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ค าน า 
 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา  
 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยทบทวนงาน/โครงการและผลการด าเนินงาน ความส าเร็จ จุดอ่อน จุดแข็ง นอกจากนั้นยังค านึงถึงความ
เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งเน้นสาระส าคัญของคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อให้
การพัฒนาการศึกษาของชาติเป็นไปเพ่ือพัฒนาคุณภาพ คนไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้เกิดจากการระดมความคิดการมีส่วนของทุกกลุ่มงาน 
และบุคลากรทุกคนภายใต้การให้ค าแนะน าของผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ คาดหวังว่า
แผนปฏิบัติการฉบับนี้จะน าไปสู่การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
                                                                         ลงชื่อ........... ................................. 
                                                                                 (นายสวัสดิ ์ บรรจงพาศ) 
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
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        -  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 
        -  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 
        -  รายงานข้อมูลรายการก่อสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จ.พังงา 
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ส่วนที่ 1      

บริบทสถานศึกษา 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕จังหวัดพังงา 
สีประจ าโรงเรียน     คือ  สีน้ าเงิน – เหลือง 

สีน้ าเงิน      หมายถึง  สีแทนองค์พระมหากษัตริย์  แสดงถึงความยิ่งใหญ่ สง่า ขรึม  
                                       ทรงเกียรติแต่ไม่โอ้อวด 

สีเหลือง      หมายถึง  สีประจ าพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ                 
                          (รัชกาลที่ ๙)  แสดงถึง ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า 

ความหมายของค าว่า  “ราชประชานุเคราะห์”  คือ “พระราชา และประชาชนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน” 
อักษรย่อของโรงเรียน  คือ  รปค. ๓๕ 
ค าขวัญโรงเรียนตามแนวพระราชด าริ คือ  “รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม น าวิชาการสืบสานงานพระราชด าริ”  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน   คือ  “จงรักภักดี วิถีพอเพียง” 
ประวัติโรงเรียน                                              

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2547 ได้เกิดแผ่นดินไหวและเกิดคลื่นยักษ์ สึนามิ (Tsunami) ถล่ม 6 
จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ซึ่งเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาว
ไทยและชาวต่างประเทศที่เป็นนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะจังหวัดพังงา ได้รับความเสียหายมากที่สุด ท าให้มีเด็ก
ก าพร้าจากเหตุการณ์ ไม่น้อยกว่า 600 คน และไร้ที่อยู่อาศัย 1,513 คน โรงเรียนบ้านบางสัก ตั้งอยู่ต าบลบาง
ม่วง อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็นโรงเรียนที่อาคารเรียนได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง พระบาทสมเด็จ   
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชด าริให้มูลนิธิประชานุเคราะห์ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนแปลงสภาพโรงเรียนบ้านบางสัก จัดตั้งเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ 
จังหวัดพังงา โดยเปลี่ยนเป้าหมายการบริการ จากนักเรียนทั่วไปในชุมชน (นักเรียนไป – กลับ) เป็นเป้าหมายจัด
การศึกษาในลักษณะพิเศษแบบกิน-นอน (อยู่ประจ า) บริการรับเด็กผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ และรับเด็ก
ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาต่างๆ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดพังงาและจังหวัดต่าง ๆ เข้าเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 
ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เปิดชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ิมเติม)ทั้งนี้ยังมีการจัดการ
เรียนการสอนในวิชาการอาชีพสาขาการโรงแรมอีกด้วยและเปิดท าการเรียนการสอน ในวันที่ 27 เมษายน 2548 
วัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา จัดตั้งขึ้นเพื่อรับนักเรียนที่ประสบภัยสึนามิ เมื่อวันที่  
26 ธันวาคม 2547  และนักเรียนด้อยโอกาส  ดังนี้ 

1. เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก 
2. เด็กเร่ร่อน 
3. เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ 
4. เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง 
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5. เด็กท่ีถูกท าร้ายทารุณ 
6. เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) 
7. เด็กในชนกลุ่มน้อย 
8. เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพย์ติด 
9. เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์  หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ       

         10.  เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 
ระบบโครงสร้างการบริหารงาน 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๕  จังหวัดพังงา  มีระบบโครงสร้างการบริหารงาน แบ่งออกเป็น        
7  กลุ่มงาน  ดังนี้  
1. กลุ่มบริหารวิชาการ                                      
2. กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
3. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
4. กลุ่มบริหารทั่วไป 
5. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
6. กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
7. กลุ่มงานนโยบายและแผน  

(ดังแผนภูมโิครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา) 
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 งานพัฒนาหลักสตูรและการจดัการเรียนรู ้
 งานทะเบียนนักเรียน 
 งานวัดผลประเมินผล 
 งานนิเทศติดตาม 
 งานกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 งานทุนการศกึษา 
 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในสถานศกึษา 
 งานส่งเสริมหลกัสูตรการจัดการศกึษา  
      ปวช.สาขาการโรงแรม 
 งานส่งเสริมและพัฒนาโครงการ    
      พระราชด ารแิละโครงการพิเศษ 
 งานพัฒนาการประกนัคุณภาพและ   
     มาตรฐานการศกึษา 
 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
     เรียนรวม 
 งานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  

กลุ่มบรหิารงานบคุคล

 งานระเบียบ  
     บริหารงานบุคคล 
 งานสวัสดิการยกยอ่ง 
     เชิดชูเกียรต ิ
 งานพัฒนาข้าราชการ 
     คร ูและบุคลากร  
     ทางการศึกษา 
 
 
 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

 งานการเงิน 
 งานบัญช ี
 งานพัสดุ 
 งานยานพาหนะ 
      
 
 
 

 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 

 งานอาคารสถานทีแ่ละ 
     สาธารณูปโภค 
 งานโภชนาการ 
 งานอนามัยโรงเรียน 
 งานสหกรณ์โรงเรียน 
 งานสัมพันธ์ชุมชน 
 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 งานธนาคารโรงเรียน 
 งานรักษาความปลอดภยัใน 
     โรงเรียน 
 

รองผูอ้  านวยการคนท่ี 2 รองผูอ้  านวยการคนท่ี 3 รองผูอ้  านวยการคนท่ี 4 

กลุ่มงานกิจการนกัเรียน กลุ่มงานนโยบายและแผน 

 งานปกครอง 
 งานเรือนนอน 
 งานระบบดูแล      
     ช่วยเหลือนกัเรียน 
 งานส่งเสริมคุณธรรม  
      จริยธรรม 
 งานส่งเสริม     
     ประชาธิปไตย          
     (สภานักเรียน)           
      

 

 งานแผนงานโรงเรียน  
 งานการควบคุมภายใน 
 งานสารสนเทศและ 
     ข้อมูลโรงเรียน 
 งานกลุ่มโรงเรียนและ 
      เครือข่ายการศึกษา 
 งานเลขานุการ 
     คณะกรรมการ 
      สถานศึกษาและ 
      เครือข่ายการศึกษา 
 งานสารบรรณโรงเรียน 
 งานนโยบายพิเศษ 

 วิจยัสถาบัน 
 งานพัฒนาสื่อ

นวัตกรร            และนวัตกรรม 
 ศูนย์เรียนรู้ 
     ธรรมชาติศึกษา 
 ศูนย์บ่มเพาะ    
    ผู้ประกอบการและ 
    สมรรถนะวิชาชพี 
 ศูนย์ปฏิบัตกิาร    
    การท่องเที่ยวและ    
    การโรงแรม (R35) 
 

กลุ่มงานวจิยัและ
พฒันานวตักรรม 

รองผู้อ านวยการสถานศกึษา 

รองผูอ้  านวยการคนท่ี 1 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

ผูอ้  านวยการสถานศกึษา 
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วิสัยทัศน์ 
      สถานศึกษาแห่งนวัตกรรมเสริมสร้างสัมมาชีพอนาคตที่มีความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา  
พันธกิจ 
 1. สร้างขีดสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมอยู่ในโลกอนาคต 

2. เสริมสร้างขีดสมรรถนะแห่งอนาคต ของครูและบุคลากร 
 3. สร้างสถาบันแห่งความสุข 

4. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
อัตลักษณ ์ “จงรักภักดี วิถีพอเพียง” 
ค าอธิบายอัตลักษณ์ 
 - จงรักภักดี    หมายถึง  เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 - วิถีพอเพียง   หมายถึง  ด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เอกลักษณ ์ “เทิดทูนสถาบัน สร้างสรรค์สัมมาชีพตามรอยศาสตร์พระราชา” 
ค าอธิบายเอกลักษณ์ 

- เทิดทูนสถาบัน    หมายถึง การเทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 - สัมมาชีพ           หมายถึง อาชีพที่สุจริตของผู้เรียน ด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา 
 - ศาสตร์พระราชา  หมายถึง แนวทางการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีความลุ่มลึก รอบด้าน    
                                              มองการณ์ไกล และเน้นความยั่งยืนยาวนาน 
เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่ง และเป็นผู้น าในการ    
    เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
2. เพ่ือสร้างและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้อง ตอบสนองความต้องการ 
   จ าเป็นของแต่ละบุคคล ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนการสอน ทั้งในและนอกสถานที่ 

 3. เพ่ือสร้างบรรยากาศโรงเรียนแห่งความสุข 
 4. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมและเป็นผู้น าทางการเปลี่ยนแปลง 

5. เพ่ือให้ระบบบริหารการศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
6. มีการวิจัย สร้างองค์ความรู้ และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ 
   ผู้เรียน 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรเชิงสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรสัมมาชีพในศตวรรษที่ 21  
                ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นระดับบุคคล สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกความ     
                เป็นไทย และการด ารงชีวิตตามศาสตร์ของพระราชา 
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กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความเข้มแข ็งภาคีเครือข่ายการพัฒนาผู้เรียน  

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีภาวะผู้น า     
                การเปลี่ยนแปลง และทักษะการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 5  สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน สวัสดิการ ขวัญก าลังใจ และสิทธิประโยชน์บน     
                หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงสมรรถนะ 
กลยุทธ์ที่ 6  ปรับบริบทสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
กลยุทธ์ที่ 7  เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ธรรมาภิบาลที่มั่นคงในปัจจุบัน และยั่งยืนในอนาคต 
กลยุทธ์ที่ 8  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์แบบองค์รวม 
                เชิงบูรณาการบนหลักธรรมาภิบาล   
กลยุทธ์ที่ 9  เร่งวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR : Participatory Action ResearchX  
              เป็นการ พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมการขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ มีเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เน้นองค์รวม ท าให้
เกิดประสิทธิภาพน าสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย ฉะนั้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จึงก าหนดแผนงาน
หลักท่ีจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร 10 แผนงาน คือ 
 1.  แผนงานสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
 2.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนด้อยโอกาส 

3.  แผนงานการจัดการเรียนการสอน 
 4.  แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

5.  แผนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 
6.  แผนงานบริหารงานบุคคล 
7.  แผนงานบริหารทั่วไป 
8.  แผนงานการเงินและงบประมาณ 
9.  แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน 

         10. แผนงานนิเทศติดตามผล
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ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 

ข้าราชการครู 

ล าดับที่ ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 - 1  
2 รอง ผอ.สถานศึกษา - 1 1  

3 ครู คศ. 2 - 6 6  

4 ครู คศ. 1 4 9 13  
5 ครูผู้ช่วย 4 6 10  

รวม 9 22 31  
 
ลูกจ้างชั่วคราว 

ล าดับที่ ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

1 ครูอัตราจ้าง 10 38 48  

2 ครูธุรการ - 1 1  
3 นักการภารโรง 6 - 6  

4 คนครัว - 6 6  

5 ยาม 1 - 1  
6 พนักงานขับรถยนต์ 1 - 1  

7 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 3 3 6  

รวม 21 48 69  
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ข้อมูลบุคลากร  
 1. ข้าราชการ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา/วิชาเอก 

