
                                                                                                                           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                           

 

 

คํานํา 
 
 การจัดทําแผน 4 ป  ของโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ เปน
การวางแผนดําเนินงาน/โครงการตามแผนกลยุทธของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  นโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเปาหมายที่สําคัญคือ 
เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาโรงเรียน บุคลากร นักเรียน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูมาตรฐานสากล 
(World - Class Standard School) พัฒนาผูเรียนใหเปนเลิศดานวิชาการ สื่อสารไดอยางนอยสองภาษา 
ล้ําหนาความคดิ ผลิตงานอยางสรางสรรค  นักเรียนในอนาคตจะเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค มีจิตสํานึกในความเปนไทย  มีความพรอมสมบูรณทั้งดานคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถใชความรู  
ความสามารถในการดํารงอยูในสังคมอยางมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง  พรอมทั้งมีคานิยมและ
จิตสํานึกที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 หวังเปนอยางยิ่งวาแผน 4 ป ของโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 
ฉบับนี้  จะนําโรงเรียนไปสูเปาหมายและวิสัยทัศนที่กําหนดไว  ขอใหบุคลากรทุกคนไดนําไปปฏิบัติจริง  
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาโรงเรียน  และจะเปนกรอบดําเนินงานของกลุมบริหาร กลุมสาระการ
เรียนรู และกลุมงานตาง ๆ ของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
 
 
 
                       วาที่รอยตรี 
 

 

       (พิษณุพล  แตงออน) 
              ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา  
               ในพระสังฆราชูปถัมภ 
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แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 
 

  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เปนแผนท่ีวางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัด

การศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาค        

ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนใหมีสมรรถนะ     

ในการทํางานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา

ตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษาประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 

(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียม และท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม (All For Education) อีกทั้ง

ยึดตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น

ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของ

ประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนํายุทธศาสตรชาติมาเปน

กรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

   วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต

อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

   วัตถุประสงค 

    1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

    2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลอง

กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 

    3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี 

และรวมมือผนกึกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

    4. เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา

ภายในประเทศลดลง 

   ยุทธศาสตร ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสํานักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 

   ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

    เปาหมาย 

     1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

     2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นท่ีพิเศษ

ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคณุภาพ 

 



                                                                                                                           

 

 

     3. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคกุคามในชีวิตรูปแบบใหม 

    แนวทางการพฒันา 

     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

     2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

     3. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง
พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุมชน-ชายขอบ และแรงงานตางดาว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตางๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม  
ภัยจากไซเบอร เปนตน 
 
    ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
     เปาหมาย 
      1. กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญ
และเปนเลิศเฉพาะดาน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและ
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ   
     แนวทางการพฒันา 
      1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      1. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะ
ดาน 
      3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สราง
ผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
  
    ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
     เปาหมาย 
      1. ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
      2. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศกัยภาพ 



                                                                                                                           

 

 

      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตาม

หลักสูตรไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

      4. แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและ

มาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 

      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

      6. ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 

             7. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

    แนวทางการพฒันา 

      1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการ

พัฒนาคณุภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 

     2. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมี

คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรยีนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 

     3. สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมที่พึงประสงค 

     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

     5. พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

 

    ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

     เปาหมาย 

      1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มคีณุภาพ 

      2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับ        

คนทุกชวงวัย 

      3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง เปน

ปจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศกึษา การติดตามประเมินและรายงานผล 

     แนวทางการพฒันา 
      1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศกึษาท่ีมีคุณภาพ 
      2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
      3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได 
 
 
 
 



                                                                                                                           

 

 

    ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศกึษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
     เปาหมาย 
      1. คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิด
ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
      2. หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
      3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต   
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
     แนวทางการพฒันา 
      1. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
      2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื ่อ
การเรียนรูตางๆ ที่เก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
      3. พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต    
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 

   ยุทธศาสตรที ่6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
    เปาหมาย 
     1. โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได 
     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
     3. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและพื้นที่ 
     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ   
ที่แตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบรหิารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สราง
ขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทางการพฒันา 
     1. ปรับปรงุโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศกึษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 



                                                                                                                           

 

 

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) 
 

  นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได

กําหนดนโยบายไว 11 ดาน โดยมีนโยบายที่เก่ียวของกับภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ       

9 นโยบาย ดังนี้    

   นโยบายที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย สถาบันพระมหากษัตริยเปน

องคประกอบสําคญัของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเปนหนาที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู

สถาบันนี้ไวดวยความจงรักภักดี และปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพรความรูความเขาใจ            

ที่ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุน

โครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริมใหเจาหนาที่สถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งหลาย

ของรัฐเรียนรูเขาใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา 

ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลาย  

   นโยบายที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ โดยเรงแกไขปญหาการใช 

ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง และพัฒนา มาใชตามแนวทาง

กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเชื่อมั่น         

ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส

กอความรุนแรงแทรกซอนเพ่ือซ้ําเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถ่ินหรือเจาหนาที่ฝายบานเมือง ทั้งจะเพิ่ม

ระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได รวมทั้ง เสรมิสราง

ความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ เชน การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน 

การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะ

สากล เปนตน   

    2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคม

การเมือง และความม่ันคงอาเซียนในกิจการ 5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคงทางทะเล 

การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพ่ือนบาน และการเสริมสราง

ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน แกไขขอพิพาทตางๆ 

และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตาม

กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนท้ังทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดใหปญหายาเสพติด 

การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทําอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติเปน

ปญหาเฉพาะหนาที่ตองไดรับการปองกันและแกไขโดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด และจัดการปญหาอ่ืนๆ 

ที่เชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบ การเขาเมือง     

การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เปนตน 



                                                                                                                           

 

 

    2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตร

เขาใจ เขาถึง และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผูมี     

ความคิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน

โดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชน      

ในพื้นที่ซึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสกอความรุนแรงแทรกซอน เพื่อซ้ําเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพล

ในทองถิ่นหรือเจาหนาที่ ฝายบานเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวาง

ประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได 

    2.3 เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการท่ีวานโยบายการ

ตางประเทศเปนสวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดาน

การเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

ประชาชนทั้งทางตรงและทางออม เชน การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน   

การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การคาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเปดโลกทัศนใหมี

ลักษณะสากล เปนตน    

   นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมลํ้าของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ 

    3.1 ในระยะเฉพาะหนาจะเรงสรางโอกาสอาชีพและการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่เขาสู

ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผูดอยโอกาสและแรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมาย พรอมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 

โดยใหแรงงานทั้งระบบมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมีมาตรฐาน 

ทั้งจะเชื่อมโยงขอมูลและการดําเนินการระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชน เพื่อใหตรงกับความตองการของ

พื้นท่ีและของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะสงเสรมิใหแรงงานนอกระบบเขาสูระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น  

       3.2 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือ

กิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบาน 

สถานพักฟน และโรงพยาบาล ที่เปนความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบ

การเงินการคลังสําหรับการดูแลผูสูงอายุ 

    3.3 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเขาสูประชาคม

อาเซียน โดยสรางความเขมแข็งและความพรอมแกแรงงานไทยและรวมพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมของ

แรงงานอาเซียน 

    3.4 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแก

เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ

ที่ไดประกาศไวแลว 

   นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ

การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ 

ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพ



                                                                                                                           

 

 

การเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปน       

ที่ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ท้ังในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ    

  4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ให

สอดคลองกับความจําเปนของผูเรยีนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุง  และบูรณาการระบบการกูยืม

เงินเพ่ือการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให

เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศกึษา ท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัด

ใหมีคปูองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง  

   4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ

ประชาชนทั่วไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู กระจาย

อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศกึษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามศักยภาพและ

ความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคล และบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น   

  4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหมีความรูและทักษะ

ใหมที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและ

หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียน     

ทั้งในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอ่ืน มีคณุธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี 

โดยเนนความรวมมือระหวางผูเก่ียวของทั้งในและนอกโรงเรียน    

  4.5 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู      

เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียน

การสอน เพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียน      

การสอนและการพัฒนาคณุภาพผูเรียนเปนสําคัญ   

  นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

   6.1 ชักจูงใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการ 
ลดผลกระทบจากการประกาศใชกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีตอการทองเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทําได และ
สรางสิ่งจูงใจและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เ ก้ือกูลตอบรรยากาศการทองเที่ยว สงเสริมการทองเที่ยว  
ที่ครอบคลุมแหลงทองเที่ ยวอันมีลักษณะโดดเดนรวมกันหรือจัดเปนกลุมได  เชน กลุมธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และสุขภาพ เชน น้ําพุรอนธรรมชาติ ทั้งจะให เชื่อมโยงกับ
ผลิตภัณฑที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหลงทองเท่ียวในประเทศทั้งท่ีเปนแหลง ทองเที่ยวเดิม
และแหลงทองเที่ยวใหม โดยเนนการใหความรูและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน     
การควบคุมสินคาและบริการใหมีคุณภาพ ราคาเปนธรรม ตลอดจนการอํานวยความสะดวก ในดานตาง ๆ  
แกนักทองเท่ียว 
   6.2 ดานอุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพ

พื้นฐานของประเทศ เชน สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา       

โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริม 



                                                                                                                           

 

 

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกอาหารไทยบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา 

สงเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร และแกไขปญหาที่สําคัญของประเทศ เปนตน 

สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง สงเสรมิอุตสาหกรรมที่ใชการออกแบบและสรางสรรค และสงเสริม

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรบักระบวนการผลิตสูระบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ 

   6.3 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ใหเริ่ม

ขับเคลื่อนไดอยางจริงจังซึ่งจะทําใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหม

ได ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการคาผลิตภัณฑดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑฮารดแวร ผลิตภัณฑซอฟตแวร 

อุปกรณสื่อสารดิจิทัล อุปกรณโทรคมนาคมดจิิทัลและการใชดิจิทัลรองรับการใหบริการของภาคธุรกิจการเงิน

และธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใชดิจิทัลรองรับการผลิตสินคา

อุตสาหกรรมและการพัฒนา เศรษฐกิจสรางสรรค ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหนวยงานที่รับผิดชอบ

โดยตรงใหดูแลและผลักดันงานสําคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดใหมีคณะกรรมการระดับชาติ    

เพื่อขับเคลื่อนอยางจริงจัง 

  นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน   

   7.1 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ท้ังแรงงาน

วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมมีทักษะ โดยการเรงรัดและขยายผลการใชระบบคุณวุฒิวิชาชีพให

เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความเปนเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพ      

ใน 8 กลุมที่มีขอตกลงการเปดเสรีในอาเซียนควบคูไปกับการวางแผนดานการผลิตใหเพียงพอ การยกระดับฝมือ

แรงงานในกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน การสงเสริมการพัฒนาระบบ   

การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ือใชในการประเมินคาจางแรงงาน 

  นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย

และพัฒนา และนวัตกรรม 

   8.1 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยง

ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน 

การเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทํางาน การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางาน 

ในภาคเอกชน และการใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยี โดยความรวมมือ

จากหนวยงานและสถานศกึษาภาครฐั 

  นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับ

การใชประโยชนอยางยั่งยืน    

   9.1 เรงรัดการควบคมุมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิต และบริโภค 
เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชน โดยใหความสําคัญในการเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ
เปนลําดับแรก สงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุดเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคาง
สะสมในสถานท่ีกําจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซ่ึงจะใชที่ดินของรัฐเปนหลักในพื้นที่ใดท่ีสามารถจัดการขยะมูลฝอยโดย
การแปรรูปเปนพลังงาน ก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการ       
การบริหารจัดการเปนพิเศษ โดยกําหนดใหท้ิงในบอขยะอุตสาหกรรมที่สรางขึ้นอยางถูกตองตามมาตรฐาน



                                                                                                                           

 

 

และใหแยกเปนสัดสวนจากบอขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเชื้อ      
จะพัฒนาระบบกํากับติดตามตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมีการลักลอบท้ิง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยง
และอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุใหความสําคัญในการจัดการอยางครบวงจรและ          
ใชมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด   
  นโยบายที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกัน 

ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   

     10.1 ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐทั้งในระดับ 

ประเทศ ภูมิภาค และทองถิ่น ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ซ้ําซอนหรือ 

ลักลั่นกันหรือมีเสนทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช 

แกไขกฎระเบียบใหโปรงใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบ

อัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหมการตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะท่ีเปน

ศูนยกลาง และการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพ่ือสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดตนทุน

ดําเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี

ประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน และ

ตามท่ีกฎหมายเอ้ือใหสามารถดําเนินการได 

   10.2 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก

ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยาง

เครงครัด ยกเลิก หรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปด

ชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืด

ยาวใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน   

   10.3 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อใหครอบคลุมการปองกันและปราบปราม        

การทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องน้ีเปนวาระ

สําคัญเรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานท้ังจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทํา

การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในดานวินัยและคดี รวมทั้ งใหผู ใชบริการมีโอกาสประเมินระดับ           

ความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ท้ังจะนํากรณีศึกษาที่เคยเปน

ปญหา เชน การจัดซื้อจัดจาง การรวมทุน การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ 

การใชดุลพินิจของเจาหนาที่ การมีผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกร ตาง ๆ    

เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาท่ีของรัฐ และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือใน

การปฏิบัติราชการ  

 

  

 



                                                                                                                           

 

 

 

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

(นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป) 

 

    นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป) มีสาระสําคญั ดังนี้  

   1. นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา ของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร        

เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานดานการศึกษาใหเกิดเปนรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองคทาน 

ถือเปนพรอันสูงสุด และมอบเปนนโยบาย เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานแกหนวยงานในสังกัด 

   ๒. การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
    กระทรวงศกึษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 -2579) 
ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษา     
ที่จะดําเนินการ 6 ดาน คือ  
      1) ความมั่นคง  
      2) การสรางความสามารถในการแขงขัน  
      3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
      4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม  
      5) การสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
      6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   3. จุดเนนสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการสําคัญของกระทรวงศกึษาธิการ 

       นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบจุดเนนเชิง

นโยบาย แนวทางการดําเนินงาน และโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตรชาติ 6 

ดานเปนหลักในการดําเนินการใหเปนรูปธรรม ดังน้ี 

     1. ดานความมั่นคง 
      แนวทางหลัก  
       1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
        1.1.1 การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก นอมนําพระราชปณิธาน

และพระราชกระแสดานการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเก่ียวประวัติศาสตรและ

สถาบันพระมหากษัตริย 

        1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท   

เชน กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน 

       1.2 การบริหารจัดการ 

        1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน 

        1.2.2 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 



                                                                                                                           

 

 

     2. ดานการผลิต พัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน 

      แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับการพัฒนา

ประเทศ 

       2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูดานภาษา 

        2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางตอเนื่อง และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา โดยจัดทํา Echo English Vocational ซึ่งเปน Application ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน

อาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบ

ตางๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อตางๆ ที่หลากหลาย  

        2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยป 

2560 จะดําเนินการเปนกลุมเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรฐัประชาชนจีน 

