..มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
นานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกัน..โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะ
รายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีทักษะ
ความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม  เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ  มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  
และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ  
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เป้าประสงค์  
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21   
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด 

เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร  
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

ตัวช้ีวัด  
1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ 

ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21   
2.”ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน”(Reading 

Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพน าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถฦความ

สนใจฦมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่’21/สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศฝโดยมีแนวทาง
ด าเนินการ ดังนี้  
 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
     1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหน่วยงานต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน   
     1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง
น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน  

1.3/ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณตั้งแต่จ านวนงบประมาณใน
การสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสมวิธีการจัดสรรวิธีการด้านระบบบัญชีฦการ
เบิกจ่ายและการติดตามตรวจสอบเป็นต้นเพ่ือกระจายอ านาจให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  

1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดท าแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับ สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ 

1.5ก ากับติดตามและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาพร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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2. สถานศึกษา   
2.1 ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด 

โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 
ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้ เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็ม
ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น 
โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฦเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล(Digital 
Learning Platform)  

2.2.ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็น
คนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  

2.3.สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ  

2.4.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนฦเป็นรายบุคคลตามความต้องการและความ
ถนัดของผู้เรียน  

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาท่ี 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา  

2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ บทน า  
นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา ดังนี้  
พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผู้เรียนที่มี
ความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี
ศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถด ารงชีวิต อย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี21มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้วรวมถึง
ความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายและการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของ
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พหุปัญญา แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนา
ทักษะ ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 
21 ครู และบุคลากร ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิต
วิญญาณ ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู  ให้เป็นครู
ยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่ กระตุ้น สร้าง
แรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียน  
 

เป้าประสงค์  
1.ฦหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้ม

การพัฒนาของประเทศ   
2.ฦผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและมีทักษะความสามารถท่ีสอดคล้องกับ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างาน ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรมรวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไป
ปฏิบัติได้  

3./ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
4./ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท ามีทักษะอาชีพที่

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ    
5./ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีสามารถ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
6.ฦครูเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน”เป็น“Coach”ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ

ผู้อ านวยการการเรียนรู้  
7.ฦครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม  
 

ตัวช้ีวัด  
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)   
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 

(NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา   
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4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเองมีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้  

5.ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  

6.ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

7.ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก“ครูผู้สอน”เป็น“Coach”ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้  

 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
1.พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา  

เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตร เชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  มีทักษะสื่อสารภาษาไทย  มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  
 1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  

(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
ผู้ให้ค าปรึกษาหรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับ 
หลักสูตร   

 
 
 
 
1.2สถานศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

(หลักสูตรเชิงสมรรถนะ)และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบท
ของพ้ืนที่  

 

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน  
2.1การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย     
เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล 
พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นโดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  
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2.1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
  (1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุป
และรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง  

(2).ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย และด าเนินการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  
           (3)  สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่ก าหนด  
  4)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียน และผู้สนใจ              

(5)..ก ากับติดตามและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษารวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

 

2.1.2 สถานศึกษา        
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลายจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้

เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้  
(2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียน เป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข  
(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย 

สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(4)  จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย  
(5)  อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ  
(6)”สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อการมีส่วนร่วมและการ

สนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา  
(7)   สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
2.2การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา             
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย 

มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้  
 

2.2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(1)..ส่งเสริมสนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มี

พัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ   เป็นไป
ตามหลักสูตร  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

- มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ    

- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
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- มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล(Digital)และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ     

- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่านมีทักษะสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  

  (2) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ
ด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงาน เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น  

(3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพื่อการ
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้  

(4)..สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ  

(5)/ด าเนินการติดตามและตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ  

(6)..ก ากับติดตามและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวมรวมทั้งสรุปและ
รายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

 

2.2.2 สถานศึกษา  
   (1)  จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning)  
   (2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสห
วิทยาการ (STEAM Education) เช่น  

- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม  

- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  

ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผล และการหาความสัมพันธ์  
(3)..จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถความถนัดและความสนใจ 
รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพเป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้..การ
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม และน าไปปฏิบัติได้  