1 นายสวัสดิ์    บรรจงพาศ 
ผู้อ านวยการ 

ช านาญการพิเศษ 
ศษ.ม.   วิชาเอกการบริหารการศึกษา 

2 นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์ 
รองผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

ปร.ด.    วิชาเอกการพัฒนาองค์กร 

3 นางสาวสุดใจ   ศรีตังนันท์ ครูคศ.2 กศ.ม.   วิชาเอกการประถมศึกษา 

4 นางสาววนิดา   เย็นประโคน " คม.      วชิาเอกการบริหารการศึกษา 

5 นางปรมาภรณ์   ชนะภัย " ศษ.ม.    วิชาเอกการบริหารการศึกษา 
6 นางสาวจิราพร   ศรอินทร์ " ศษ.ม.    วิชาเอกการบริหารการศึกษา 

7 นางสาวสายใจ   เพ็ชรลับ " ศศ.ม.    วิชาเอกการบริหารการศึกษา 

8 นางสาวมยุรี   บัวทองบุญ " ศษ.ม.    วิชาเอกการบริหารการศึกษา 
9 นางนงรัตน์   ตุดเกื้อ ครู คศ.1 คบ.      วชิาเอกคหกรรมศาสตร์ 

10 นางสาวภาวิณี   ตั้งตระกูล " ศษ.บ.    วิชาเอกฟิสิกส์ 
11 นางสาวสุธิดา   หนูชว่ย " คบ.      วชิาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 

12 นางสาวมัชฌิมา  ธรรมทัตโต " วท.บ.    วิชาเอกชีววิทยาประยุกต์ 

13 นายณัฐพล   จุ้ยเปี่ยม " คบ.      วชิาเอกคณิตศาสตร์ 
14 นางสาวจันทรัสม ์  เอ่ียวเล็ก " วท.บ.(เกษตร)  วิชาเอกการจัดการศัตรูพืช 

15 นางสาวชวคิรินทร์   นาคะรัต " คบ.      วชิาเอกภาษาไทย 

16 นางสาวประวีณา   จั๊บโปรย " คบ.      วชิาเอกสังคมศึกษา 
17 นายพรชัย   พรหมด้วง " ศศ.บ.    วิชาเอกรัฐศาสตร์ 

18 นางทิวานันท ์  ศรีจันทร์ " กศ.บ.    วิชาเอกจิตวิทยาแนะแนว 

19 นางสาววริณทิรา   โกลาตี " บธ.บ.    วิชาเอกการตลาด 
20 นางสาวมะลิ   ยุบลพริ้ง " กษ.บ.    วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร 

21 นายธนกร   ไกรนรา " ศษ.ม.    วิชาเอกการบริหารการศึกษา 
22 นางสาวสุวภรณ์   เรนชนะ ครูผู้ช่วย ศษ.ม.    วิชาเอกการบริหารการศึกษา 

23 นางสาวจารุณี   ไหวพริบ " ศศ.บ     วิชาเอกภาษาเยอรมัน 

24 นางสาวเสาวรส  เสียงด ี " คบ.      วชิาเอกเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
25 นายปรัชญ์  สว่างพงศ์ " ศศ.บ    วิชาเอกภาษาไทย 

26 นางสาวฮานานี  ลีมาอะ " คบ.      วชิาเอกภาษาไทย 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา/วิชาเอก 

27 นายมงคล  สิทธิสาริกรรม " วท.บ  วิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
28 นายภูวรินทร์  บุญตา " พธ.บ. วิชาเอกศาสนา 

29 นางสาวจิราภรณ์  มีค า " ศศ.บ. วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 

30 นางสาวเสาวนีย์  บุญสูง " คบ. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
31 นายสุทธญาณ์  แก้วหนูนวล " ทล.บ. วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 

 
2. ครูอัตราจ้าง 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา/วิชาเอก 
1 นางธีสิมา    อินทริงค์ ครูอัตราจ้าง ศศ.บ.    วิชาเอกพัฒนาชุมชน 

2 นางสาวณฐมน   วัตรุจีกฤต " วศ.บ     วิชาเอกอิเล็คทรอนิกส์ 
3 นางสาวอรษา  เพ็งสกุล " คบ.      วชิาเอกสังคมศึกษา 

4 นางสาวบุญฑริกา   สุวรรณฤทธิ์ " 
ศศ.บ    วิชาเอกนันทนาการเชิงพาณิชย์  
          และการท่องเที่ยว 

5 นางสาวทวันวาส   บุญช ู " คบ.      วชิาเอกสังคมศึกษา 

6 นายธนเดช    ศรีจันทร ์ " คบ.      วชิาเอกสังคมศึกษา 
7 นางสาวแสงอรุณ  รักอู่ " คบ.      วชิาเอกสังคมศึกษา 

8 นางสาวนุชนาฏ    แสงสิทธิ ์ " บธ.บ     วิชาเอกการท่องเที่ยว 

9 นางสาวเกวลี   กี่ทอง " คบ.      วชิาเอกปฐมวัย 
10 นางสาวจุไรวรรณ   ไกรเทพ " วท.บ    วชิาเอกชีววิทยาประยุกต์ 

11 นางสาวจารี    รักทอง " ศศ.บ    วิชาเอกการพัฒนาชุมชน 

12 นางสาวภาชินี  มากพันธ์ " คบ.      วชิาเอกคณิตศาสตร์ 
13 นางสาวฮายาตี   ปีเก " คบ.      วชิาเอกการศึกษาปฐมวัย 

14 นางสาวมะลิวรรณ  แก้วศรี " คบ.      วชิาเอกการวัดผลการศึกษา 

15 นางสาววนิสา   พรหมรัตน์ " 
วทบ.     วิชาเอกวิทยาศาสตร์และ 
            เทคโนโลยีการอาหาร 

16 นางสาวศิดารัตน์  เทพเสนา " คบ.      วชิาเอกคณิตศาสตร์ 
17 ว่าที่ร.ต.หญิงจันทิมา  นาครินทร์ " บธ.บ.    วิชาเอกนิเทศศาสตร์ธุรกิจ 

18 นางสาวอังศุมาลิน   ส่งแสง " 
บธ.บ.   วิชาเอกการจัดการการโรงแรมและ 
           การท่องเที่ยว 

19 นางสาวรัชดาภรณ์   เกื้อเม่ง " กศ.บ.      วชิาเอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา/วิชาเอก 

20 นายกฤษณะ   เหลืองเอ่ียม “ วท.บ.    วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
21 นางเปรมกมล   ภัทรพิทักษ์ “ คบ.      วชิาเอกสังคมศึกษา 

22 นางสาวสุคนธ์รัตน์   บุหลัน “ ศษ.บ.   วิชาเอกภาษาไทย 

23 นางสาวอริษา   เมืองศรี “ ศศ.บ.    วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 
24 นางสาววิลาวัณย์   กิจสรา “ ศศ.บ.    วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 

25 นางจุรีย์พร   รามทัศน์ “ คบ.    วิชาเอกสังคมศึกษา 

26 นายชาติพิชิต  ศรีนาค “ คบ.    วิชาเอกพลศึกษา 

27 นางสาวศิรินภา   เดชเจริญ “ 
ศศ.บ.  วิชาเอกบรรณารักษาศาสตร์และ 
         สารนิเทศศาสตร์ 

28 นายชาญณรงค์   ศรีชัยมูล “ คบ.    วิชาเอกพลศึกษา 

29 นางสาวตะวันดาว   สุวรรณเลิศ “ คบ.    วิชาเอกสังคมศึกษา 

30 นายนิติพงศ์   เนียมอยู่ “ คบ.    วิชาเอกดนตรีไทย 
31 นางสาวธัญญา   มาแก้ว “ คบ.    วิชาเอกภาษาไทย 

32 นางสาวชาลิสา   บรรจงพาศ “ บธ.บ.  วิชาเอกการจัดการทั่วไป 
33 นายวิษณุ   ไชยณรงค์ “ คบ.    วิชาเอกดนตรีศึกษา 

34 นางสาวรุ่งฤด ี  ผิวด า “ คบ.    วิชาเอกภาษาไทย 

35 นางสาวกนกอร   นาคแก้ว “ คบ.    วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 
36 นายดนุสรณ์   เหมือนทอง “ คบ.     วชิาเอกศิลปะ 

37 นางสาวธัญพิชชา  เคนถาวร “ 
บธ.บ.  วิชาเอกการท่องเที่ยวและการ    
          โรงแรม 

38 นางสาวลลิตา   นาคสง่า “ คบ.    วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

39 นางสาวจิรังรัก   ทองดี “ นศ.บ.  วิชาเอกนิเทศศาสตร์ 
40 นางสาวอธิรัตน์   เทพบรรจง “ คบ.     วชิาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

41 นางสาวปรียาภรณ์   พรหมแก้ว “ ศษ.บ.  วิชาเอกภาษาไทย 

42 นางสาวศศกร  สุภาพทรง    “ ศศ.บ.  วิชาเอกภาษาไทย 
43 นายวราวุธ  ขาวปรสุทธิ์ “ ศศ.บ.  วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 

44 นางสาวน้ าฝน  สุขเวช “ คบ.    วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

45 นายศุภกร ระวังภัย “ คบ.    วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
46 นายศักดาเดช  ตราชู “ คบ.    วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 

47 Zhy yanni “ วิชาเอกการสอนภาษาจีน 
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ข้อมูลนักเรียน   ประจ าปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ระดับชัน เพศ ประเภทนักเรียน รวม 
ชาย หญิง ประจ า ไป-กลับ 

1 อนุบาล 1 7 14 0 21 21 

2 อนุบาล 2 11 13 1 23 23 
3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 11 8 9 10 19 

4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 17 9 11 15 26 
5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 21 15 21 15 36 

6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 20 16 20 16 36 

7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 15 10 18 7 25 
8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 15 8 17 6 23 

9 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  16 17 18 15 33 

10 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 17 13 23 7 30 
11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 9 20 23 6 29 

12 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 19 11 22 8 30 
13 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  18 10 25 3 28 

14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 14 12 26 0 26 

15 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 14 12 22 4 26 
16 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 18 10 20 8 28 

17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 8 17 24 1 25 

18 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 9 16 24 1 25 
19 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 17 9 22 4 26 

20 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 2 9 10 1 11 

21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 9 12 19 2 21 
22 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 6 4 9 1 10 

23 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 8 10 17 1 18 
24 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 1 7 6 2 8 

25 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 9 13 20 2 22 

26 ปวช.1 11 22 24 9 33 
27 ปวช.2 4 18 15 7 22 

28 ปวช.3 4 9 12 1 13 

รวมทั้งหมด 330 344 478 196 674 

(ขอ้มลู ณ 10 มิถนุายน 2562) 
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ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 

วิสัยทัศน์ 
     คนพิการและเด็กด้อยโอกาส เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและมีคุณภาพ ด้วยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์และจุดเน้น 
  1.การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
  2.การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอบรมเพ่ือคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพ 
  3.การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องคนพิการและผู้ดอยโอกาส สามารถบริหารจัดการ บริหารหลักสูตรและวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.การผลิต พัฒนากระจายสื่อเทคโนโลยีการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการให้ทั่วถึง เพียงพอ
และเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล 
  5.การประสานเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการระดม
ทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
พันธกิจ 
   1. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค ด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย 
   2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตร และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
   3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและศาสตร์เฉพาะทาง 
   4. พัฒนาระบบสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้เรียน 
   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์ 
  1.คนพิการและเด็กด้อยโอกาส เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั่วถึง ด้วยรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย 
  2.คนพิการและเด็กด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิต รวมถึงคุณธรรมจริยธรรม และสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะเฉพาะทาง มีประสบการณ์ทางศาสตร์
การศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์ 
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  4.ระบบสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ มีคุณภาพและสอดคล้อง
เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน 
  5.ระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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ส่วนที่ 2      