        2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อ

แกปญหาขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตรของประเทศ 

        2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร หองเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสราง

ศักยภาพการแขงขัน 

       2.2 ผลิตกําลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐดานการศึกษา

และจัดการศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใชสถานการณจริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน 

เปนโรงเรียน” โดยมุงเนนใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะฝมือควบคูกับการฝกทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น 

เพื่อใหมีสมรรถนะที่เปนไปตามความตองการของสถานประกอบการ  

       2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เรงรัดการพัฒนาอาจารย เพื่อผลิต

นวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม 

      3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพคน 

       แนวทางหลัก 

        3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล 

         3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 

          1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1   ถึง

ระดับชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3-5 ป) และจัดทํามาตรฐานผูเรียน ครู สถานศึกษาและผูบริหารเพื่อประกันคุณภาพ

ใหแกเด็กปฐมวัยทุกสังกัด 

          2) หนวยงานอ่ืน อาทิ  กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็ก        

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

 

 



                                                                                                                           

 

 

 

         3.1.2 การสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  

          1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเนนการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ในเด็ก เยาวชน และตอยอดการสรางความดี ซึ่งโมเดลการสรางความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ-

เนตรนาร ีรวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 

          2) รณรงคใหเด็ก “เกลียดการโกง ความไมซ่ือสัตย” 

         3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  

          1) หลักสูตรมีความยืดหยุน ชุมชนทองถิ่นสามารถออกแบบ

หลักสูตรเองได 

          2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยูในกรอบเดิม ไดแก วิชา

ภูมิศาสตร ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เปนการสนับสนุน 

ชวยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 

          3) แกไขปญหาอานไมออกเขียนไมได เนนกิจกรรมการอาน

โดยเฉพาะการอานใหเด็กอนุบาลฟงและการปรับปรุงหองสมุด 

          4) เนนการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะหตามรูปแบบ 

Active Learning ในหองเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู เปนกิจกรรม/ 

วิธีการยอย รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 

         3.1.4 การวัดและประเมินผล  

          1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อใหผล

คะแนนสูงข้ึน 

          2) การประเมินผล O - Net ในวิชาสังคมศึกษาใหสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนผูประเมิน สําหรับวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ใหสถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูออกขอสอบ 

          3) การออกขอสอบวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ดําเนินการ
ในรูปคณะทํางานออกขอสอบ 
        3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
         3.2.1 การสรรหาครู  
          1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถ่ิน มอบใหสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานหลักดําเนินการสรรหาครู 
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแตงต้ัง การติดตามพรอมการพัฒนา) 
          2) เปดโอกาสใหคนเกงมาเปนครู 
         3.2.2 ปรับเกณฑการประเมินวิทยฐานะครูใหเปนการเชื่อมโยงกับการ
เรียนการสอนเพื่อใหครูอยูในหองเรียน 
         3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 



                                                                                                                           

 

 

          1) หลักสูตรในการอบรมครูใหมีความเชื่อมโยงกับการไดรับวิทยฐานะ  

และการไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยตองเปนหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้งการ

พัฒนาครูดวยระบบ TEPE Online 

          2) หนวยดําเนินการ ใหหนวยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารยและ

บุคลากรทางการศึกษา ไดแก สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษา 

      4. ดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา 

       แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

        4.1 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพ

สถานศึกษา ที่ตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU) รวมทั้งการดําเนินการตาม

แนวทาง No Child Left Behind คือ จัดทําขอมูลเพื่อสงตอผูเรียน การปองกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดย

ชุมชน ผูปกครองรวมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจําเปนและตองการเปนพิเศษ  

        4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาใหสามารถใชประโยชนรวมกัน ท้ังดานโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขาย 

ดานระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ดานสื่อและองคความรู รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลอยางสรางสรรคและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  

        4.3 จัดระบบการคัดเลือกเขาเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อ

สรางความเทาเทียมในการใชสิทธ์ิเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาผานระบบ Clearing-House 

      5. ดานการเสริมสรางคณุภาพชีวิตประชาชนที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 

       แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 

        1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนรวมคัดแยกขยะ นํา

กลับมาใชประโยชน 

        2. การสรางจิตสํานึกการพัฒนาอยางยั่งยืน เชน โรงเรียนตามพระราชดําริ : 
ตนแบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
        3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
      6. ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
       แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
        6.1 เรื่องกฎหมาย     เตรียมความพรอมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือ

รองรับรางรัฐธรรมนูญ จํานวน 12 ฉบับ ดังนี้ 

         6.1.1 กฎหมายหลัก 

           1) พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ  

           2) พ.ร.บ. กองทุนชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย 

           3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศกึษา 

            : จัดตั้งคณะกรรมการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน 



                                                                                                                           

 

 

         6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 

           1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

           2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

           3) พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

           4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงขาราชการครู 

           5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา  

           6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน  

           7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต  

           8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

           9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู  

         6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

         6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาที่เปนรูปธรรม ชัดเจน 

         6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ ใหสํานักงานศึกษาธิการภาค

และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เปนฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

         6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแมเหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

 

 

จุดเนน 9 ประการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

 

   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ไดดําเนินการศึกษาและวิเคราะหนโยบายที่

เก่ียวของกับการจัดการศึกษาทุกระดับ พรอมกับทบทวนและสะทอนความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาซึ่งกําหนดนโยบายและจุดเนน 9 ประการเปนยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน ครู และผูบริหารเพื่อผลักดันใหคุณภาพการจัดการศึกษาสูงข้ึน เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พรอมกับกําหนดรายละเอียดเกณฑการประเมิน โดยกระบวนการมีสวนรวม 

จากผูที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการนํานโยบายสูการปฏิบัติ และสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดไดเรงรัด

และดําเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอผูเรียน

ประกอบดวย 

  จุดเนนท่ี 1   นักเรียนมีสมรรถนะความสามารถที่หลากหลาย 

  จุดเนนที่ 2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

  จุดเนนที่ 3   วิถีแหงความเปนไทยตามคานิยมหลัก 12 ประการ    

   จุดเนนที่ 4   สงเสริมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   

  จุดเนนที่ 5   หองเรยีนคุณภาพสูสากล   

  จุดเนนที่ 6   สงเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  จุดเนนที่ 7   ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   

  จุดเนนที่ 8   ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาท่ีเขมแข็ง   

  จุดเนนที่ 9   1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

 

 

 
 
 
 
 
 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ  ปจจุบันไดรับกา ร

คัด เลือกจากกระทรวงศึกษาธิกา รใหเปนโร ง เ รียนมาตรฐานสากล (WORLD-CLASS TANDARD 

SCHOOL)    ดังนั้นในการวางแผนเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา จึงตองมีทิศทางที่จะพัฒนาสูการเปน

โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีการจัดทํากรอบของเปาหมาย   กระบวนการดําเนินงาน และกําหนด

ผลสัมฤทธิ์  ดังนี้ 
 

1. เปาหมาย 

1.1 คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล  

 1) ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (World Citizen) [ เปนเลิศวิชาการ,สื่อสารสองภาษา,          

ล้ําหนาทางความคิด , ผลิตงานอยางสรางสรรค]  

 2) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World – Class Standard)  

 3) บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ (Quality System Management)  

1.2 วัตถุประสงคโรงเรียนมาตรฐานสากล  

 1) พัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเปนพลโลก (World Citizen)  

 2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทยีบเคยีงมาตรฐานสากล (World Class Standard)  

  3) ยกระดับการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 

2.กระบวนการดําเนินงาน 

2.1 ศึกษาทําความเขาใจโครงการและสรางความตระหนักใหแกบุคลากรในโรงเรียนและผูมีสวน

เก่ียวของ  

2.2 จัดทําแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล และเสนอแผนกลยุทธให สพฐ. พรอมทั้ง

จัดทําพันธะสัญญา(กรอบ)ในการขับเคลื่อนโรงเรียนสูมาตรฐานสากล  

2.3 จัดทําสาระรายวิชาเพิ่มเตมิสูความเปนเลิศ  

2.4 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล และเสนอ

หลักสูตรตอ สพฐ.  