  (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่
ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   
  (5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม  

(Social and Emotional Learning: SEL)  
  (6)  จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิด แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)  
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  (7)ฦด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการเป็นไปด้วย
ความถกูต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง  
  (8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  

2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา                
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม และสติปัญญา มีวินัย 

มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่21มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการ 
เรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าน าไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของประเทศมีความยืดหยุ่นทางด้านความคิดสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุ
วัฒนธรรมมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขโดยมีแนวทาง 
ด าเนินการ ดังนี้  
  

2.3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะเป็นไปตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

-/มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ    

- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
-/มีทักษะทางด้านภาษาไทยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้มีนิสัยรักการอ่านมีทักษะสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3       
  (2)  ประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผล การประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น  

(3)   ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการ
วางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้  
  (4)”สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ  
  (5)  จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่ การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา 
การออกก าลังกายและสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
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  (6)  ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
  

2.3.2 สถานศึกษา     
   (1)  ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
   (2)  ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent 
Study: IS)  

  (3) ส่งเสริมสนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิด
ในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น  

   - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม  
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

  - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  
      - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
      - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์  
  (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นัก
ประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพได้ตามความ ถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง  
  (5)  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning: SEL)   
  (6)  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ         

เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่
หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยแนวทางการด าเนินการ  
  (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง
ส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา รวมทั้งการ
พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่
หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตร้องการจ าเป็นพิเศษ เฉพาะบุคคล  
  (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early Intervention: EI)   
  (4)”ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน..สนับสนุนทรัพยากรและจัดสรรงบประมาณด้าน
การศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
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  (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้  
  (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครูและบุคลกรให้มีความ
เหมาะสมกบัภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 

 (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดี ต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและ
เด็กด้อยโอกาส  

(8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ 
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้อง กับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ  

(9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนันสนุนการพัฒนา  
ภาคีเครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ และ
เด็กด้อยโอกาส 
 

3. (Digital”Technology)’มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัดการศึกษา  
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล..ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการ

เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคม ฐานความรู้ (Knowledge - 
Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

3.1”ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  (1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด  
  (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
  (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์
ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย  
  (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
  

 3.2 สถานศึกษา  
  (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด  
  (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
  (3)”จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบ
ดิจิทัล 
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4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา    
การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครู อย่างต่อเนื่อง โดย

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู  ในการผลิต และพัฒนาครูให้
เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา 
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน 
และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญ
ด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียน
โดยตรง  

4.1  การผลิตครูที่มีคุณภาพ      
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิต

วิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง  และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม     
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สร้างความร่วมมือ กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์
ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา  
  (2)/ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผนวิเคราะห์
หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ  
  (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ที่มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตครู 
  (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ติดตามและประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็นระบบ



 

 

31 รายงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา     
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมาตรการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง ความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย
พัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” 
ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่
กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบ การสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน..โดย
มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวาง
แผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให้มีหลักสูตร
และกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน  

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร ที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ (Career Path)  

(5)/ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ส่งเสริมและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional”Learning 
Community: PLC)  

(6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร ภาษาท่ี 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของ
ตน  

(7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา 
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

(8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการ
คิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
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(9)/ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง(Differentiated 
Instruction)  

(10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดข้ันสูง 
(Higher Order Thinking)  

(11)’’ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมและ
พัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  

(12)”ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..ส่งเสริมและ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ  

(13) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ online และแบบ Face - to - Face 
Training  

(14) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับปรุงระบบ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนด ด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ  

(15) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี
แนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  
  2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน  
เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียน
ที่มีความแตกต่าง เป็นต้น  
  3)”ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร..ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล  
  4)  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
ทั้งระบบ  
  5)  พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding)  
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นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   

นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมารตฐานและการลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคน เข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพ้ืนที่ใด ของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง 
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
ของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development)  สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้าง
มาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถานศึกษาจัดหาทุนการศึกษา
เพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย..เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาจัดสรรงบประมาณและ 
ทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษและจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในกาณด าเนินการและงบ
ลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจนน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  มาใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกัน สิทธิการได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน  