ทิศทางการจัดการศึกษา 
จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-
2564) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานและสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-2564) โดย
ก าหนดสาระส าคัญดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ 
    “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม”  
   พันธกิจ 
    1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
    2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
    3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
   เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
    1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้นคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                           และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
    2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
    3. มีองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
    4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
                       ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 
    1. ผลคะแนนสอบPISA ในแต่ละวิชา 
    2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้น 
                              พ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
    3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
    4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
    5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
    6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
                            อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่ท างานให้  
    7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท าหรือ 
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                            ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
    8. ร้อยละของผลงานวิจัยนวัตกรรมงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 
    9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาชุมชน 
                             ท้องถิ่น 
    10. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59ปี 
    11. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
    12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอายุ 15-17 ปี 
    13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
    14. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ 
    1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล  
    2. ยุทธศาสตร์ผลิตพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
    3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ 
                            การพัฒนาประเทศ  
    4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
    6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
                 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้น านโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและก าหนดเป็นกรอบแนวทาง ในการจัดท าแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อน
จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ        เจริญเศรษฐศิลป์) ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  

 1. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้
ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ และ
ส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 นโยบาย ดังนี้    
   นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
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สถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการ
ทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตาม
โครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย  
   นโยบายท่ี 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบ
สันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหา
ไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง  ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้  รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การ
คุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน      การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น   
    2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง 
และความม่ันคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหา
เส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนว
ชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การ
กระท าอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการ
ป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น 
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล  การปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
    2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มี  ความคิดเห็นต่าง
จากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัด
การฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่  ฝ่าย
บ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
   นโยบายที ่3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
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    นโยบายที่ 3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่ม่ันคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพ
แรงงาน โดยให้แรงงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมี
มาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับความต้องการ
ของพ้ืนที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น 
 นโยบายที ่4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้  พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการ
เรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่  ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ    
  นโยบายที่  4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง  และบูรณาการระบบ
การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน     
 โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง   
  นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ กระจายอ านาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามศักยภาพและความพร้อม 
โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น   
  นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา 
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม และความ
เป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน    
  นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ ในการเรียนการ
สอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล  การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน    
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   นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิต และ
บริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะเป็นล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปร
รูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการ
เป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วน
จากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบก ากับติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการ
รั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ความส าคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเด็ดขาด   
  นโยบายที่  10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่ มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
   นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่อง
โอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการ   จากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้
เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน   
  

 2. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)   
  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี       (พ.ศ. 
2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม              
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  เป้าหมาย 
   1. ความม่ันคง 
      1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก ประเทศ
ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง   
      1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
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ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
      1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน  
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
        1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต   
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
        1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า   
  2. ความม่ังคั่ง    
      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้
สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน มากขึ้น   
      2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค  และระดับโลก    เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง   
      2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม   
 3. ความย่ังยืน 
  3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   
  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
  3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
  2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
  3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
  4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม   
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 6 ด้าน โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ   จุดเน้น
เชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
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  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
   1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรม 
   3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
   4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
   5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
   6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
   7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
   2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล  
   4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
   5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
   6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
   3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
   4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
   5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 



23 

 

  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
   1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
   2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
   3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
   4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
   5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ    
                             การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
   2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

 3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)  
   ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560-2579 ขึ้น เพ่ือ
วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
คนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการ
จัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือ
ปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม  และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้ง
ยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ 
(Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ า
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ของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท า
แผน   การศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที ่21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจุดเน้นเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
                                ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 
                                ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ 
                                การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ 
                                 เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง 
                                พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่าง 
                                 เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบ  
                                 ใหม่ อาท ิอาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจาก 
                                 ธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด 
                                           ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     เป้าหมาย 
      1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด  
                                   งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหนว่ยงานที่จัดการศึกษาผลติบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ 
                                       เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ 
                                   มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
     แนวทางการพัฒนา 
      1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาด 
                                  งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ 
                                   มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     เป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ 
                                   คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 
                                   และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม 
                                   หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน    
                                   และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตคร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
      7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา 
                                คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ม ี
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                                คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลา 
                                และสถานที ่
     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ 
                                พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
     เป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุก 
                                  ช่วงวัย 
      3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง  
                               เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และ 
                                   รายงานผล 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
      3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     เป้าหมาย 
      1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด 
                                    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
      2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
                                     สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ 
                                     เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
      3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ 
                                    เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
                                    น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
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      2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ 
                              เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ 
                                    เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน 
                                และสามารถตรวจสอบได้ 
     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ 
                                มาตรฐานการศึกษา 
     3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของ 
                                ประชาชนและพ้ืนที่ 
     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่ 
                                แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็น 
                                ธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพและ 
                                 ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  4. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)  
  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) มีสาระส าคัญ ดังนี้  
    1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มา
ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบ
เป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานก่หน่วยงานในสังกัด 
    2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
     กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะ
ด าเนินการ 6 ด้าน คือ  
      1) ความมั่นคง  
      2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
      3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
      4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
      5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    3. จุดเน้นส าคัญ  นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
     นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิง
นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  6 
ด้านเป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
     1. ด้านความม่ันคง 
      แนวทางหลัก  
       1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธานและพระราชกระแสด้านการศึกษา พัฒนา
หลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเก่ียวประวัติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท ์เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
       1.2 การบริหารจัดการ 
        1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน 
        1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
     2. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
       2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร ส่ือ และครูด้านภาษา 
     2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดท า Echo English 
Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp 
ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ  อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 
Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย  
      2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดย
การสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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      2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรสาย
วิทยาศาสตร์ของประเทศ 
     2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน 
       2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและ
จัดการศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็น
โรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มี
สมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  
       2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิต
นวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม ่
      3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
       แนวทางหลัก 
       3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
         3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
   1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 - 5 
ปี) และจัดท ามาตรฐานผู้เรียน คร ูสถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อประกันคุณภาพให้แก่เด็กปฐมวัยทุกสังกัด 
   2) หน่วยงานอ่ืน อาท ิกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
         3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
   1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน และต่อยอด
การสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 
   2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
         3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
   1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
      2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ Design 
and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษ
และประเทศสหรัฐอเมริกา 
   3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟัง
และการปรับปรุงห้องสมุด 
   4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียน
ปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/ วิธีการย่อย รวมทั้งการรองรับผลการ
ทดสอบ PISA และ STEM Education 
         3.1.4 การวัดและประเมินผล  
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  1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
  2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นผู้ออกข้อสอบ 
  3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปคณะท างานออกข้อสอบ 
        3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
         3.2.1 การสรรหาครู  
          1) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู (การ
ผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา) 
          2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
         3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียน
การสอนเพ่ือให้ครูอยู่ในห้องเรียน 
         3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 
          1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับ 
วิทยฐานะและการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้ง
การพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online 
          2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู  คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา 
      4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
       แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษา ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการด าเนินการตามแนวทาง 
No Child Left Behind คือ จัดท าข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้ เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน 
ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจ าเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  
        4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
        4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้าง
ความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 
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      5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้ประโยชน์ 
2. การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม 
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
       6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
        แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
         6.1 เรื่องกฎหมาย 
          เตรียมความพร้อมเก่ียวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่าง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... จ านวน 12 ฉบับ  
         6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ   
                                                 บุคลากรทางการศึกษา 
         6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
         6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ 
          ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐาน
ในการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
         6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

  5. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
    ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ มีสาระส าคัญ ดังนี้    
    วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม 
    พันธกิจ 
     1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
     2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
     3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
    ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
      1.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา
ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่21 
      1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
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      1.3 ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
      1.4 ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
      1.5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
      2.1 วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา  
      2.2 ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
      2.3 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ  ครูที่สอน
คละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน   
      2.4 สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
      2.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
      4.1 ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน
ในทุกพ้ืนที ่ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ    
      4.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ความสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
      4.3 เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง   
      4.4 จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
      4.5 เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง   
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
  ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
      5.1 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่
ทันสมัยและไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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      5.2 พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ 
การรายงานผล ของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพ เป็น
ปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน  
      5.3 ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน 
สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
      5.4 จัดหาอุปกรณ ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
      6.1 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดย
เน้นด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด 
      6.2 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
      6.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดวาม
เหลื่อมล้ า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
      6.4 เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้ง
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
      6.5 เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็น
ภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
      6.6 ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม พัฒนา
เป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ  
 

  6. ยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   ยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   พันธกิจ 
    1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
    2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
                             และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
    3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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    2. พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการและการ 
                              เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา 
                            ตามอัธยาศัย 
    4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและ       
                            การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
    1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
    2. ผู้รับบริการมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ  
                            และการเรียนรู้ 
    3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
    4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
    5. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีศักยภาพในการ 
                                ปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
   กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ 
     1.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
     1.2 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้อต่อการ 
                                  ปฏิบัติงาน 
 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคให้ 
                                 เหมาะสม และเอ้ือต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
     2. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม 
                                        หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นคุณธรรม ความโปร่งใส 
     3. พัฒนาหน่วยงานทางการศึกษาในภูมิภาคให้เป็นกลไกการประสานงาน การบริหาร 
                                จัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกระจายทั่วประเทศ 
     4. ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด 
                                 การศึกษาให้มีความทันสมัย เหมาะสมและเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน          
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                                               การบริหาร การบริการและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ 
     2.1 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาให้ครอบคลุมและมีเสถียรภาพ  
                                  ตอบสนองความต้องการใช้งาน 
     2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศให้เป็นเอกภาพ เป็น 
                                  ปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
     2.3 สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก 
     2.4 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท างานและการบริการ 
                                  ให้มีประสิทธิภาพ 
     2.5 จัดหาทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการบริหาร การบริการ  
                                  และการเรียนรู้ อย่างพอเพียง ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้และ  
                                  จัดการองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
                        แนวทางการพัฒนา 
     1. บูรณาการและพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
     2. บูรณาการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศกับทุก
หน่วยงานที่จัดการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 
     3. จัดท าสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่มีมาตรฐานในการน าเข้า  จัดเก็บ และ
แจกจ่ายข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     4. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบการบริหารจัดการข้อมูลด้านการศึกษาให้สามารถน าไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และครอบคลุมทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
     5. ก าหนดมาตรฐานสื่อ เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน การส ารวจ การรวบรวมสื่อ 
ที่น ามาใช้ในการจัดท าคลังสื่อที่มีคุณภาพ 
     6. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท างานและการบริการ
มีความเหมาะสม ทันสมัย สะดวด รวดเร็วต่อการท างานและการให้บริการ 
     7. สนับสนุนทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้พอเพียงและเหมาะสมกับการ
บริหาร การบริการ และการเรียนรู้อย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
     กลยุทธ์ 
      3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียน   
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                                       การสอน การนิเทศ การวัด ประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการ 
                                       เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
                                       และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
      3.2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ 
                                            เศรษฐกิจพอเพียง 
      3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างอาชีพ สร้างความสมานฉันท ์และเสริมสร้างความ 
                                              มั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
      3.4 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยยืดหยุ่นหลากหลาย
เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และบริบทของประเทศ  
      2. พัฒนารูปแบบและบูรณาการการจัดการเรียนรู้การนิเทศการวัดประเมินผล  
เพ่ือพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
      3. ลดวิชาเรียนในชั้นเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีเวลาพัฒนาทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น 
      4. ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ความเป็นพลเมือง และพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      5. จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
      6. พัฒนาทักษะด้านอาชีพให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
      7. ส่งเสริมการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมสันติศึกษา ปลูกฝัง
จิต ส านึกด้านความม่ันคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
      8. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
      9. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเชิงนโยบาย การจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างองค์
ความรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาส 
                                                      ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      กลยุทธ์ 
       4.1 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด และสนับสนุนการจัดการศึกษา 
       4.2 สนับสนุนให้ผ ู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในระบบและนอกระบบให้ 
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                                                 ผู้เรียนตามสิทธิที่ก าหนดไว้ 
       4.3 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม 
                                                 อัธยาศัยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย  
                                                 ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่และเป้าหมาย 
      แนวทางการพัฒนา 
      1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด พัฒนา และส่งเสริมการศึกษา 
      2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ ด้วยรูปแบบ วธิีการที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมาย  
      4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีชีวิตด้วยรูปแบบที่หลากหลายให้สามารถเข้าถึง
ได้ง่ายและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
      5. สนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษา 
      6. พัฒนาระบบและกลไกการเทียบโอนผลการเรียนรู้ระหว่างการศึกษาในระบบ
การศึกษาการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์จากการท างาน 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