 2.5 จัดทําหองปฏิบัติการ Resource Center หองสมุดพรอมทั้งจัดหาครุภัณฑ อุปกรณ สื่อ ปรับ

บรรยากาศสิ่งแวดลอมของโรงเรียนเพื่อใหเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนการสอนสูสากล  

2.6 สํารวจขอมูลครูเพื่อเตรียมการพัฒนา  

 

 

การพฒันาสถานศกึษา 

สูโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 
โดย...วาที่รอยตรีพษิณุพล  แตงออน 



                                                                                                                           

 

 

2.7 ดําเนินการบริหารดวยระบบคุณภาพ จัดตั้งและดําเนินการเครือขายรวมพัฒนา  

2.8 วิจัยและพัฒนาหารูปแบบการจัดหลักสูตรและการสอน โดยการมีสวนรวม  

2.9 นําเสนอผลงานและการจัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู  

2.10 รายงานผลการประเมินโครงการ  

3.การกําหนดผลสัมฤทธิ์ 

3.1 คุณลักษณะผูเรียน ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (World Citizen)    “ เปนเลิศวิชาการ   

สื่อสาร 2 ภาษา   ล้ําหนาทางความคิด   ผลิตงานอยางสรางสรรค ” 

  1) เปนเลิศวิชาการ  

- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนผานการประเมินระดับชาติอยูในระดับดี เปนที่ 

ยอมรับจากสถาบันนานาชาติ  

- นักเรียนมีความสามารถ   ความถนัดเฉพาะทางเปนที่ประจักษ   สามารถแขงขัน 

ในระดับชาติ และนานาชาติ  

- นักเรียนสามารถเขาศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนจนถึงระดับอุดมศึกษา ท้ังในประเทศ 

และตางประเทศไดในอัตราสูง  

- นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถายโอนกับสถานศึกษาระดับตางๆ   ในนานาชาติได  

 2) สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา  

          - นักเรียนใชภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ ในการสื่อสารไดดี  

- นักเรียนสามารถสอบผาน การวัดระดับความสามารถทางภาษา  จากสถาบันภาษา 

นานาชาติ  

 3) ล้ําหนาทางความคิด  

          - นักเรียนสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดทําโครงงานที่ เสนอแนวคิดเพื่อ

สาธารณประโยชนรวมกับนักเรียนนานาชาติ  

- นักเรียนสามารถเขียนเรียงความขั้นสูง  

 4) ผลิตอยางสรางสรรค  

- นักเรียนสามารถเลือกเรียนและฝกวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ  

- นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค  และออกแบบผลงาน เขาแขงขันในเวที 

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

- นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบ สรางสรรคงาน สื่อสาร  

นําเสนอ เผยแพร และแลกเปลี่ยนผลงานไดในระดับนานาชาติ  

 

 

 

 



                                                                                                                           

 

 

 3.2 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World – Class Standard)   

 1) ดานคุณภาพวิชาการ  

-  โรงเรียนจัดหลักสูตรทางเลือกที่เทียบเคียงกับ หลักสูตรมาตรฐานสากลไดแก  

หลักสูตร English Program (EP) Mini English Program (MEP) International English Program (IEP) 

International Baccalaureate (IB) หรือหลักสูตรความเปนเลิศเฉพาะทาง  

-  โรงเรยีนจัดหลักสูตรท่ีสงเสริมความเปนเลิศตอบสนองตอความถนัดและศักยภาพ  

ตามความ ตองการของผูเรียน  

-  โรงเรยีนจัดหลักสูตรดานอาชีพ (ปวช.ในโรงเรยีนมัธยมศึกษา)  

-  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  

ดวยภาษาอังกฤษ  

-   ปรับลดเนื้อหา เพิ่มความเขมขน  ของเน้ือหาหรือกิจกรรมสูมาตรฐานสากล    

ทฤษฎีองคความรู (Theory of Knowledge) การเขียนความเรียงขั้นสูง (Extended Essay) การสราง

โครงงาน (Create Project Work)] เนื้อหากิจกรรมสูสาระการเรียนรูที่จะสงเสริมสูความเปนเลิศ  

-  ลดเวลาสอน เพิ่มเวลาเรียนรูดวยตนเองใหแกนักเรียน  

-  โรงเรยีนใชหนังสือ ตําราเรียน สื่อที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล  

-  โรงเรียนจัดการเรียนการสอน  โดยพัฒนาใชระบบหองเรียนคุณภาพ  

(Quality Classroom System)  

-  โรงเรียนใชระบบการวัดและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดยประเมิน 

จากการสอบขอเขียน สอบปากเปลา สอบสัมภาษณ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับ

ตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ  

  2) ดานคุณภาพครู  

-  ครูผูสอนมีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานวิชาการ 

ผานการประเมินในระดับชาติ  

-   ครูผูสอนมีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญดานอาชีพ ผานการ 

ประเมินในระดับชาติ  

-  ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร  

-  ครูใชหนังสือ ตําราเรยีนและสื่อท่ีเปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนการสอน  

-  ครูใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT)  ในการจัดการเรียนการสอน   การวัดและประเมินผล  

และการเผยแพรผลงาน ทั้งระบบออนไลน (online) และออฟไลน (offline)  

-   ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ในการจัดการเรียนการสอนกับนานาชาต ิ 

-   ครูใชการวิจัย สื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง  

 

 



                                                                                                                           

 

 

 3) ดานการวิจัยและพัฒนา  

-  โรงเรียนดําเนินการจัดทําวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาดานตาง ๆ อยาง 

ตอเน่ืองและใชผลการวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

3.3 บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ (Quality System Management)  

 1) ดานคุณภาพของผูบริหารโรงเรียน  

-  ผูบรหิารมีวิสัยทัศนและสามารถนําโรงเรียนสูการเปนมาตรฐานสากล  

-  ผูบรหิารบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ  

-  ผูบริหารมีความเปนผูนําทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มีผลงาน 

ปรากฏเปนที่ยอมรับ  

-  ผูบรหิารมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการสื่อสารและการบริหารจัดการ  

-  ผูบรหิารสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร  

-  ผูบริหารมีประสบการณอบรม  ศกึษาดูงาน  แลกเปลี่ยนเรยีนรูในการจัดการศึกษา 

นานาชาติ  

 2) ดานระบบบริหารจัดการ  

-  โรงเรียนบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ  ท่ีไดรับการรับรองจากองคกร 

มาตรฐานสากลระดับโลก  

-  โรงเรียนมีระบบการจัดการความรู (KM) และการสรางนวัตกรรมเผยแพรทั้งใน 

ประเทศและตางประเทศ  

-  โรงเรียนนําวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการ 

ครอบคลุม ภารกิจทุกดานของโรงเรียน  

-  โรงเรยีนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การบริหารจัดการทั้งในประเทศ / ตางประเทศ  

-  โรงเรียนมีการบริหารดานบุคลากรอยางมีอิสระ และคลองตัว โดย สามารถ         

กําหนดอัตรากําลัง สรรหา บรรจุ จัดจาง สงเสริม และพัฒนา  

-  โรงเรียนสามารถแสวงหา ระดมทรพัยากรดานตาง ๆ   เพื่อพัฒนาความเปนเลิศใน 

การจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการไดอยางคลองตัวตามสภาพความตองการและจําเปน  