 

เป้าประสงค์  
1.สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 

Sustainable Development)  
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับพื้นท่ี 

ร่วมมือในการจัดการศึกษา  
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่  
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพข้อเท็จจริง 

โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง ของสถานศึกษา  
5.”งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายและงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส 

เข้าถึงบริการดา้นการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาท่ี

มีคุณภาพของประชาชน  
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ตัวช้ีวัด  
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่  
6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ  
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ 

วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
1./สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่นฦภาคเอกชนฦหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  
ภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ตลอดจนการก ากับติดตาม 
และประเมินผล  

(2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล   
ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
 

  1.2 สถานศึกษา  
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ  
(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องระดับพื้นท่ี จัดท า

แผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0 - 6 ปี) เพ่ือในไปใช้ใน

การวางแผนการจัดการศึกษา  
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(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง บริการการเรียนรู้ได้
อย่างทั่วถึงครบถ้วน  

(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการทรัพยากร
ในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่จัดอาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ  
(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดินทางไปเรียนอย่าง

ปลอดภัยทั้งไปและกลับ  
  

2.การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภทให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท ามาตรฐาน
สถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น  

1) มาตรฐานด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  
2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3) มาตรฐาน ด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา  
4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา

ด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทาง ภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็น
ส าคัญ  

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษา
ประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล โรงเรียนขนาดเล็กใน
พ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ   

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน สถานศึกษาในทุกมิติ  
  

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม และเพียงพอ     
เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ โดย
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึง ความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา เพ่ิมเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอโดยมีแนวทางการ
ด าเนินการ ดังนี้  
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  (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ 
ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และ สถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่  

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟัง ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความ
ร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผน งบประมาณ และติดตาม ก ากับการ
ใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส  
  

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง  

(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้
ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน   

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  

(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

(5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) ส าหรับครู
อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนา คุณภาพผู้เรียน (Distance 
Learning Technology: DLT)  
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นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บทน า   
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม..ได้น้อมน าศาสตร์

ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน” มา
เป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย มา
เป็นกรอบแนวคิดท่ีจะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการโดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย”“เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีสุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580” ดังนั้นนโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมน า ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง.17เป้าหมายมาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัสภาพ
แวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มาก
หรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  
  
 เป้าประสงค์  

1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง ฉลาก
สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0  

3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่

การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโรงเรียนทุก

โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม   

7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน  
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน  
9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
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ตัวช้ีวัด  
1.สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิต

และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน..เช่นฦการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

2.งสถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

3.’สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less   

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสร้าง
ส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  

7. ครูและนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0  

8.’ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน   
  

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินทาง การให้องค์ความรู้และสร้าง

จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ  
3.’จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้

เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า  
4.’พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็น

กับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจกงเช่น
คาร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน  
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5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า  

6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค  

7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค  

8. จัดสรรงบประมาณด าเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพื่อด าเนินการต่อ
ยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ ส านักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)  

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท้ังระบบ เช่น การเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก
และสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา  

11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   

12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมต่อ
ความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาก ที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ..การบ าบัดน้ าเสียลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมดี 
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

15.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม  

16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชน
วัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอด สู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ 
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน  

17.จัดท าระบบนิเทศติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน  
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นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญ  

เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา  มีความเป็น
อิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร งบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหน่วยงานทั้งระดับส านักงาน
ทั้งส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานส านักงานเป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น 
Cloud Technology Big Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน ทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ความมัธยัสถ์ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
 

เป้าประสงค์  
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้าน

การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป  
2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยน ให้เป็นหน่วยงานให้มีความ

ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล   

4.งหน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการและการวิธีงบประมาณด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  

5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  

 

ตัวช้ีวัด  
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ   
2.’สถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางได้รับการพัฒนาให้เป็น

หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล  
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3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

5.’สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)  

6.’สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  

8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน  
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  

มาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
1.ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา     