      กลยุทธ์ 
       5.1 พัฒนากฎ ระเบียบหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ 
                                     บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
       5.2 ปรับปรุงระบบการประเมินวิทยฐานะและสมรรถนะครูให้สัมพันธ์กับ 
                                ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
       5.3 พัฒนาข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบที่ 
                                      หลากหลายรวมทั้งน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการพัฒนา 
                            แนวทางการพัฒนา 
       1. ปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานบุคคลของ 

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์ 
       2. รับปรุงและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา ให้สัมพันธ์กบัการพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมกับระดับและประเภทการศึกษา 
       3. ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลกลางของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด

ให้ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน  
       4. พัฒนาระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน ส าหรับครูที่มีสมรรถนะสูง ครูที่

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร เสี่ยงภัย พ้ืนที่พิเศษ 
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       5. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินครูเพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐานะให้
สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

       6. ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

       7.ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการพัฒนา
ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาด้วยรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็น และสมรรถนะวิชาชีพ 

 

  7. โครงสร้างอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    อ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี ้ 
    1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 (ราช
กิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 100 ก หน้า 9 วันที่ 28 ตุลาคม 2548) ไว้ดังนี้ 
     “ข้อ 2 ให้ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับ        การ
พัฒนายุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ จัดท างบประมาณและบริหารราชการประจ าทั่วไปของกระทรวง เพ่ือการบรรลุเป้าหมายและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าข้อมูลเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 
    2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 
    3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
    4) จัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
    5) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง 
    6) ด าเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
    7) ส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมการการศึกษา
เอกชน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 
    8) ส่งเสริม ประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพ่ือการศึกษา ตลอดจนงานอ่ืน ๆ 
ที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
    9) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับงานความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนที่มิได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
    10) พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานของกระทรวง 
    11) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
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    12) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงาน
ปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย”  
    2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2556 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 13 ก หน้า 17 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556) ไว้ดังนี้ 
     “ข้อ 3/1 ในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน 
เพ่ือท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
   1) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส านักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
   2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย” 
     “ข้อ 3/2 ในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เพ่ือท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มี
ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     1) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเก่ียวกับยุทศาสตร์การพัฒนาระบบ 
                                ราชการภายในส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
     2) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน 
                                ส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
     3) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลาง 
                                 ต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที ่
                                 ได้รับมอบหมาย”  
    3. กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการส านั กงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2556 (ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 13 ก หน้า 16 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556)  
     “ข้อ 3/3 ในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต เพ่ือท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการ
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
     1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง 
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     2) ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
     3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
     5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการในสังกัด และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
     7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
    4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เรื่อง การจัดตั้งส านักบูรณาการการศึกษา  
ดังนี้ 
     กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้ง “ส านักบูรณาการการศึกษา” เรียกโดยย่อว่า “สบก.” มี
ฐานะเป็นหน่วยงานภายในเทียบเท่าส านัก สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคหรือจังหวัด รวมทั้ง
ช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     1) จัดท าข้อเสนอนโยบาย แนวทาง และมาตรการการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
หรือจังหวัด 
     2) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ด าเนินงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค 
     3) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการด าเนินงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานใน
ส่วนกลางและส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
     4) เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย แนวทาง ข้อสั่ง
การ และมิติของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
     5) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงท าความเข้าใจและให้ข้อมูลหน่วยงาน สื่อมวลชน และภาคส่วนต่าง ๆ 
ให้รับรู้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
     6) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาคมอบหมาย 
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    5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134 ตอนพิเศษ 96 ง หน้า 16 และหน้า 134 วันที่ 
 3 เมษายน 2560)  
     “ข้อ 5 ให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวนสิบแปดภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด      
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่  ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด
โดยการอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงาน       ใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น  ๆ และให้มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
     1) ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการด าเนินงานตามข้อ 3 (1) นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
     2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและ
พัฒนา 
     3) ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
     4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
     5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา
อย่างบูรณาการในระดับพื้นท่ีของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์และประโยชน์สุขของประชาชน
เป็นหลัก 
     6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย” 
    “ข้อ 11 ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอ านาจหน้าที่ใน
เขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
     1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัติงาน
ราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที ่กศจ. มอบหมาย 
     2) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
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     3) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
     4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา 
     5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
     6) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     7) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
     8) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
     10) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
     11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 
             จากนโยบายการปรับเวลาเรียนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงหลักสูตรการลดเวลา
เรียนลดการบ้านนักเรียนให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขแต่ไม่ใช่เวลาเหลือแล้วไปจัดกิจกรรมที่เพ่ิมภาระหรือเพ่ิม
การบ้านให้นักเรียนอีกไม่ใช่การเรียนเพื่อมาสอบอย่างเดียวต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดนให้
นักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกว่าท่องจ า 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๕จึงได้ก าหนดทิศทางในการจัดการศึกษาดังนี้ 

1. ด้านหลักสูตรการปรับโครงสร้างเวลาเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหม่โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
            1.1 ระดับประถมศึกษา  เดิมก าหนดเวลาเรียนไว้ไม่น้อยกว่า1,000 ชั่วโมงต่อปีแต่ในความเป็นจริงใช้
เวลาเรียนจริง1,200-1,400 ชัว่โมงต่อปีจึงจะปรับโครงสร้างเวลาเรียนในห้องเรียนใหม่ไม่เกิน1,000 ชั่วโมงต่อปี
หรือ22 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนในชั่วโมงท่ีเหลือ8-13 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
            1.2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เดิมก าหนดเวลาเรียนไว้ไม่น้อยกว่า1,200 ชั่วโมงต่อปีแต่ในความเป็นจริง
ใช้เวลาเรียน1,400 ชั่วโมงต่อปีจึงจะปรับโครงสร้างเวลาเรียนในห้องเรียนใหม่ไม่เกิน1,200 ชั่วโมงต่อปีหรือ
27 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนในชั่วโมงท่ีเหลือ8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยมีรูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียนแบ่งเป็น 
4 หมวดคือ 
           2.1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร) 

2.1.1  กิจกรรมแนะแนว 
2.1.2  กิจกรรมนักเรียน 
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2.1.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
          2.2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ซึ่งมีกลุ่มกิจกรรมพัฒนาด้านการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการ
ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

กิจกรรมด าเนินการ 
2.2.1  พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร 
2.2.2 พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนาความคิดแบบเปิดกว้าง 
2.2.3 พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา 
2.2.4 พัฒนาความสามรถด้านการใช้เทคโนโลยี 
2.2.5 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

         2.3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม ซึ่งมีกลุ่มกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกการท าประโยชน์ต่อ
สังคม ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังและสร้างความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
  กิจกรรมด าเนินการ 
  2.3.1ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกในการท าประโยชน์เพื่อสังคมมีจิตสาธารณะและการให้บริการ
ด้านต่างๆทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม 
  2.3.2ปลูกฝังความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
  2.3.3ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการท างาน มี
ความกตัญญู 
  2.3.4ปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
         2.4 สร้างเสริมทักษะการท างาน การด ารงชีพ และทักษะชีวิต ซึ่งมีกลุ่มกิจกรรมตอบสนองความสนใจ 
ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกการท างาน ทักษะทางอาชีพ และอยู่
อย่างพอเพียง พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย 
กิจกรรมด าเนินการ 
  2.4.1 ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
  2.4.2 ฝึกการท างานทักษะทางอาชีพและอยู่อย่างพอเพียง 
  2.4.3 พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 
  2.4.4 สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย 
          3.การวัดและประเมินผล 
      3.1   หมวดที ่1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จัดเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร) กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์
ให้ตัดสินผลการประเมินเป็น“ผ่าน”และ“ไม่ผ่าน”ตามเกณฑ์การประเมินที่หลักสูตรก าหนด 
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               3.2   หมวดที ่2 กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ให้ท าการประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลายจัดเก็บคะแนนเป็นส่วนหนึ่งตามมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินผลการเรียน 

     3.3   หมวดที ่3-4 กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้  กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะและ
ค่านิยม กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการท างานการด ารงชีพและทักษะชีวิต ให้ประเมินผลความก้าวหน้าพัฒนาการ
ของนักเรียนเป็นรายบุคคลและประเมินความพึงพอใจของนักเรียนผู้ที่เก่ียวข้องโดยอาจจะบันทึกผลการประเมิน
เป็นแฟ้มสะสมงานของนักเรียน 

 4. การทบทวนหลังการปฏิบัติจะด าเนินการทันทีหลังจากการด าเนินโครงการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะครูและสถานศึกษาเพ่ือน าระบบ AAR (After Action Review) มาทบทวน
ปรับปรุงแก้ไข 

 
ขั้นตอนในการท าAAR  

นัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานแนะน ากฎกติกามารยาททบทวนเหตุการณ์การกระท าที่เกิดขึ้น
เล่าสั้นๆถึงกิจกรรมที่เกิดข้ึนซึ่งต้องการมาทบทวนสรุปเหตุการณ์ส าคัญๆที่เกิดข้ึนสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การสรุปมีการตั้งผู้แทนนักเรียนหรือผู้ปฏิบัติงานรุ่นน้องให้มาเล่าถึงกิจกรรมของตนอย่าสร้างบรรยากาศของการ
ต าหนิติเตียนวิพากษ์วิจารณ์หรือบรรยายสั่งสอนควรถามค าถามให้ผู้ปฏิบัติเล่าว่าท าไมจึงได้ท าอย่างนั้นในแหตุ
การณ์นั้นๆควรถามผู้ปฏิบัติว่าได้กระท าการใดลงไปในสถานการณ์นั้นๆ 
ค าถามส าคัญท่ีใช้ในการท า AAR คือ  

1. ท่านมีเป้าหมายอะไรบ้างในการมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ (What was planned?) 
 2. ส่วนที่ท่านบรรลุเกินเป้าหมายเพราะเหตุใด (What really happened and why?) 
 3. ส่วนใดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายเพราะเหตุใด (What really happened and why?) 
 4. ท่านคิดวางแผนท าอะไรต่อไปหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ (What can we do better next 
time?) 
 5. ท่านได้รับบทเรียนอะไรบ้างในกิจกรรมครั้งนี้ (What do we learned?) 