 3) ดานปจจัยพื้นฐาน  

-  โรงเรียนมีขนาดชั้นเรียนเหมาะสม โดยมีจํานวนนักเรียนตอหอง(มัธยมศึกษา    

35 คน : 1 หอง ) โดยมีจํานวนครูท่ีมีความรูตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ และมีอัตราสวนครู 1 คน ตอ 

นักเรียนไมเกิน 20 คน  

-  ภาระงานการสอนของครู มีความเหมาะสมไมเกิน 20 ชั่วโมงตอสัปดาห  

-  โรงเรียนจัดใหมีหนังสือ / ตําราเรียนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เพื่อให 

นักเรียนไดใชเรียนอยางเพียงพอ  

 



                                                                                                                           

 

 

-  โรงเรยีนมีคอมพิวเตอรพกพา สําหรับนักเรียนทุกคน  

-  โรงเรยีนมีเครือขายอินเตอรเน็ตแบบความเรว็สูงเชื่อมโยงครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน 

-  โรงเรยีนมหีองเรียนอิเล็กทรอนิกสมัลติมีเดีย  (Electronic Multi - Media  

Classroom) หองทดลอง หองปฏิบัติการและมีอุปกรณเทคโนโลยีที่ทันสมัย เนนความเปนเลิศของนักเรียน

ตามกลุมสาระอยางพอเพียง และสามารถเชื่อมโยงเครือขาย เพื่อการเรียนรูและสืบคนขอมูลไดรวดเร็ว  

-  โรงเรยีนมีหองสมุด แหลงเรียนรู ศูนยวิทยบริการ (Resource Center) ที่มี 

สภาพแวดลอม บรรยากาศเอ้ือตอการใชบริการ มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมท่ีสงเสริมการอาน

การเรียนรู และการคนควาอยางหลากหลาย  

 4) ดานเครือขายรวมพัฒนา  

-  โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเปนเครือขายรวมพัฒนา ทั้ง 

ในระดับ ทองถ่ิน ภูมิภาค ระดับประเทศและระหวางประเทศ  

-  โรงเรยีนจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณ และทรัพยากรระหวาง      

เครือขาย โรงเรียนรวมพัฒนา  

-  โรงเรียนมีเครอืขายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองคกรอื่น ๆ  ที่เก่ียวของ 

ทั้งภาครัฐ และเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ  

-  นักเรียนและครูมีเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลอื่นทั้งในประเทศและ 

ตางประเทศ  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

 

 

ขอมูลพื้นฐาน 
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา  

ในพระสังฆราชูปถัมภ 
 

ประวัติโรงเรียน 
 

โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ เปนโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูเลขที่ 92 หมู 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

รหัสไปรษณีย 73170 ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2522 แรกเริ่มใชชื่อวา “โรงเรียนบวรนิเวศ

ศาลายา” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2524 ตั้งแตประกาศจัดตั้งโรงเรียนมาจนถึง พ.ศ. 2525โรงเรียนก็ยัง

ไมไดเปดรับนักเรียน เน่ืองจากมีปญหาที่ดินจะกอสรางโรงเรียน 

 ตอมาวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2525 รัฐบาลไดกําหนดใหเปนปเฉลิมฉลอง กรุงรัตนโกสินทร 

ครบรอบ 200 ปและไดกําหนดใหโรงเรยีนน้ีเปนอนุสรณในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทรดวยโรงเรียนหนึ่งจึงได

เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปนครั้งที่ 3 วา “โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา” และใหเปดรับ

นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา ซึ่งกรมสามัญศึกษา ไดแตงตั้งให นายอนันต คงถาวร ผูชวย

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศมารักษาการในตําแหนงครใูหญ ซึ่งในระยะแรกไดอาศัยโรงเรียนวัดสาลวันเปน

สถานที่เรียนชั่วคราวพรอมกันนี้ ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนแบบพิเศษเปนแบบรัตนโกสินทร

สมโภช 4 ชั้น 20 หองเรียน จํานวน 1 หลัง ในปการศึกษาแรกมีนักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 1     

จํานวน 4 หองเรียน นักเรียน 177 คน และครูอาจารย 11 คน สําหรับการบริหารราชการนั้นใหขึ้นตรงตอ

กรมสามัญศึกษา (ตอมาวันที่ 20 กรกฎาคม 2525 กระทรวงไดสั่งใหการบริหารราชการข้ึนตรงตอจังหวัด

นครปฐม) ในปการศึกษา 2526 โรงเรียนไดรับนักเรียนเพิ่มข้ึนเปน 9 หองเรียน จํานวนนักเรียน 335 คน คร ู

– อาจารย 17 คน    แตยังอาศัยอาคารเรียนของโรงเรยีนวัดสาลวัน เชนเดมิอยู 

 ในปการศกึษา 2527 อาคารเรียนแหงใหมไดสรางเสร็จจึงไดยายมาเรียน ณ โรงเรียนปจจุบันนี้ ซึ่ง

เปนที่ดินของวัดบวรนิเวศวิหาร เนื้อที่ 80 ไร 64 ตารางวา 

 หลังจากที่ไดยายมาอยูในที่แหงใหมน้ี การพัฒนาโรงเรียนเปนไปอยางรวดเร็ว จํานวนนักเรียน ครู 

– อาจารย ไดเพิ่มข้ึนทุก ๆ ปอยางตอเนื่อง โดยเปดรับนักเรียนปละ 1 ชั้นเรียน จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 6 

 เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2534 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ -ปริณายก 

ทรงรับเปนองคอุปถัมภโรงเรียนตามที่โรงเรียนขอในสมัยผูอํานวยการจงพิศ  กันหลง ตอมาชื่อโรงเรียนจึงมี 

“ในพระสังฆราชูปถัมภ” ตอทายเพื่อเปนมงคลนาม 

 ตอมาในปการศึกษา 2535    กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหโรงเรียนสังกัดสวนกลางกลุม ๙ 

กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เนื่องดวยเปนโรงเรียนหนึ่งในโรงเรียนสี่มุมเมืองท่ีกรมสามัญศึกษาจัด

เขาโครงการฉลองกรุงรัตนโกสินทรครอบรอบ 200 ป 



                                                                                                                           

 

 

 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการตามโครงการ “หนึ่ง

อําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน” ใหเปนโรงเรียนในฝนของอําเภอพุทธมณฑล  

 

ปการศึกษา 2549  

 -  ผานประเมินเปนโรงเรียนตนแบบในฝน 

  -  โรงเรียนสงเสรมิสุขภาพระดับทอง 

  -  โรงเรียนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดีเดน 

ปการศึกษา 2550 

 -  โรงเรียนไดรับการยกยองใหเปน “โรงเรียนที่ไดรับความนิยมสูง” จากกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

 -  โรงเรียนคณุธรรมชั้นนําของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปงบประมาณ 2551 ไดรบัจัดสรรอาคารเรียน 324 ล  

ปการศึกษา 2552 โรงเรยีนไดรบัการประกาศใหเปน “โรงเรียนสูมาตรฐานสากล” จากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ปการศึกษา 2557 โรงเรียนผานการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ

การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงศกึษาธิการ 

ปการศึกษา 2557 โรงเรียนผานการประเมินโรงเรียนในฝนและโรงเรียนมาตรฐานสากล เนน

คุณธรรมจริยธรรมและบูรณาการศีลธรรมในโรงเรียน จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปการศึกษา 2559 โรงเรียนผานการประเมินโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมดีเดน จากสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 9 

ปการศึกษา 2560 โรงเรียนไดรับการคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาระดับดีเดนดานการแนะแนวจาก

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ปการศึกษา 2561 โรงเรียนไดรับการคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาท่ีมีการดําเนินงาน อย.นอยดีเดน