เป็นมาตรการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ในการบริหารและ
จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ   
ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปงโดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่ม
สถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ 
หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา  
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ 
หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธาน
และกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้ค านึงถึงหลักธรร
มาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่าง
ของสถานศึกษารวมถึงความต้องการ และข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่  

(3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน ด้านธุรการ ด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าว เป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้
ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
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(4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ 
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา
มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา  
  (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท า
แผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความเป็น
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
  (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการ แบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น  
  (7)งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายกระดัสถาน
ศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต  
  (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุง พัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
  (9)’ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
  (10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดอบรม 
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติหน้าที่  

(11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระ ในการบริหารและ
จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้าน
หรือทุกด้านได้  

(12)’สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อท าหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  

 

2.’พัฒนาส านักงานส่วนกลางและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานท้ังระดับส านักงานส่วนกลาง และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็น
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หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม  เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้
เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมิน..คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน  

(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based Management) 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs”  

(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่  
(6)’สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ  
(7)’ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วน

ร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการศึกษา  

   

3.’ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา  

เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไป
ยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือ ส าคัญในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรร งบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความ
ซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนด เงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียน
กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง   
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(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง   

(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียน เพ่ือลด
ความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ.โดยจะท าการแลกเปลี่ยนข้อมูล..นักเรียนรายบุคคลกับ
กระทรวงมหาดไทย   

(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบธนาคาร  
 

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Technology)  เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล ในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น า Cloud Technology มาให้บริการ แก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS 
PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบ
แผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร   โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ น า Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งในรูปแบบ 
Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS  

(2) ศึกษา วิเคราะห์ น า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนในฐานข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ  

(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัดการศึกษาทั้ง
ระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและ
นอกสังกัดอีกท้ังยังเป็นระบบกลางส าหรับใช้ในการพิสูจน์..ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการท างานร่วมกับ
แพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ  

(4)’พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณา
การข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุด
แข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  

(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรทาง
การศึกษาด้านการบริหารงานเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพตลอดจน
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พัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล..ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ  
 
 
 

กลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความม่ันคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังค 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์โรงเรียนร่มเกล้า 
            โรงเรียนร่มเกล้า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1- 6 โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้าเรียนยังสถานศึกษาใกล้บ้าน 
          ดังนั้น เพ่ือให้จัดการศึกษาของโรงเรียนสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนร่มเกล้าจึงได้ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาไว้ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์( Vision ) 
         วิสัยทัศน์ “ภายในปี 2565 โรงเรียนร่มเกล้า บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ จัดการศึกษาโดยเน้น
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ บูรณาการการจัดการเรียนรู้ เทียบเคียงมาตรฐานสากล” 
 

พันธกิจโรงเรียนร่มเกล้า (Mission) 
   1. พัฒนาองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ให้มีความคล่องตัว สอดคล้องกับแนวคิด

การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
   2. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
   3. ส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
   4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ 
   5. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี 
   6. ส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อนวัตกรรม  
โดยใช้กระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนรู้  
   7. พัฒนาโรงเรียน และสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการจัด

การศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
 

เป้าประสงค์ (Goal) 

1. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

2. หลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
4. ผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้ 
5. ผู้เรียนสามารถผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  
6. ครูและบุคลากรให้มีทักษะ บูรณาการการจัดการเรียนรู้  
7. โรงเรียน และสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี  
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กลยุทธ์โรงเรียนร่มเกล้า (Strategy) 
1. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
2. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้ 
5. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  
6. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีทักษะ บูรณาการการจัดการเรียนรู้  
7. พัฒนาโรงเรียน และสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี  

 
Romklao Model 

 1.   R = Responsibility = มีความรับผิดชอบ 
 2.   O = Objective = มีเปา้หมายในการท างาน 
 3.   M = Moral = มีคุณธรรมจริยธรรม 
 4.   K = Knowledge = มีความฉลาด รอบรู้ 
 5.   L = Leadership = มีภาวะผู้น า 
 6.   A = Action = ลงมือปฏิบัติการ 
 7.   O =Organization = รกัองค์กร 

 