ดังนั้นเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันเป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่  12  มีดังนี้ 
 1.  ส่งเสริมทักษะวิชาชีพด้วยการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดังนี้ 
  1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช,) สาขางานการโรงแรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

1.2  หลักสูตรวิชาชีพ  (รายวชิาเพ่ิมเติม)  ในระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.3 การส่งอาชีพเพ่ือการมีงานท าตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนในทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล, 
ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น,ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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1.4  เกษตรเรือนนอนส าหรับนักเรียนประจ า 
1.5  การปลูกพืชตามแนวพระราชด าริ 
1.6  ฐานอาชีพการเรียนรู้วิชาชีพต่างๆ 

 2.  ส่งเสริมการปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ าประเภทด้อยโอกาส 
 3.  ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญพิเศษของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 
ส่วนที ่1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1  ข้อมูลทั่วไป 
      ชื่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 ที่อยู่ 25 หมู่ที่ 8 ต าบลบางม่วง อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท ์ 076-206429  โทรสาร 076-406484  
       เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ ประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์รับนักเรียนผู้ด้อยโอกาส  
       เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 – 
3 สาขาการโรงแรม  จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 657 คน 
ชื่อผู้อ านวยการ   นายสวัสดิ์  บรรจงพาศ 
รองผู้อ านวยการ  นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์ 
 
 
 
 
 
1.2  ข้อมูลบุคลากรสถานศึกษา 

 1)  จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผูบ้ริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ 
ปีการศึกษา 2561 2 22 0 59 1 

 

2)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

7%

ปรญิญาตรี ปรญิญาโท
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3)  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน ( คน ) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
    ในแต่ละสาขา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 6  - 

2. คณิตศาสตร์ 8  18 

3. วิทยาศาสตร์ 7  21 
4. ภาษาไทย 7  20 

5.  ภาษาอังกฤษ 9  21 

6. สังคมศึกษา 10  18 
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7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 17  18 

8. ศิลปะ 5  18 
9.  ปวช. 4 21 

9. อ่ืน ๆ  13 18 

รวม 86  18 
 

1.3.  ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2561  รวม  622 คน 

ระดับช้ันเรียน   อ.1 อ.2 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
รวม

ทั้งหมด 

จ านวนห้องเรียน   1 1 2 1 1 1 1 1 2 7 9 

เพศ 
  

ชาย 9 15 24 10 16 13 24 24 23 110 134 

หญิง 9 17 26 9 11 11 11 23 23 88 114 

รวม   18 32 50 19 27 24 35 47 46 198 248 

 

ส่วนที ่2 รายงานผลการประเมนิตนเอง ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้

พื้นฐาน : ด ี

1. มาตรฐานที ่1 คุณภาพผูเ้รียน   :     ด ี   

หลักฐานสนับสนุน :   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35  มีกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ

และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดกิจกรรมและโครงการ

ต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปี ส่งผลให้ผู้ เรียนสามารถอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิด

ค านวณได้ มี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ระดับชั้นเรียน   ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม 
รวม

ทั้งหมด 

จ านวนห้องเรียน   3 3 4 10 2 2 2 6 1 1 1 3 19 

เพศ 
ชาย 42 30 23 95 16 10 12 38 2 4 5 11 144 

หญิง 31 40 38 109 33 21 39 93 18 9 15 42 244 

รวม   73 70 61 204 49 31 51 131 20 13 20 53 388 
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อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ

แก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม  มีความรู้  ทักษะ

พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อการท างานหรืออาชีพ ตามศักยภาพของแต่ละ

บุคคล นอกจากนี้ยังจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลาย  

กระตุ้นทักษะทางสังคม  เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้

มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษาก าหนด ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ

เป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 

สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัยและ

ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ผู้เรียนมีสุขภาวะ

ทางร่างกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม มีความเข้าใจผู้อื่น ไม่ขัดแย้งและ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข   

แหล่งข้อมูล/หลักฐานสนับสนุน :  

1. หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระ 

2. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2560  

3. รายงานโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เช่น  

- งานพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม  

- งานระบบช่วยเหลือนักเรียน 

- โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวพระราชด าริ 

- งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

- งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา 

- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

4. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

5. โครงการส่งเสริมทักษะและสุนทรียภาพ 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น   
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
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   2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดท าการวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
       3.  การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
น าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
       4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

2. มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ    :  ดเีลศิ  

หลักฐานสนับสนุน :  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 มีกระบวนการ

บริหารและการจัดการโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่าง 

ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครอง 

สามารถประสานงานภาคีเครือข่ายในวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ให้กับผู้เรียน โดยการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ในการพัฒนา

สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  

ความต้องการชุมชน  ท้องถิ่น และวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา

แห่งชาติ   นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม  บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็น

ระบบท้ังในส่วนของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  พัฒนา

งานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมเสริม

หลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน  วางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและ

บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้

บุคลากรเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ทาง

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ครูและ

บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ  ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและมีวิทย

ฐานะ มีประสบการณ์ทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ   มีการบริหารอัตราก าลังให้เพียงพอต่อความต้องการ 

จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และน า

ข้อมูลสารสนเทศ มาวิเคราะห์ ก าหนดเป็นแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษา  มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพภายในและภายนอกห้องเรียน  ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ ก าหนดขอบข่ายงานและผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน   สนับสนุน

งบประมาณอย่างเพียงพอ  ส่งผลให้ โรงเรียนมีบรรยากาศการอยู่ร่วมกัน

อย่างอบอุ่น  มีความสุข  กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความใฝ่เรียนรู้ทุกคน  มี
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สภาพแวดล้อมทางกายภาพสวยงามมีความพร้อม  เพียงพอ เหมาะสม 

สะอาด ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีการก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบ

การด าเนินงานอย่างชัดเจน รวมท้ังมีระบบการจัดหา การพัฒนา การ

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ส่งผลให้การ

ด าเนินงานของบุคลากรมีประสิทธิผลและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน   

แหล่งข้อมูล/หลักฐานสนับสนุน :  

1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

2. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

3. สารสนเทศของสถานศึกษา 

4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5. แหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอก สถานศึกษา 

6. สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา  

7. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

แผนพฒันาเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานที่สงูขึน้ 

1. สนับสนุนให้มีการน าข้อมูลสารสนเทศมาวางแผน พัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้  

2. ส่งเสริมและจัดให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนางาน 

3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถจนถึงระดับ

เช่ียวชาญส าหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 

 

3. มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเปน็

ส าคญั   :   ด ี

หลักฐานสนับสนุน : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 มีกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดการเรียนการสอนตาม

มาตรฐาน  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการต่าง ๆท่ี

ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของความพิการ 
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มีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดท าก าหนดการสอน จัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ มีการประชุมร่วมกันระหว่างครู  ผู้ปกครอง ครูรู้จัก

นักเรียนเป็นรายบุคคล   มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล  มี

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูแล้วน าข้อมูลมาใช้ในการ

พัฒนา  ปรับปรุง  วางแผนการจัดการเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียน 

และตอบสนองความแตกต่างและศักยภาพของแต่ละบุคคล  ใช้สื่อและ

เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ผู้ เรียนรักท่ีจะเรียนรู้  และอยู่ร่วมกัน ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา

นักเรียนด้านทักษะอาชีพ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพ่ือน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข   มีการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้ เรียน รวมท้ังมีการบูรณาการกับขนบธรรมเนียมประเพณี

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีหลากหลาย ชุมชน หน่วยงาน องค์กร

ต่างๆ มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนตาม

ศักยภาพ มีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย

ตามสภาพจริงสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

แหล่งข้อมูล/หลักฐานสนับสนุน :  

1. หลักสูตรสถานศึกษา  

2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

3. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

4. โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

7. แหล่งเรียนภายในและภายนอกสถานศึกษา 

แผนพฒันาเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานที่สงูขึน้   

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู

และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือแลกเปลี่ยน 
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เรียนรู้ พัฒนา  ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น  

2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  

3. ให้ส่งเสริมการใช้กระบวนการวิจัยแก้ปัญหาในชั้นเรียนอย่าง

ต่อเนื่อง 

4. ส่งเสริมให้มีการประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือท่ี

หลากหลายและให้ข้อมูลย้อนกลับ 

แก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

          5. มีการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวิธีการท่ี

หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน 

 

รายงานผลการประเมนิตนเอง ตามมาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวัย 

: ด ี

1. มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก   :   ด ี 

หลักฐานสนับสนุน  : โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์  35 มีการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดย

ความร่วมมือระหว่าง ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริม 

สนับสนุนให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรงสมวัย มีสุขนิสัยท่ีดี

และหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค สิ่งเสพติด สิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์

ท่ีเสี่ยงอันตราย มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ สามารถควบคุมและ

แสดงออกอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม  อดทนในการรอคอย กล้าพูด กล้า

แสดงออก ตามศักยภาพของตนเอง รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ มีคุณธรรม 

จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มีความสุขกับการร่วมกิจกรรมทาง

ดนตรี ศิลปะและการเคลื่อนไหวต่างๆ ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองใน

การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ตามศักยภาพ  

 

แหล่งข้อมูล/หลักฐานสนับสนุน :  
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1. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2560  

2. หลักสูตรสถานศึกษา 

3. บันทึกสุขภาพผู้เรียน 

4. โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น  

- กิจกรรมหนูน้อยนักพัฒนา 

- กิจกรรมนิทรรศการผลงานเด็ก 

- กิจกรรมรักสุขอนามัย 

5. แฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน 

6. แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 

 

 

แผนพฒันาเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานที่สงูขึน้  

1. จัดโครงการ/กิจกรรท่ีส่งเสริม สนับสนุนให้พ่อแม่   ผู้ปกครอง   

ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม

พัฒนาการของผู้เรียนอย่างท่ัวถึง และต่อเนื่อง  

2. จัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดรวบยอด  

การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

2. มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ : ดเีลศิ  

หลักฐานสนับสนุน : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 ด าเนินการบริหาร

และจัดการสถานศึกษาโดยใช้แบบมีส่วนร่วมระหว่าง ผู้บริหาร ครู 

บุคลากร  ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุก

ภาคส่วน สามารถประสานงานภาคีเครือข่ายในวางแผนพัฒนาการจัด

การศึ กษ า ท่ี ครอบคลุ มด้ านวิช าการ  ด้ านครูและบุ คลากร  ด้ าน

สภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน 

ด้านข้อมูลสารสนเทศ และเปิดโอกาสให้มีการก ากับติดตามการด าเนินงาน

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีครอบคลุมพัฒนาการ

ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ท่ียืดหยุ่นและสอดคล้อง



54 

 

กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น  มีการวิเคราะห์

หลักสูตรและจัดประสบการณ์เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียน เน้นการ

เล่น การปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและศักยภาพของแต่ละบุคคล  จัด

ครูและบุคลากรท่ี เพี ยงพอ   เหมาะสม   มีความรู้   ความสามารถ  

ประสบการณ์ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  มีการประเมินพัฒนาการ

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้เรียนและครอบครัว  มีความรัก  

ความเมตตาต่อผู้เรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและนอกห้องเรียนท่ี