ระดับยอดเย่ียม ของจังหวัดนครปฐม 

ในปจจุบันมี วาที่รอยตรีพิษณุพล  แตงออน เปนผูอํานวยการ  จํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1,598 คน  ผูบริหารและครูจํานวน 85 คน  บุคลากรทางการศึกษาจํานวน  

21  คน  ลูกจางประจํา  จํานวน  5  คน รวม 111 คน (ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2561) 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

 

 

ขอมูลบุคลากร 

โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 

******************************** 
 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรูและเพศ 

ปการศึกษา 2561 

กลุมสาระการเรียนรู จํานวน 

ชาย หญงิ รวม 

ภาษาไทย 3 4 7 

คณติศาสตร 3 9 12 

วิทยาศาสตร 4 10(1) 14(1) 

สังคมศึกษาฯ 3 8 11 

สุขศึกษาและพลศึกษา 3(1) 2 5(1) 

ศิลปะ 2 3 5 

การงานอาชีพ 7 8 15 

ภาษาตางประเทศ 3(1) 8(3) 11(4) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน - 1(1) 1(1) 

รวม 28(2) 53(4) 81(7) 

 

ที่มา:กลุมบริหารวิชาการ 

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

 

 

ขอมูลนกัเรียน 

โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 

**************************** 
 

ตารางแสดงจํานวนนักเรียนจําแนกตามช้ัน  หองเรียน  และเพศ  

ปการศึกษา 2561 

ระดับชั้น จํานวนนักเรียน 

ชาย หญงิ รวม 

มัธยมศกึษาปท่ี 1 159 121 280 

มัธยมศกึษาปท่ี 2 137 129 266 

มัธยมศกึษาปท่ี 3 136 93 229 

รวมมัธยมศึกษาตอนตน 432 343 775 

มัธยมศกึษาปท่ี 4 98 196 294 

มัธยมศกึษาปท่ี 5 102 144 246 

มัธยมศกึษาปท่ี 6 109 174 283 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 309 514 823 

รวมทั้งหมด 741 857 1,598 

ที่มา:กลุมบริหารวิชาการ 

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 

 

ตารางแสดงจํานวนหองเรียนจําแนกตามชั้นและจํานวนนกัเรียน   

ปการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน จํานวนหองเรียน จํานวนนักเรียน หมายเหตุ 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 7 280  

มัธยมศึกษาปท่ี 2 7 266  

มัธยมศึกษาปท่ี 3 7 229  

มัธยมศึกษาปท่ี 4 9 294  

มัธยมศึกษาปท่ี 5 9 246  

มัธยมศึกษาปท่ี 6 9 283  

รวม 48 1,598  

ที่มา:กลุมบริหารวิชาการ 

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 

 



                                                                                                                           

 

 

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัด ในการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (7S) 
 
 
 

ประเด็นสําคัญ 

สภาพแวดลอมภายใน : จุดแข็ง (+) สภาพแวดลอมภายใน : จุดออน (-) 
คา

คะแนน
เฉลี่ย 

จากมติ
สมาชิก 

 
 

ขัอมูลสนับสนุน 

คา
คะแนน
เฉลี่ย 

จากมติ
สมาชิก 

 
 

ขัอมูลสนับสนุน 

S1:ดานโครงสราง 

(Structure) 

0.54 1. สถานศึกษามีการจัด

โครงสรางการบริหารงาน

ตามนโยบายของ สพฐ. 

อยางชัดเจน  

2. มีการออกคําสั่งแตงตั้งและ

ระบุหนาท่ีการทํางานของ

แตละตําแหนงอยางชัดเจน 

งายตอการปฏิบัติ 

3.  โรงเรียนมีแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาโดยจัดทาํ

เปนแผนกลยุทธ กําหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาประสงค และตัวชี้วัด

ความสาํเร็จ ในการนาํ

นโยบายสูการปฏิบัติอยาง

ชัดเจน ครอบคลุมภารกิจ

ทุกดาน สงผลใหการ

ดําเนินงานของโรงเรยีน

เปนไปอยางมปีระสิทธิผล 

4.  โรงเรียนมีมาตรฐานของ

สถานศึกษาเพื่อใชกําหนด

คุณภาพการศึกษา และมี

ระบบการประเมินภายใน 

สงผลใหการศึกษามีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน 

0.21 1.    การแบงงานตาม

โครงสรางการบริหารของ

โรงเรียนที่มีขอจํากัดใน

ดานบุคลากรเนื่องจาก

บุคลากรมีนอย ทําใหเกิด

สภาวะ“งานลนคน” 

ตลอดจนตองรับผิดชอบ

ในงานที่ไมตรงกับความรู

ความสามารถ สงผลให

การดาํเนินงานเกิดความ

ลาชา 

2. การกําหนดมาตรการ 

ระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ

และขอบังคับภายใน

โรงเรียน ดานผูเรียน ดาน

ครูและบุคลากรบางอยาง

ไมชัดเจน สงผลใหการ

ดําเนินงานขาด

ประสิทธิภาพ 

 



                                                                                                                           

 

 

 
 
 

ประเด็นสําคัญ 

สภาพแวดลอมภายใน : จุดแข็ง (+) สภาพแวดลอมภายใน : จุดออน (-) 
คา

คะแนน
เฉลี่ย 

จากมติ
สมาชิก 

 
 

ขัอมูลสนับสนุน 

คา
คะแนน
เฉลี่ย 

จากมติ
สมาชิก 

 
 

ขัอมูลสนับสนุน 

 

S2 :ด  านกลยุทธ 

ข อ ง ห น  ว ย ง า น 

(Strategy) 

0.43 1. สถานศึกษามีการกําหนด

วิสัยทัศน ยุทธศาสตรและ 

เปาหมายที่ชัดเจนและ

สอดคลองกับแนวทาง

ของ กระทรวงศึกษาธิการ 

2. โรงเรียนบริหารจัดการ 
โดยยึดหลักการเพิ่ม
ผลผลิต การใชโรงเรียน
เปนฐานและวงจร
คุณภาพ PDCA ทําใหครู
บุคลากรและผูรับบริการมี
ความเชื่อมั่นในการจัด
การศกึษา สงผลดีตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. โรงเรียนสนับสนุนสงเสริม
ครูและบุคลากรไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง ทํา
ใหครูและบุคลากร มี
ความรูและทักษะวชิาชีพ 
สามารถจัดการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ 

4. มีการปฏิบัติการตามแผน 
5. มีการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

0.15 1. ความชัดเจนในการ

วางแผนกลยุทธของ

หนวยงาน 

2. แผนการในการพัฒนาการ

เรยีนรูและแลกเปลี่ยน

ประสบการณของ

บุคลากร 

3. โรงเรียนขาดระบบ

สารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพสงผลใหการ

ประสานงานขอมูลในแต

ละฝายไมมีคุณภาพ

เทาที่ควร 

 

S3:ด านระบบใน

กา ร ดํ า เ นิ น ง า น

ข อ ง ห น  ว ย ง า น 

(Systems) 

0.56 1. โรงเรียนจัดการศึกษาโดย
เนนพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาทั้งระดับ
โรงเรียน ระดับฝาย 
ระดับกลุมสาระ ระดับ
สายชั้น ระดับหองเรียน

0.21 1. ขาดการประสานงานอยาง

เปนระบบ 

2. การประเมินผลงาน และผล

การปฏิบัติงานขาดความ

เปนระบบและตอเนื่อง 



                                                                                                                           

 

 

 
 
 

ประเด็นสําคัญ 

สภาพแวดลอมภายใน : จุดแข็ง (+) สภาพแวดลอมภายใน : จุดออน (-) 
คา

คะแนน
เฉลี่ย 

จากมติ
สมาชิก 

 
 

ขัอมูลสนับสนุน 

คา
คะแนน
เฉลี่ย 

จากมติ
สมาชิก 

 
 