ค่านิยม 12 ประการ 
      1. มีความรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
      2. ซื่อสัตย์  เสียสละ อดทน 
      3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
      4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน 
      5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
      6. มีศีลธรรม หวังดีต่อผู้อื่น 
      7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
      8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
      9. ปฏิบัติตามพระราชด ารัส 
    10. ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ 
    12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วม 
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ส่วนที่ 3 

                                              ผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลการประเมิน สรุปผล 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
1 พัฒนาการเรียนการสอน ร้อยละ 100 ร้อยละ 95 ผ่าน 
2 โครงการส่งเสริมการเรยีนการสอน 
 2.1งานนิเทศและก ากับตดิตามและประเมินผลการบริหารหลักสูตร ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 2.2 กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ร้อยละ 100 ร้อยละ 98 ผ่าน 
 2.3  สมุดบันทึกรักการอ่าน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
3 มอบใบประกาศนียบตัร ม.3 และ ม.6 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
4 ยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 4.1 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ผ่าน 
 4.2 กิจกรรมทดสอบประเมินผล 5 กลุ่มสาระหลัก ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 4.3 ติว สอบ GAT  PAT ม.ปลาย และ O-Net ม.3 และ ม.6 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
5 รับสมคัรนักเรียน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
6 ปฐมนิเทศนักเรยีนใหม ่ ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
7 วันปัจฉิมนิเทศ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
8 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนรายที่มปีัญหา ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
9 พัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงานวชิาการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 85 ผ่าน 
10 พัฒนางานสารสนเทศ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
11 การประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
12 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้(นโยบายรัฐบาล) ร้อยละ 100 ร้อยละ 85 ผ่าน 
13 ทักษะการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษที่  21 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
14 การพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
15 งานศิลปหัตถกรรมครั้งท่ี  69 ร้อยละ 90 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
16 ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้ในท้องถิ่น ร้อยละ 80 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
17 การประชุมอบรมเครือข่ายรม่เกลา้และ 46 ICT ร้อยละ 90 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
18 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร้อยละ 90 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
19 การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ STEM Education ร้อยละ 96 ร้อยละ 50 ผ่าน 
20 โรงเรียนในฝันสูม่าตรฐานสากล ร้อยละ 95 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
21 โครงการซื้อหนังสือเรียน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
22 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ร้อยละ 100 ร้อยละ 85 ผ่าน 
23 โครงการห้องเรียนพิเศษ(SMEP) ร้อยละ 100 ร้อยละ 85 ผ่าน 
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ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลการประเมิน สรุปผล 
งานทะเบียนและวัดประเมินผล 
1 โครงการจดัท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
  1.1 จัดซื้อแบบพิมพ์งานทะเบยีน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
  1.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานทะเบยีน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
  1.3 จัดซื้อครภุัณฑ์งานทะเบียน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล ร้อยละ 100 ร้อยละ 94 ผ่าน 

งานห้องสมุด 
1 โครงการพัฒนางานห้องสมดุมีชีวติ 
 1.1 จัดซื้อทรัพยากรห้องสมุด ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
2 โครงการส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 

 2.1 สื่อและยุวบรรณารักษ ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
 2.2 สัปดาห์ห้องสมดุ ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
1 พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์