ค านึงถึงความปลอดภัย มีมุมประสบการณ์ มีสื่อการเรียนรู้อย่างพอเพียง

และหลากหลาย  โรงเรียนให้บริการและอ านวยความสะดวกด้านสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆเพ่ือสนับสนุนในการจัดการเรียน

การสอนท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนก าหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ท่ี

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินตนเอง  จัดท า

รายงานการประเมินตนเองประจ าปี  เสนอต่อต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง  

แหล่งข้อมูล/หลักฐานสนับสนุน :  

1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  

2. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

3. สารสนเทศของสถานศึกษา 

4. รายงานผลการประเมินตนเอง 

5. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพฒันาเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานที่สงูขึน้  

1. จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด

ประสบการณ์และจัดให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 

 

3. มาตรฐานที ่3 การจดัประสบการณท์ี่เนน้เด็กเปน็ส าคญั : ด ี

หลักฐานสนับสนุน : โรงเรียนจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมี

พัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุล  

เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่   ผู้ปกครอง  ครอบครัว ชุมชน
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และผู้เกี่ยวข้อง โดยสร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เล่น

และปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้ ลงมือท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมี

ความสุข  ครูมีการวิเคราะห์และรู้จักผู้ เรียนเป็นส าคัญ  โรงเรียนจัด

บรรยากาศ สภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนท่ีสะอาด 

ปลอดภัย  มีพ้ืนท่ีส าหรับจัดประสบการณ์และกิจกรรม  เอื้อต่อการเรียนรู้

โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม รวมท้ังมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  

โดยครูมีการประเมินพัฒนาการของนักเรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ี

หลากหลาย  ผู้ปกครอง  ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  และน าผลการประเมินท่ีได้

ไปปรับปรุงเพื่อจัดประสบการณ์และพัฒนาผู้เรียน 

แหล่งข้อมูล/หลักฐานสนับสนุน :  

1. หลักสูตรสถานศึกษา  

2. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

3. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

4. โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

7. แหล่งเรียนภายในและภายนอกสถานศึกษา 

8. สมุดประเมินพัฒนาการเด็ก 

แผนพฒันาเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานที่สงูขึน้  

1. จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริม สนับสนุน ให้พ่อ แม่  ผู้ปกครอง  

ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม

พัฒนาการของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพและเป็นแบบอย่างในด้านความ

ร่วมมือและการมีส่วนร่วมแก่ชุมชนและสังคม   

2. จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาความรู้ทักษะพ้ืนฐานของ

เด็ก ระดับการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมทัศนศึกษา

แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
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สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35  จังหวัดพังงา 

 

  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือเรียกโดยย่อ “สทศ.”จัดการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในการนี้ สทศ. ได้ประกาศผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกาศผลการทดสอบในวันที่ 25 มีนาคม 2561 จึงได้สรุปผลการทดสอบดังนี้ 
 
 

 ผลการทดสอบ O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O - NET ปีการศึกษา 2561 เมื่อพิจารณาพบว่า  

 วิชาภาษาไทย มีผู้เข้าสอบ 43 คน ปีการศึกษา 2561  ( X  = 40.43 ) ปรากฏว่า 
เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยคะแนนสูงกว่าปีที่แล้ว มีคะแนนผลต่าง 1.84  

 วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 43 คน ปีการศึกษา 2561 ปรากฏว่า  
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เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมากลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนต่ ากว่าปีการศึกษา 2560 
โดยภาพรวม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉลี่ยกลางต่ ากว่าระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับ

ภาค และระดับประเทศ 
 

 

 ผลการทดสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 เมื่อพิจารณาพบว่า  

 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  มีผู้เข้าสอบ 58 คน  ปีการศึกษา 2561 ปรากฏว่า  
เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560  กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนสูงกว่าปีที่

แล้ว  
  วิชาภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าสอบ 58 คน  ปีการศึกษา 2561 ปรากฏว่า  

 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560  กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนต่ ากว่าปีท่ีแล้ว มีคะแนนผลต่าง - 
0.79 

ในภาพรวม ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทุกกลุ่ม
สาระมีค่าเฉลี่ยกลางต่ ากว่าระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
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 ผลการทดสอบ O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 เมื่อพิจารณาพบว่า  
 วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 40 คน  ปี

การศึกษา 2561 ปรากฏว่า 
1. เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาทั้ง 5 สาระวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2560   
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระวิชา

ภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยกลางสูงกว่าระดับสังกัด แต่มีค่าเฉลี่ยกลางต่ ากว่าระดับจังหวัด ระดับ
ภาค และระดับประเทศ   
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 โดยภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทั้ง 3 ระดับชั้น    มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเกือบทุกวิชาสูงกว่าปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 เมื่อพิจารณา
จ าแนกตามกลุ่มสาระ พบว่า  

1. กลุ่มสาระวิชาภาษาไทยคะแนนสูงกว่าปีที่ผ่านมาทุกระดับชั้น  
2. รองลงมา คือ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 
3. รองลงมา คือ กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ 
        เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนสูงกว่าปีที่

แล้ว และชั้นมัธยมศกึษาปีที ่6 คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลางของโรงเรียนในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

ส่วนที่ 3      
แผนงบประมาณและโครงการ 

การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2562 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 
 

         ที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๕จังหวัดพังงาครั้งที่ 
......2......./2561  เมื่อวันที่ 1 /พฤศจิกายน /2561  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562       ของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๕จังหวัดพังงาแล้ว  เห็นชอบในการจัดแบ่งงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ส าหรับใช้
ท างาน/โครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
1.กลุ่มบริหารวิชาการ (60%)                           จ านวน            357,078.00       บาท 
2.กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน (15%) จ านวน             89,269.50        บาท 
3.กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน (10%)       จ านวน             59,513.00        บาท 
4.กลุ่มบริหารทั่วไป(15%)                               จ านวน             89,269.50        บาท 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น                                    จ านวน           595,130.00        บาท 
 
          เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  ได ้

 
 
 
 

ลงชื่อ........................ .................................. 
(นายสมคิด  แซ่อ๋อง) 
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ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 

 
 
 
 
 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปีการศึกษา 2562 

 
หมวดรายการงบประมาณแบ่งเป็นดังนี้ 
1.ค่าหนังสือเรียน 
2.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
5. ค่าจัดการเรียนการสอน 
    5.1 ค่าอาหารนักเรียนประจ าและนักเรียนไป-กลับ 
    5.2 ค่าสาธารณูปโภค 
    5.3 ปัจจัยพื้นฐานเครื่องใช้ส่วนตัว 
    5.4 ปัจจัยพื้นฐานเครื่องแต่งกาย 
    5.5 วัสดุเชื้อเพลิง (จัดสรรมาตามจ านวนยอดนักเรียนไป-กลับ) 
    5.6 วัสดุรายหวั 
 

หมวดรายการที่จัดสรรมาตามวัตถุประสงค์การใช้เฉพาะ 
 

รายการ เงินที่เหลือ เงิน 70% รวม หมายเหตุ 

1. ค่าหนังสือเรียน 344,440.95 - 344,440.95  

2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 224,310 - 224,310  
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 265,582.70 94,100 359,682.70  

 5. ค่าจัดการเรียนการสอน  
   5.1 ค่าอาหาร 

 
- 

 
5,329,500 

 
5,329,500 

 

  สีส้มแทนเงินอุดหนุนวัสดุรายหัว 

  สีชมพูแทนแหล่ง 

  สีม่วงแทนเงินอุดหนุนตาม 

  วัตถุประสงค์เฉพาะ 

  สีฟ้าแทนเงินจากงบอื่นๆเช่น 

  งบด าเนินงานงบโครงการฯลฯ 
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   5.2 ค่าสาธารณูปโภค ติดลบ 119,800 119,800  

   5.3 ปัจจัยพื้นฐานเครื่องใช้ส่วนตัว ติดลบ 93,500 93,500  
   5.4 ปัจจัยพื้นฐานเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 135,913.63 224,400 360,313.63  

รวม   

 
หมวดรายการที่น ามาใช้ตามแผน 

รายการ เงินที่เหลือ เงิน 70% รวม หมายเหตุ 
1. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 102,385 172,500 274,885  

2. วัสดุรายหัว (รวมค่าน้ ามันเชื้อเพลิงด้วย) ติดลบ 595,130 595,130  

งาน/โครงการ 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

งานตามโครงสร้าง งานย่อย/กิจกรรม โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. งานพัฒนา
หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ 

 จัดซื้อหนังสือ
เรียน 
อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบ
นักเรียน 

344,440.95 
359,682.70 
224,310.00 

 

ครูเสาวรส 
 
ครูจันทรัศม์ 

1.1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 - ครูภาวิณ ี

2. งานทะเบียน
นักเรียน 

2.1 จัดซื้อเอกสารงานทะเบียน  33,000 ครูมัชฌิมา 

3.วัดผลประเมินผล 3.1การจัดท าเอกสารงานวัดและ
ประเมินผล 
3.2การจัดพิมพ์เอกสารข้อสอบ 

 88,078 ครูภาวิณ ี

4. งานพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษา 

4.1 กิจกรรมห้องสมุด  5,000 ครูศิรินภา 

4.2 ระบบงานโสตและทัศนูปกรณ์  5,000 ครจูิรังรัก 

4.3 การดูแลห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  - ครูเสาวรส 
5. งานนิเทศติดตาม งานนิเทศ  - รองฯณัฐกาญจน์ 

6. งานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 

6.1การจัดการเรียนการสอน
อนุบาล 
6.1.1 กิจกรรมหนูน้อยนักพัฒนา 

  
5,000 

 

ครูฮายาตี 
ครูเกวลี 
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6.1.2 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนและ
สื่อการเรียนการสอน 
6.1.3 กิจกรรมนิทรรศการผลงาน
เด็ก 

 

6.2 การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระภาษาไทย 
6.2.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
6.2.2 กิจกรรมวันภาษาไทย 
6.2.3 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
6.2.4 กิจกรรมรู้รักษ์ภาษาไทย 
6.2.5 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เพ่ือผลิตสื่อการสอน 
6.2.6 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการต่าง ๆ การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 

ครูธนกร 

 โครงการ
พัฒนาการอ่าน
ออกเขียนได้
ระดับ ป.1-ป.3 

3,000 ครูกนกอร 

6.3 การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ 
6.3.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุเพื่อผลิต
สื่อการสอน 
6.3.2 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
6.3.3 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ และงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

 3,000 
 
 
 

ครูณัฐพล 

6.4 การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ 
6.4.1 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 5,000 ครูเสาวรส 
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6.4.2 กิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ 
6.4.3 กิจกรรมสะเต็มศึกษาเพ่ือ
การเรียนรู้ 
6.4.4 กิจกรรมของเล่นนวัตกรรม
เชิงสร้างสรรค์ 
6.4.5 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ และงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

6.5 การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา 
6.5.1 กิจกรรมเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรม ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ4 
6.5.2 กิจกรรมพัฒนาและนิเทศ
การจัดการเรียนรู้  
6.5.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
6.5.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา 
6.5.5กิจกรรมวันเฉลิมพระชน
พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
6.5.6 กิจกรรมวันรพี 
6.5.6 กิจกรรมวันอาเซียน 
6.5.7 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
6.5.8 กิจกรรมวันลอยกระทง 
6.5.9 กิจกรรมวันมาฆบูชา 
6.5.10 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ และงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

 15,000 
 

ครูภูวรินทร์ 

 6.6 การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 15,000 ครจูารุณี 
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6.6.1 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เน้นทฤษฎีและ
ทักษะปฏิบัติ 
6.6.2 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
6.6.3 กิจกรรมวัฒนธรรมต่างชาติ 
6.6.4 กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ภาษาจีน 
6.6.5 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ และงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษา 
(ภาษาจีน) 