ขัอมูลสนับสนุน 

และระดับบุคคล 
2. โรงเรียนมีการจัดทํา

แผนการใชจายเงิน

งบประมาณโดยทุกฝายมี

สวนรวม 

3.  โรงเรยีนมีระบบการ

บริหารงบประมาณและ

ขั้นตอนการเบิกจายเงินท่ี

คลองตัว สงผลใหการ

ดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 

3. มีการนําระบบ IT มาใชใน

การปฏิบัติงานนอย 

4. ระบบการบริหารจัดการไม

เปนไปตามแผนงานการใช

จายงบประมาณ 

 

S4:ด านแบบแผน

หรือพฤติกรรมใน

การบริหารจัดการ 

(Style) 

0.58 1. ผูบริหารกําหนดทิศทาง

องคกรไดชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

0.21 1. ไมมีการหมุนเวียนงาน

ภายในหนวยงาน 

2.  การสื่อสารและการ

ปฏิสัมพันธระหวาง

บุคลากรในหนวยงาน 

3. การใสใจในการพัฒนา
ศักยภาพของบุลากร 

4. ความใสใจในดานการสราง
ขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร 

5. การรับฟงความคิดเห็นของ
ผูใตบังคับบัญชา 

S5:ดานบุคลากร/

สมาชิกในหน วย

งาน (Staff) 

0.60 1. ครูและบุคลากรมีวุฒิ

การศึกษาสูง มีความรู

ความสามารถตรงตามสาขา

วิชาชีพ  

2. มีการทํางานเปนทีม 

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

3. มีความสามัคคีในหมูคณะ 

 

0.16 1. การวางแผนภาระงาน

บุคลากร หนักไปที่บุคคลใด

บุคคลหนึ่ง ไมมีการ

กระจายงาน 

2. บุคลากรยังขาดความเขาใจ

ตอบทบาทหนาที่ในงานที่

รับผิดชอบ 

 



                                                                                                                           

 

 

 
 
 

ประเด็นสําคัญ 

สภาพแวดลอมภายใน : จุดแข็ง (+) สภาพแวดลอมภายใน : จุดออน (-) 
คา

คะแนน
เฉลี่ย 

จากมติ
สมาชิก 

 
 

ขัอมูลสนับสนุน 

คา
คะแนน
เฉลี่ย 

จากมติ
สมาชิก 

 
 

ขัอมูลสนับสนุน 

S6 : ด  า น ทั ก ษ ะ 

ค ว า ม รู  

ความสามารถของ

หนวยงาน (Skills) 

0.70 1. บุคลากรสวนใหญมีทักษะ

ในการใชเทคโนโลยีเปน

อยางด ี

2. บุคลากรมีประสบการณใน

การจัดการเรียนการ 

สอน 

3. ผูบรหิารและบุคลากรมี

คุณภาพและศักยภาพใน

การปฏิบัติงานมีความมุงมั่น

ในการจัดการศกึษาและ

ไดรับการพัฒนาความรู

อยางตอเนื่อง สงผลดีตอ

การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรยีน 

0.16 1. บุคลากรบางสวนขาด

ความรูความชํานาญดาน 

ICT  

2. ความคิดสรางสรรค ความ

ชํานาญในหนาที่ 

ท่ีรับผิดชอบ 

3. ทักษะในการควบคุม

ตนทุนผลผลิตและการ

เพิ่มผลผลิต 

4. ทักษะในการสราง

ปฏิสัมพันธกับผูอื่นในงาน

แตฝาย 

S7 :ด  านค  า นิยม     

รวมกันของสมาชิก

ใ น ห น  ว ย ง า น 

(Shared Values) 

0.55 1. ความคิดเห็นของบุคลากร

ท่ีมีตอหนาที่และการ

บริหารงาน อยูในทางที่ดี 

2. บุคลากรมีความเชื่อมั่นตอ

องคกรและหนวยงานของ

บุคลากร 

3. การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตามระบบการเรียนรู ระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนและ
ระบบกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพ สงผลกระทบ
ตอคุณภาพและสมรรถนะ
ของผูเรียนและผูสําเร็จ
การศึกษา 

0.13 1. บุคลากรปฏิบัติหนาที่ไม

เต็มตามศักยภาพเนื่องจาก

ขาดความรูความสามารถ

เฉพาะทาง 

 



                                                                                                                           

 

 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร ( C-PEST) 

 

 

 

ประเด็นสําคัญ 

สภาพแวดลอมภายนอก : โอกาส (+) สภาพแวดลอมภายนอก : อุปสรรค (-) 

คา

คะแนน

เฉลี่ย 

จากมติ

สมาชิก 

 

 

ขัอมูลสนับสนุน 

คา

คะแนน

เฉลี่ย 

จากมติ

สมาชิก 

 

 

ขัอมูลสนับสนุน 

C:ด านพฤติกรรม

ลูกคา (Customer 

Behaviors / 

Competitors 

Factors) 

0.14 1. โรงเรยีนจัดการบริหาร

การศึกษาอยางท่ัวถึง  ทํา

ใหผูเรียนไดรับโอกาสทาง

การศึกษาอยางเสมอภาค

และทั่วถึง 

2. โรงเรยีนมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา  ทําให
สามารถยกระดับการ
บริการและนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนโดย
เฉลี่ยดีขึ้น  และสามารถเขา
ศึกษาตอไดมากขึ้น 

3. โรงเรยีนเปนสถานที่บริการ
สําหรับชุมชนในดานตาง ๆ
เชน การออกกําลังกาย การ
จัดงานตาง ๆ มีประชาชน
ในชุมชนไดเขามาใชบริการ 

0.36 1.นักเรียนขาดความสนใจใน

การใชแหลงเรียนรูโดยเฉพาะ

การรักการอาน  สงผลใหไดรับ

ประสบการณไมหลากหลาย

เทาที่ควร 

 

P:ด  านการ เ มือง

แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย      

( Political  and  

Legal  Factors) 

0.76 1. พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 และที่แก ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2 5 4 5 เ ป ด โ อ ก า ส ใ ห

ทองถ่ินมีสวนรวมในการ

จัดการศกึษา 

2. นโยบายกระจายอํานาจสู

เขตพื้นที่การศกึษาและ

สถานศึกษาทาํใหโรงเรยีน

มีความคลองตัวในการ

ทํางาน 

0.21 1. นโยบายการปรับลด

อัตรากําลังของภาครัฐทํา

ใหโรงเรียนมีบุคลากรไม

พอเพียง 

2. การกําหนดมาตรฐานทาง

การศกึษาที่หลากหลาย 

ท้ังในระดับชาติระดับ

กระทรวง ระดับกรม และ

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ตลอดจนมาตรฐานของ

โรงเรียนเอง เปนอุปสรรค



                                                                                                                           

 

 

 

 

 

ประเด็นสําคัญ 

สภาพแวดลอมภายนอก : โอกาส (+) สภาพแวดลอมภายนอก : อุปสรรค (-) 

คา

คะแนน

เฉลี่ย 

จากมติ

สมาชิก 

 

 

ขัอมูลสนับสนุน 

คา

คะแนน

เฉลี่ย 

จากมติ

สมาชิก 

 

 

ขัอมูลสนับสนุน 

3. โรงเรียนไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจาก

หนวยงานทองถ่ินในการ

จัดกิจกรรมของโรงเรียน 

4. นโยบายการพัฒนา
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เพื่อใหมีและเลื่อนวิทย
ฐานะสงผลใหครูมีระดับ
การพัฒนาการจัด
กระบวนการเรยีนรู   เพิ่ม
มากขึ้น และเกิดผลดีตอ
การเรียนรูของนักเรียน 