  1.1  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนกลุม่สาระ ร้อยละ 100 ร้อยละ 75 ผ่าน 
  1.2 พัฒนาห้องสมุดกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ผ่าน 
  1.3 จัดซื้อครภุัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
  1.4  ซ่อมบ ารุงครภุัณฑ์กลุ่มสาระ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
2 พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
  2.1 พัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ม. ต้น ร้อยละ 95 ร้อยละ 75 ผ่าน 
  2.2 พัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ร้อยละ 96 ร้อยละ 50 ผ่าน 
  2.3 พัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านชวีวิทยา ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ผ่าน 
  2.4 กิจกรรมจรวดขวดน้ า ร้อยละ 97 ร้อยละ 97 ผ่าน 
  2.5 พัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านเคมี ร้อยละ 98 ร้อยละ 98 ผ่าน 
  2.6 ทดสอบวัดแววความรู้วิชาวิทยาศาสตร ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
  2.7 ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรยีนรู ้ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
3 โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
4 โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านโครงงาน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
5 โครงการพัฒนาผู้เรยีนด้าน ICT ร้อยละ 100 ร้อยละ 83 ผ่าน 
6 โครงการเปิดโลก Coding & lot สู่ไทยแลนด ์4.0 ร้อยละ 100 ร้อยละ 57 ผ่าน 
7 โครงการจดัท าสารสนเทศบนเครอืข่าย ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
8 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมครภุัณฑ์ท่ีช ารุด ร้อยละ 100 ร้อยละ 57 ผ่าน 
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ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลการประเมิน สรุปผล 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
1 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
  1.1  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนกลุม่สาระ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
  1.2  จัดซื้อครภุัณฑ์กลุ่มสาระ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร ์
  2.1 กิจกรรมการแข่งขัน A-Math และรายการอื่น ๆ ร้อยละ 95 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
  2.2. กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์ ร้อยละ 90 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
  2.3 กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเรว็ ร้อยละ 90 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
  2.4 กิจกรรมการแข่งขันซูโดก ุ ร้อยละ 90 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
  2.5 กิจกรรมการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์ด้วย โปรแกรม GSP ร้อยละ 95 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
 2.6 กิจกรรมแข่งขันอัจริยภาพทางคณิตศาสตร ์ ร้อยละ 95 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
 2.7 กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
3 โครงการค่ายคณติศาสตร ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
1 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา(กจิกรรมวันคริสต์มาส) ร้อยละ 100 ร้อยละ 95 ผ่าน 
2 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
3 โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 100 ร้อยละ 99 ผ่าน 
4 โครงการสู่ความเป็นเลศิทางวิชาการกลุ่มสาระ ร้อยละ 100 ร้อยละ 75 ผ่าน 

กลุ่มสาระภาษาไทย 
1 โครงการจดักิจกรรมเสรมิทักษะภาษาไทย 
 1.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาต ิ ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ผ่าน 
 1.2 กิจกรรรมส่งเสริมความเป็นเลศิเพื่อการแข่งขัน ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ผ่าน 
 1.3 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนอ่านคดิ วิเคราะห์และการเขียน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 1.4 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่มีปญัหาด้านการอ่านและเขียน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
2 โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาเด็กพิการเรียนรวม ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ผ่าน 
3 โครงการจดัซื้อวัสดุและสื่อประกอบการสอน ร้อยละ 100 ร้อยละ 85 ผ่าน 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ ร้อยละ 100 ร้อยละ 82 ผ่าน 
2 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและของชาติ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
3 โครงการวันส าคัญของชาต ิ ร้อยละ 100 ร้อยละ 95 ผ่าน 
4  โครงการอาเซียนน่ารู ้ ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
5 โรงเรียนธนาคาร ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ผ่าน 
6 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ร้อยละ 90 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
7 โครงการค่ายคุณธรรม ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
8 โครงการให้ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
9 โครงการปรับปรุงห้องสังคม ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 ผ่าน 
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กลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศึกษา 
1 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา    
 1.1.จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรยีนการสอน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านีฬา 

  2.1 การแข่งขันกีฬาภายใน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
  2.2 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
  2.3 การพัฒนาทักษะฟุตบอล ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
  2.4 การแข่งขันวอลเลย์บอลต้านยาเสพตดิ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
กลุ่มสาระศิลปะ 
1 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ 

 1.1. จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 1.2 จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 1.3 จัดซื้อเครื่องดนตรีพื้นเมือง ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 1.4 จัดซื้อชุดการแสดงดนตรี นาฏศิลป ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 1.5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอนวิชาศิลปะ นาฏศลิป ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
2 ส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตร ี ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 2.1 ค่ายดนตรไีทย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 2.2 การประกวดวงโฟลค์ซอง ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
     

กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
1 โครงการพัฒนาการเรยีนการกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
 1.1 จัดซื้อครุภณัฑ์คกหรรม(อาหาร) ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 1.2 พัฒนาการเรียนการสอนวิชางานบ้าน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 1.3 พัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 1.4 พัฒนาการเรียนการสอนวิชางานช่าง ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 1.5 พัฒนาการเรียนการสอนวิชางานประดิษฐ ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 1.6 พัฒนาการเรียนการสอนวิชางานผ้า ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 1.7 พัฒนาการเรียนการสอนวิชางานเกษตร(พืช) ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
 1.8 พัฒนาการเรียนการสอนวิชางานธุรกิจ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครภุัณฑ์การงาน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
3 โครงการพัฒนาทักษะการท าบายศร ี ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ผ่าน 
4 โครงการพัฒนาทักษะอึตสาหกรรม(อุปกรณ์ เครื่องมือ) ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ผ่าน 
5 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
6 โครงการส่งเสริมการมีอาชีพทางการเกษตร ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ผ่าน 
7 โครงการจดัซื้อสื่อ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
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งานแนะแนว 
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานแนะแนว 
 1.1 พี่พบน้อง ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 1.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์แนะแนว ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 1.3 ออกเยี่ยมบ้านและก ากับติดตามนักเรียนทุน ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
2 กิจกรรมยุวกาชาด – ลูกเสือ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 

แผนงานและงบประมาณ 
1 พัฒนางานแผนงานและงบประมาณ 
 1.1  พัฒนางานการเงิน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 1.2  ซ่อมแซมวสัดุ ครภุัณฑ ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 1.3 พัฒนางานพัสด ุ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
2 โครงการพัฒนางานแผนของโรงเรยีน 

 2.1 การจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 2.2 งานเข้าเลม่เอกสารงานแผน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
3 โครงการพัฒนางานมลูนิธิตณิสลูานนท์ 

 3.1 จัดประชุมประจ าป ี ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 3.2 วันมอบทุนประจ าป ี ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา (อบรม ศึกษาดูงาน) ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
2 โครงการส่งเสริมวินัย คณุธรรมคร ู ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 สถาณการณโ์ควิด19 
3 โครงการพัฒนาระบบงานบุคลากร ร้อยละ 100 ร้อยละ 95 ผ่าน 
4 โครงการพัฒนาและปรบัปรุงห้องกลุ่มบรหิารงานบุคคล ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
5 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 

กลุ่มบริหารพัฒนางานทั่วไป 
1 พัฒนางานบริหารทั่วไป 
 1.1 จัดซื้อวัสดุส านักงาน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 1.2 พัฒนาระบบงานสารบรรณ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
2 โครงการพัฒนางานอาคารและสถานท่ี ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 2.1 ปรับปรุงห้องผู้อ านวยการ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี   ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 2.3  ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
3 พัฒนางานอนามัยโรงเรียน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 3.1 จัดซื้อเวชภณัฑ์และยา ร้อยละ 100 ร้อยละ 95 ผ่าน 
 3.2 ปรับปรุงห้องพยาบาล ร้อยละ 100 ร้อยละ 95 ผ่าน 
 3.3 ชุดตรวจคุณภาพน้ าและอาหาร ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
4 วันสถาปนาโรงเรียน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโสตทัศนอุปกรณ ์ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
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ที ่ โครงการ เป้าหมาย ผลการประเมิน สรุปผล 
6 โครงการจดัท าวารสารโรงเรยีนรม่เกล้า ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
7 โครงการปรับปรุงระบบควบคุมภายในสถานศึกษา ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
1 พัฒนางานปกครอง(จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ านักงาน) ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 ผ่าน 
2 โครงการสถานศึกษาสีขาว ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
3 โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 3.1 กิจกรรมเยีย่มบ้านนักเรียน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 3.2 กิจกรรมพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
4 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายผู้ปกครอง การประชุมผู้ปกครอง ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 ผ่าน 
5 โครงการพัฒนางานจราจรและความปลอดภัยในสถานศึกษา ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
6 พัฒนางานกิจกรรมนักเรียนและสง่เสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 6.1 วันไหว้คร ู ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 6.2 เลือกตั้งประธานนักเรียน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
 6.3 To be No.1 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
7 ค่ายคุณธรรม ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
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ส่วนที่ 4  
แนวทางการด าเนินงานในปี 2564 