165,800 

6.7 การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
6.7.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส าหรับ
การเรียนการสอน รายวิชา 
-แกะสลักผัก ผลไม้ 
-อาหารพื้นฐาน 
-ขนมปังและเบเกอรี่ 
6.7.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ และงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน รายการ 
- การจัดสวนถาดแบบแห้ง 
- การจัดสวนถาดแบบชื้น 
- การแกะสลักผัก และผลไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 

 

 

 

 

ครูมะลิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.8การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละ
ศึกษา 
6.8.1 กิจกรรมกีฬาอ าเภอตะกั่วป่า 

อบรมแกนน าการ
ทดสอบ
สมรรถภาพ 

40,000 ครูมงคล 
ครูบุญฑริกา 
ครูชาญณรงค์ 
ครูชาติพิชิต 
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6.8.2 กิจกรรมกีฬานักเรียน
นักศึกษา 
6.8.3 กิจกรรมกีฬาเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
6.8.4 กิจกรรมกีฬากรีฑา ระดับ
ต่าง ๆ 
6.8.5 กิจกรรมกีฬาวอลเล่ย์บอล 
ระดับต่าง ๆ 
6.8.6 กิจกรรมกีฬาเปตอง ระดับ
ต่าง ๆ 
6.8.7 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ และงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
6.9 การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
6.9.1 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร ู้
ทางด้านทัศนศิลป์ 
6.9.2 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร ู้
ดนตรีไทย 
6.9.3 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ดนตรีสากล 
6.9.4 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
นาฏศิลป์ 

 25,000 ครูปรมาภรณ์ 
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7.งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

7.1 กิจกรรมลูกเสือและ
สาธารณประโยชน์ 
7.2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
7.3 กิจกรรมชุมนุม/ลดเวลาเรียน 
7.4 กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
7.5 กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ/ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
7.6 กิจกรรมแนะแนว 

 
 
 
 
 
 

 
25,.000 
20,000 
30,000 
30,000          

 
159,885 
10,000 

 
ครูปรัชญ์ 
ครูจันทิมา 
ครูจารุณี 
ครูมงคล 
 
ครูวริณทิรา     
ครูทิวานันท์ 

8. งานทุนการศึกษา 8.1 ติดตามทุนการศึกษา 
 

 - ครูทิวานันท์ 

9.งานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

9.1 วิจัยสถาบัน 
9.2 งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
9.3 ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติศึกษา 
9.4 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
สมรรถนะวิชาชีพ 
9.5 ศูนย์ปฏิบัติการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม (R35) 

 - 
 
 

ครฮูานานี 
ครูวนิสา 
ครูเสาวรส 
ครูมะลิ 
 
ครูอังศุมาลิน 

10. งานส่งเสริมการ
จัดการศึกษา ระดับ
ปวช.สาขาการ
โรงแรม 

10.1 กิจกรรมอบรมสัมนาเชิง
ปฏิบัติการสร้างงานสร้างอาชีพกับ
สาขาการโรงแรม 
10.2 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ปวช.
สาขาการโรงแรม 
10.3 กิจกรรมนิเทศ-ติดตาม 
10.4 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ 

 65,000 
 

ครูวริณทิรา 

11.งานพัฒนา
ส านักงานวิชาการ 

11.1 จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนา
ส านักงานวิชาการ 

 - รองฯณัฐกาญจน์ 

11.งานส่งเสริมและ
พัฒนาโครงการ
พระราชด าริและ
โครงการพิเศษ 

 โครงการ
พระราชด าริ 

10,000 ครูมะลิ 

10. งานพัฒนา  โครงการจัด 10,000 ครูสุวภรณ์ 
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คุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม 

การศึกษา
แบบเรียนรวม 

11. งานพัฒนา
ประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

 โครงการประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

5,000 ครูวริณทิรา 

รวมวัสดุรายหัว 357,078 
รวมอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 928,433.65 

รวมเงินอ่ืนๆ 264,885 

รวมเงินอ่ืนๆ 165,800 
 

 

 

 

งาน/โครงการ 

ฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 

งานตามโครงสร้าง งานย่อย/กิจกรรม โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

งานบุคคล 
1.งานระเบียบ
บริหารงานบุคคล 

1.1 กิจกรรมปรับปรุง
ส านักงาน 
1.2 กิจกรรมจัดท า
แบบฟอร์มบุคคล 

 24,269.50 ครปูรมาภรณ์ 

2.งานสวัสดิการและ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

2.1 กิจกรรมยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 
2.2กิจกรรมสวัสดิการ
บุคลากร 

 5,000 ครวูนิดา 

3.งานพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากร

3.1 กิจกรรมศึกษาดู
งาน 

 316,000 ครภููวรินทร์ 
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ทางการศึกษา 3.2 กิจกรรมอบรมครู
เรื่องจรรยาบรรณครู 

งานกิจการนักเรียน  
4.งานหอนอน 4.1 กิจกรรมจัดซื้อ

ปัจจัยพื้นฐานเครื่องใช้
ส่วนตัวส่วนตัว 
4.2 กิจกรรมจัดซื้อ
ปัจจัยพื้นฐานเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย 

 93,500 
 
 

360,313.63 

ครูณัฐพล 

4.3 กิจกรรมกีฬาหอ
นอน 
4.4 กิจกรรมประกวด
หอนอน 

 10,000 ครูณัฐพล 

5.งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

5.1 กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ประจ า 
5.2 กิจกรรมมอบ
สิ่งของพระราชทาน 
5.3 กิจกรรมเข้าค่าย
นักเรียนใหม่และ
ประชุมผู้ปกครอง 

 2,000 
 
 

5,000 
 

10,000 

ครูสุวภรณ์ 
 

ครูณัฐพล 

ครูณัฐพล 

6.งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
 
 
 

6.1 กิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา 
6.2 กิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ 
6.3 กิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

 
 

23,000 
 
 
 
 

 

ครูภูวรินทร์ 

7.งานปกครอง 7.1 กิจกรรมอบรม
ระเบียบวินัย 
7.2 กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการด ารงชีวิต 

 10,000 ครมูงคล 

8.งานส่งเสริม 8.1 กิจกรรมสภา  10,000 ครจูิราภรณ์ 
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ประชาธิปไตย นักเรียน 

รวมวัสดุรายหัว 89,269.50 
รวมอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 453,813.63 

รวมเงินพัฒนาผู้เรียน 10,000 

รวมเงินอ่ืนๆ 316,000 
 

 

 

 

 

 

 

งาน/โครงการ 

ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน 
งานตามโครงสร้าง งานย่อย/กิจกรรม โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. งานแผนงานโรงเรียน 1.1 การจัดท าแผนงาน
และนโยบาย 
1.2 การจัดระบบ
ควบคุมภายใน 

 - ครูธนกร 
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2. งานพัสดุ 2.1 การจัดซื้อ/จัดจ้าง 
2.2 การลงทะเบียนและ
แทงจ าหน่ายครุภัณฑ์ /
ที่ดินและสินทรัพย์ 
2.3  การจัดท าเอกสาร
ตามระเบียบพัสดุ 
2.4 การลงบัญชีพัสดุ 
2.5 การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ของฝ่ายบริหาร
งบประมาณและ
แผนงาน 

 25,513 ครมูัชฌิมา 

3. งานการเงิน 3.1 งานเบิก-จ่ายเงินทุก
งบประมาณตาม
ระเบียบ 
3.2 งานจัดท ารายงาน
การเบิกจ่าย 
3.3 งานจัดท ารายงาน
เงินคงเหลือประจ าวัน 
3.4 เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 - ครมูยุรี 

4. งานบัญชี 4.1 การจัดท าบัญชีทุก
ประเภท 
4.2 การจัดท าทะเบียน
คุมพร้อมรายงาน 
4.3 การจัดท างบประ
ทบยอด/ทะเบียนคุมเงิน 

 - ครูสายใจ 

5. งานยานพาหนะ 5.1 การจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิง 
5.2 การซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ 

 20,000 
 

10,000 

ครชูวคิรินท์ 

6. งานสารสนเทศและ
ข้อมูลโรงเรียน 

6.1 การจัดท าเอกสาร
และข้อมูลโรงเรียน 

 4,000 ครูสุทธิดา 
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7.งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
เครือข่ายการศึกษา 

8.1 การติดต่อ
ประสานงาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
1 การติดต่อ
ประสานงานเครือข่าย 
8.2 การจัดประชุมตาม
วาระ 

 - ครตูะวันดาว 

8.งานสารบรรณ
โรงเรียน 

8.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับจัดท าเอกสาร
งานสารบรรณ 
8.2 การรับ-ส่งหนังสือ
ราชการ 
8.3 จัดท าค าสั่งและ
เอกสารอ่ืนของทาง
โรงเรียน 

  ครปูาณิสรา 

9.งานนโยบายพิเศษ 9.1 นโยบายพิเศษต่างๆ   ครูธนกร 

รวมวัสดุรายหัว 59,513.00 

รวมเงินงบอ่ืนๆ  

งาน/โครงการ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
งานตามโครงสร้าง งานย่อย/กิจกรรม โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. งานอาคารสถานที่และ
สาธารณูปโภค 

1.1 การซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่
ภายในโรงเรียน 
1.2 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท า
ความสะอาดอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ 
1.3 การปรับภูมิทัศน์บริเวณ
โรงเรียน 

 
 

 

โครงการ
โรงเรียนปลอด
ขยะ 

17,269.50 
 

20,000 
 
 

5,000 
 

ครูสุทธญาณ์ 
 
ครูนงรัตน์ 
 
 
ครูสุทธญาณ์ 
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2.งานโภชนาการ 

- 2.1  กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์
เครื่องใช้เครื่องครัว 
2.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงาน
เพ่ือจัดท าเอกสารงานโภชนาการ 

 5,000 

ครูจิราพร 
ครูเสาวนีย์ 

3.งานอนามัยโรงเรียน 
3.1กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
และอุปกรณ์การปฐมพยาบาล 

 30,000 
ครูนงรัตน์ 

4.งานสหกรณ์โรงเรียน 
4.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดท า
เอกสารสหกรณ์โรงเรียน 

 - 
ครูมัชฌิมา 

5.งานสัมพันธ์ชุมชน 5.1 กิจกรรมจัดซื้อของที่ระลึก  1,500 ครูจารุณี 

6.งานประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

6.1 กิจกรรมจัดท าวารสาร
โรงเรียน/จัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
6.2 กิจกรรมจัดท าโปรแกรม
เว็บไซต์โรงเรียน 

 6,500 

ครณูฐมล 

7.งานธนาคารโรงเรียน   2,000 ครูวนิดา 

8.งานรักษาความปลอดภัย
ในโรงเรียน 

  2,000 
ครูชวคิรินท์ 

รวมวัสดุรายหัว 89,269.50 
รวมอุดหนุนรายหัวที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ 119,880 
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กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับงาน/
โครงการของโรงเรียน 
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กลยุทธ์ระดับแผนงานที่สอดคล้องกับงาน/โครงการของโรงเรียน 

กลยุทธ์ระดับแผนงานข้อที่ งาน/โครงการ 
1.แผนงานสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษาส าหรับนักเรียนด้อยโอกาส 
 

- โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวพระราชด าริ 

- งานหอนอน   
- งานการเงิน       

2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งระบบ
ดูแลช่วยเหลือและพัฒนานักเรียน
ด้อยโอกาส 

 

- งานพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานแนะแนว 
- งานระบบช่วยเหลือนักเรียน 
- งานหอนอน 

3.แผนงานการจัดการเรียนการสอน 

 

- งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

4.แผนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 

- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
-  งานสื่อนวัตกรรมและวิจัย 

5.แผนงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความเป็นไทย 

 

- งานส่งเสริมความประพฤติและระเบียบวินัย 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

6. แผนงานบริหารงานบุคคล      -    งานระเบียบบริหารงานบุคคล 
     -    งานสวัสดิการและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

7.แผนงานบริหารท่ัวไป 

 
- งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
- งานสหกรณ์โรงเรียน 
- งานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 

8.แผนงานการเงินและงบประมาณ 

 

- งานการเงิน 
- งานยานพาหนะ 
- งานสารบรรณ 
- งานพัสดุ 
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9.แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็ง
ชุมชน 

- งานธนาคารโรงเรียน 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 

10. แผนงานนิเทศติดตามผล 
 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- งานนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
- งานแผนงานโรงเรียน 
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ส่วนที่ 4 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๓๕ร่วมกับคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางในการ
ก ากับติดตามประเมินผลตรวจสอบและรายงานการปฏิบัติงานการด าเนินงานตามแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม
ไว้ดังนี้ 
 1.  การก ากับติดตาม 
  1.1  จัดท ารูปแบบการก ากับติดตามงาน 
  1.2  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตามงาน 
1.3  ก าหนดขอบข่ายการก ากับติดตามงาน 
       2.  การประเมินผล 
  2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
  2.2  สร้างเครื่องมือประเมินผล 
  2.3  ด าเนินการประเมินผลก่อนด าเนินการโครงการเพ่ือดูความเป็นไปได้ระหว่างด าเนิน
โครงการเพื่อดูความก้าวหน้าและปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดู
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานตามโครงการ 
       3.  การตรวจสอบ 
  เป็นการประเมินความก้าวหน้าของการด าเนินงาน/โครงการตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน/โครงการนั้นๆว่ามีมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดการตรวจสอบจึงเป็น
กระบวนการที่บ่งชี้คุณภาพของงาน/โครงการของโรงเรียนว่าประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
หรอืไม่เพียงใดการตรวจสอบแบ่งเป็น 2 ระดับดังนี้ 
 3.1 การตรวจสอบคุณภาพภายใน 
 เป็นกระบวนการที่กระท าโดยผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/โครงการก่อให้เกิดสารสนเทศในการตัดสิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการและต้องกระท าทุกข้ันตอนของการท างานซึ่งการตรวจสอบนี้อาจกระท าเป็น 3 
ระยะ  คือระยะก่อนด าเนินการระหว่างด าเนินการและเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 
 3.2 การตรวจสอบคุณภาพภายนอก 
 เป็นกระบวนการที่กระท าโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้เข้าร่วม/โครงการซึ่งทางโรงเรียนแต่งตั้ง
หรือตรวจสอบโดยผู้ปกครองชุมชนโดยเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการเพ่ือเพ่ือตรวจสอบว่างาน/
โครงการประสบผลส าเร็จเพียงใดโดยพิจารณาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ผลการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุง
และพัฒนางาน/โครงการต่อไป 
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4.  การรายงานผล 
  4.1  รายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดให้โดยผู้รับผิดชอบงาน/
โครงการ 
  4.2  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนสรุปผลประเมินโครงการไว้แต่ละปีการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลไป 
แก้ไขปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
  4.3  เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อเผยแพร่ชุมชนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
   
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ ได้ก าหนดแนวทางในการรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการดังนี้ 
 1. รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการเมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม 
 2. สรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ 
 3. ทุกสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนหน่วยงานต้นสังกัด
ได้ทราบต่อไปซึ่งมีสาระของเรื่องที่จะรายงานดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
 2. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 3. ผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่นจุดด้อยและจุดพัฒนาในอนาคต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
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ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 

ปีการศึกษา 2561 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา                    พ.ศ.2555 นโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ใน

การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูป

ระบบการประเมินและการประกันคุณ ภาพการศึกษา  ประกาศ

คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ภ าย ใน ร ะดั บ ก า ร ศึ ก ษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน  ป ร ะก อ บ กั บ ป ร ะก าศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใชม้าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ลงวันท่ี 6 

สิงหาคม 2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 และปรับมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วม

ของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน

ในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพ
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ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

ราชประชานุ เคราะห์  35  มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงก าหนดค่า

เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

   

 ประกาศ ณ วันที ่10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 

    ลงชื่อ..........................................                                       ลงชื่อ.......................................... 
           (นายสมคิด  แซ่อ๋อง)                                                 (นายสวัสดิ์  บรรจงพาศ)  
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 

 

การก าหนดค่าเปา้หมายตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา ระดบั

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา  

โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ 35 จงัหวดัพงังา 

ปีการศกึษา 2561 

 

มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา 

คา่เปา้หมาย

มาตรฐาน/ประเดน็

การพจิารณา 

มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผูเ้รยีน ระดบัด ี

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รยีน  

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ

สื่อสารและการคิดค านวณ  

ร้อยละ 75 

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี ร้อยละ 75 
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มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา 

คา่เปา้หมาย

มาตรฐาน/ประเดน็

การพจิารณา 

วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 60 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการ

สื่อสาร 

ร้อยละ 60 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

ร้อยละ 70 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องาน

อาชีพ 

ร้อยละ 75 

1.2 คณุลักษณะทีพ่ึงประสงคข์องผูเ้รยีน  

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 75 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 75 

3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 

ร้อยละ 75 

4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 75 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการของ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ระดบัดเีลศิ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษา

ก าหนดชัดเจน 
ร้อยละ 90 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 90 

   2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ

ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 
ร้อยละ 80 

   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ

ต่อการจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80 
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มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา 

คา่เปา้หมาย

มาตรฐาน/ประเดน็

การพจิารณา 

   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ 75 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่

เนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคญั 

ระดบัด ี

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน

ชีวิต 

ร้อยละ 75 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ร้อยละ 60 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 60 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ร้อยละ 70 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ 75 

 

ระดบัคณุภาพ ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

มาตรฐาน ระดบั

คณุภาพ 

ระดบั

คะแนน 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน ดี 3.0 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหาร ดีเลิศ 4.0 
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และการจดัการ 

มาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจดัการ

เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

ดี 3.0 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     ค าสั่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา 
  ที ่ 54  /  2562 

เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self  Assessment  Report :SAR)   ปีการศึกษา  2561 
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....................................................................................... 

  ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา  ได้ท าการประเมิน  ทบทวน  ตรวจสอบ  
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2561 เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 
27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา   ประกอบด้วย 
 1. นายสวัสดิ์   บรรจงพาศ   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์   รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวสุดใจ  ศรีตังนันท์   กรรมการ 
 4. นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ   กรรมการ 
 5. นายพรชัย  พรหมด้วง    กรรมการ 
 6. นางสาววริณทิรา  โกลาตี   กรรมการและเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการด าเนินงานจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของ
สถานศึกษา  ประกอบด้วย 

 1. นางสาววริณทิรา  โกลาตี   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุธิดา  หนูช่วย    รองประธานกรรมการ 

 3. นางปรมาภรณ์  ชนะภัย   กรรมการ 
 4. นางสาวจารุณี  ไหวพริบ   กรรมการ 
 5. นางสาวสุวภรณ์  เรนชนะ   กรรมการ 

6. นางสาวจันทรัสมิ์  เอี่ยวเล็ก   กรรมการ 
7. นายณัฐพล  จุ้ยเปี่ยม    กรรมการ 

                     8. นายธนกร  ไกรนรา    กรรมการ 
 9. นางสาวมัชฌิมา  ธรรมทัตโต   กรรมการ 

10. นางสาวบุญฑริกา  สุวรรณฤทธิ์  กรรมการ 
11. นางสาวฮายาตี  ปีเก    กรรมการ 
12. นางทิวานันท์  ศรีจันทร์   กรรมการ 

 13. นางสาวมะลิวรรณ  แก้วศรี   กรรมการและเลขานุการ 
 

 

  หน้าที ่1. รวบรวมข้อมูลที่ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบ ทบทวน ทั้ง 3 มาตรฐาน ส่งให้กับคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน 
 2.  รวบรวมเอกสารร่องรอยการประเมินแต่ละมาตรฐาน 
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 3.  จัดท าข้อมูลเพื่อท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา  (SAR)  

ทั้งนี้ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิดผลต่อ
โรงเรียนสืบไป 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 

           
  
 
 (นายสวัสดิ์  บรรจงพาศ) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 

  ที่   ๒๑๔ / ๒๕๖๑ 
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เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕  
________________________ 

จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ฉบับวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการ
ศึกษา เป็นต้น โดยก าหนดเป้าหมาย หลักการ เนื้อหา กระบวนการจัดท า และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่สถานศึกษาต้องค านึงถึงและน าไปปฏิบัติ ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนและร่วมพัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

ในการนี้เพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ 
ได้บรรลุเป้าหมายสู่คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 
๑. นายสวัสดิ์  บรรจงพาศ     ประธานคณะกรรมการ 
๒. นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์        รองประธานคณะกรรมการ 
๓. นางสาวสุดใจ  ศรีตังนันท์   กรรมการ 
๔. นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ   กรรมการ 
๕. นายพรชัย  พรหมด้วง   กรรมการ 
๖. นายณัฐพล  จุ้ยเปี่ยม    กรรมการ  
๗. นางสาวมัชฌิมา  ธรรมทัตโต   กรรมการ 
๘. นางสาวสุวภรณ์  เรนชะนะ   กรรมการ 
๙. นางสาวจันทรัสม์  เอี่ยวเล็ก   กรรมการ 
๑๐. นางปรมาภรณ์  ชนะภัย   กรรมการ 
๑๑. นางสาวจารุณี  ไหวพริบ   กรรมการ 
๑๒. นางสาวมงคล  สิทธิสาริกรรม   กรรมการ 
๑๓. นายธนกร  ไกรนรา    กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางสาวประวีณา  จั๊บโปรย   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. ศึกษาแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 
  ๒. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓. วิเคราะห์ข้อมูลในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จากการวิเคราะห์จุดเด่น จุดควร
พัฒนา อุปสรรค และโอกาส (SWOT ANALYSIS) เพ่ือน ามาปรับ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๔. ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๕. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
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 ๖. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ของ ฝ่ายงาน/หมวด/งาน 
 ๗. ด าเนินการตามแผน/โครงการ ที่ ได้เสนอและได้รับพิจารณา โดยจัดสรร และใช้จ่ายเงิน
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลประโยชน์แก่นักเรียนอย่างสูงสุด  

๘. น าเสนอและขอความเห็นชอบกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
 ๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

       ๒. คณะกรรมการจัดท ารูปเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวณัฐกาญจน์  สุจิตะพันธ์  ประธานคณะกรรมการ 
  ๒. นางสาวสายใจ  เพ็ชรลับ  กรรมการ 
  ๓. นางสาวประวีณา  จั๊บโปรย  กรรมการ 
  ๔. นางสาววนิสา  พรหมรัตน์                 กรรมการ 
  ๕. นายธนกร  ไกรนรา   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. จัดท ารูปเล่มเอกสาร 
๒. เผยแพร่ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบและสามารถน าไปบริหารจัดการศึกษาได้ต่อไป 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความใส่ใจ และเสียสละ เพ่ือก่อให้เกิดผลดีแก่
ทางราชการสืบไป  

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

 
                                                 

(นายสวัสดิ์  บรรจงพาศ) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา 