 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

การเตรียมความพร้อมนักเรียน ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น มีการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อ 
ความต้องการของผู้เรียนและบริบท ของพ้ืนที่พัฒนาระบบการประเมินผลและส่งเสริม สนับสนุนการน าผล 
O-NET มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน 
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเรียนรู้ผ่าน กิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อการ 
ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
สู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ เชิงบูรณาการ เช่น สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด  
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษและการสื่อสารภาษาที่ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  
สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
ให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล อีกท้ังยังส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการ 
จัดการศึกษา  
 
ด้านครูและบุคลากร 

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา  
การเสริมสร้างขีดความสามารถ (Empowerment) ในการท างานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การส่งเสริมความก้าวหน้า และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีขวัญก าลังใจ
และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
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ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยการพัฒนาระบบการวางแผน  

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  
และผ่านการรับรองมาตรฐานการ ประเมินคุณภาพภายนอก ส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์เน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายสถานศึกษา และเครือข่ายวิชาชีพ เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง ตลอดจนประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้า
ศึกษาต่อ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล 
ตลอดจนการมีส่วนร่วม รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
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 ส่วนที่ 5   

สรุปผล ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนา 

 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติตาม 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์

เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพ่ือรวบรวมปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และรายงานข้อมูลส าหรับการปรับปรุงกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีในปีต่อไป 

 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

โดยเก็บข้อมูลส าเร็จจากการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของแต่ละโครงการ ด าเนินการ 

เก็บข้อมูลโดยผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

 โรงเรียนได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา มีปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน ดังนี้ 

- งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานบางกิจกรรม 

- ด้วยสถาณการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด19 ท าให้กิจกรรมไม่ได้จัด 

 

ข้อเสนอแนะ 

 โรงเรียนได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา มีข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

- ควรที่ได้รับจัดสรรให้เพียงพอเหมาะสมกับโครงการและกิจกรรม 
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ทิศทางการพัฒนา ปีงบประมาณ 2565 

กลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความม่ันคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ

ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังค 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์โรงเรียนร่มเกล้า 
            โรงเรียนร่มเกล้า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1- 6 โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้าเรียนยังสถานศึกษาใกล้บ้าน 
          ดังนั้น เพ่ือให้จัดการศึกษาของโรงเรียนสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนร่มเกล้าจึงได้ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาไว้ ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์( Vision ) 

         วิสัยทัศน์ “ภายในปี 2565 โรงเรียนร่มเกล้า บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ จัดการศึกษาโดยเน้น
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ บูรณาการการจัดการเรียนรู้ เทียบเคียงมาตรฐานสากล” 
 
พันธกิจโรงเรียนร่มเกล้า (Mission) 

1. พัฒนาองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ให้มีความคล่องตัว  
 สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  

   2. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
   3. ส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม 
   4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ 
   5. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี 
   6. ส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อนวัตกรรม  

 โดยใช้กระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนรู้  
       7. พัฒนาโรงเรียน และสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี  

เพ่ือการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
 

เป้าประสงค์ (Goal) 

1. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

2. หลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
4. ผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้ 
5. ผู้เรียนสามารถผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  
6. ครูและบุคลากรให้มีทักษะ บูรณาการการจัดการเรียนรู้  
7. โรงเรียน และสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี  

 

 กลยุทธ์โรงเรียนร่มเกล้า (Strategy) 
1. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
2. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้ 
5. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  
6. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีทักษะ บูรณาการการจัดการเรียนรู้  
7. พัฒนาโรงเรียน และสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี  
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Romklao Model 
 1.   R = Responsibility = มีความรับผิดชอบ 
 2.   O = Objective = มีเปา้หมายในการท างาน 
 3.   M = Moral = มีคุณธรรมจริยธรรม 
 4.   K = Knowledge = มีความฉลาด รอบรู้ 
 5.   L = Leadership = มีภาวะผู้น า 
 6.   A = Action = ลงมือปฏิบัติการ 
 7.   O =Organization = รกัองค์กร 

 
ค่านิยม 12 ประการ 
      1. มีความรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
      2. ซื่อสัตย์  เสียสละ อดทน 
      3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
      4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน 
      5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
      6. มีศีลธรรม หวังดีต่อผู้อื่น 
      7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
      8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
      9. ปฏิบัติตามพระราชด ารัส 
    10. ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ 
    12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วม 
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