ในทางปฏิบัติโดยเฉพาะ

อยางย่ิงโรงเรียน 

3. ความมุงหมายและ

หลักการจัดการศึกษา

ตาม  พ.ร.บ.การศึกษา

แหงชาติไมสอดคลองกับ

คานิยม  ความเชื่อและสิ่ง

ท่ีคาดหวังของผูปกครอง

ท่ีตองการใหลูกเรียนจบ

การศกึษา 

 

E:ด าน เศรษฐกิจ   

(  Economic  

Factors  )   

0.63 1.  ผูปกครองสวนมากทํางาน

รับจางและดาน

เกษตรกรรมสงผลใหมี

รายไดปานกลาง 

 

 

 

 

0.33 1. การประกอบอาชีพของ
ผูปกครอง  ทําใหพอแมไมมี
เวลาดูแลลูก สงผลใหเด็ก
เกิดความหว า เหวและ มี
นิสัยกาวราว 

2.  การประกอบอาชีพของ
ชุมชนถือเปนอาชีพท่ีมี
ความม่ันคงนอยและมี
แนวโนมที่จะมีปญหามากขึ้น 

S:ด  า น สั ง ค ม  – 

วั ฒ น ธ ร ร ม  

(Social –cultural 

Factors) 

0.68 1. ชุมชนมทีี่ตั้งอยูในบริเวณ

ปริมณฑลที่เปนแหลง

เกษตรกรรมสงผลใหมี

สภาพแวดลอมที่เหมาะใน

การพัฒนาเปนแหลงเรียนรู

และปลุกจิตสํานึกใหผูเรยีน

อนุรักษสิ่งแวดลอม 

0.32 1. ภูมิปญญาทองถิ่นใน

ชุมชนมีจํานวนนอยทั้งภูมิ

ปญญาฯประเภทองค

ความรูของกลุมบุคคล

ทองถ่ินและภูมิปญญาฯ

ประเภทงาน

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน 



                                                                                                                           

 

 

 

 

 

ประเด็นสําคัญ 

สภาพแวดลอมภายนอก : โอกาส (+) สภาพแวดลอมภายนอก : อุปสรรค (-) 

คา

คะแนน

เฉลี่ย 

จากมติ

สมาชิก 

 

 

ขัอมูลสนับสนุน 

คา

คะแนน

เฉลี่ย 

จากมติ

สมาชิก 

 

 

ขัอมูลสนับสนุน 

2.  ชุมชนสวนใหญยังใหความ

เคารพและเชื่อถือการ

ตัดสินใจของครูและ

ผูบรหิารโรงเรียน สงผลให

การบริหารจัดการศึกษา

เปนไปดวยความราบรื่น 

 

 

 

 

2. ผูปกครองสวนใหญทอดท้ิง
ใหบุตรหลานให 
ปู ยา ตา และ ยายเปน
ผูดูแล ทําใหเกิดอุปสรรค
ในการเชื่อมโยงการเรียนรู
ของนักเรียนกับโรงเรยีน 

3. กระแสบริโภคนิยมในยุค
โลกาภิ วั ฒน  ส ง ผล ให
เยาวชนเกิดการเลียนแบบ
วัฒนธรรมตางชาติที่ ไม
เหมาะสม เชน การแตง
กาย  ทรงผม 

T:ดานเทคโนโลยี 

( Technological 

Factors) 

0.72 1. ความกาวหนาดาน
เทคโนโลยีสงผลใหชุมชนที่
ยังทําอาชีพทางการเกษตร
สามารถสรางผลิตผลได
ปริมาณเพิ่มขึ้น 

2. ทุกครัวเรือนมีเคร่ืองอํานวย
ความสะดวกทั้งในดานการ
อุปโภคและบรโิภคที่
ทันสมัยสงผลใหชุมชนไดรับ
ความสุขสบายและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ค ว า ม ก า ว ห น า ด า น
เทคโนโลยีการสื่อสารสงผล
ใหชุมชนมีระดับการรับรู
ขอมูลขาวสารตาง ๆ
เพิ่ ม ขึ้ น  ทํ า ให เ ข า ใ จ ใน
บทบาทหนาที่  การเมือง
การปกครอง และสิทธิของ
ตนไดในระดับดี 

0.32 1. ครอบครัวขาดความเอาใจ

ใส และความตระหนักถึง

โทษภัยของเทคโนโลยี

สมัยใหม ปลอยปละละเลย

ใหเด็กอยูกับสื่อโซเชียลท่ีไม

เหมาะสมโดยขาด

คําแนะนํา สงผลกระทบตอ

พฤติกรรมเสี่ยงไปในทางที่

ไมพึงประสงคของนักเรียน 



                                                                                                                           

 

 

 

กําหนดน้ําหนกัของสภาพแวดลอมภายใน   

ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน ผลการพิจารณาน้ําหนัก 

S1:ดานโครงสราง (Structure) 0.14 

S2:ดานกลยุทธของหนวยงาน (Strategy) 0.13 

S3:ดานระบบในการดําเนินงานของหนวยงาน (Systems) 0.15 

S4:ดานแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style) 0.15 

S5:ดานบุคลากร/สมาชิกในหนวยงาน (Staff) 0.14 

S6:ดานทักษะ ความรู ความสามารถของหนวยงาน (Skills) 0.16 

S7:ดานคานิยมรวมกันของสมาชิกในหนวยงาน (Shared 

Values) 

0.13 

น้ําหนักคะแนนรวม 1.00 

 

 

กําหนดน้ําหนกัของสภาพแวดลอมภายนอก 

ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ผลการพิจารณานํ้าหนัก 

C:ดานพฤติกรรมลูกคา (Customer Behaviors / 

Competitors Factors) 

0.26 

P:ดานการเมืองและกฎหมาย ( Political  and  Legal  

Factors) 

0.19 

E:ดานเศรษฐกิจ ( Economic  Factors  )   0.20 

S:ดานสังคม – วัฒนธรรม (Social – cultural Factors) 0.17 

T:ดานเทคโนโลยี (Technological Factors) 0.18 

นํ้าหนักคะแนนรวม 1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

 

 

สรุปผลการวิเคราะหสถานศึกษา 

สถานภาพของสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 
 

ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน  

น้ํา 

หนัก 

คะแนนเฉลี่ย 

(5ระดับ) 

คะแนนเฉลี่ย 

(น้าํหนัก) 

 

สรุปผล 

จุดแข็ง จุดออน จุดแข็ง จุดออน 

S1:ดานโครงสราง (Structure) 0.14 3.88 1.50 0.54 0.21 0.33 
S2:ดานกลยุทธของหนวยงาน(Strategy) 0.13 3.63 1.13 0.47 0.15 0.32 
S3:ดานระบบในการดําเนินงานของหนวย
งาน (Systems) 

0.15 3.75 1.38 0.56 0.21 0.35 

S4:ดานแบบแผนหรือพฤติกรรมในการ
บริหารจัดการ (Style) 

0.15 3.88 1.38 0.58 0.21 0.37 

S5:ด านบุคลากร/สมาชิกในหนวยงาน 
(Staff) 

0.14 4.25 1.13 0.60 0.16 0.44 

S6:ดานทักษะ ความรู ความสามารถของ
หนวยงาน (Skills) 

0.16 4.38 1.00 0.70 0.16 0.54 

S7:ดานคานิยมรวมกันของสมาชิกในหน
วยงาน (Shared Values) 

0.13 4.25 1.00 0.55 0.13 0.42 

เฉลี่ยปจจัยภายใน 4.00 1.23  

สรุปปจจัยภายใน 1.39  

 

 

ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก  

น้ํา 

หนัก 

คะแนนเฉลี่ย 

(5ระดับ) 

คะแนนเฉลี่ย 

(น้าํหนัก) 

 

สรุปผล 

จุดแข็ง จุดออน จุดแข็ง จุดออน 

C:ด  า นพฤติ ก ร ร มลู กค  า  ( Customer 
Behaviors / Competitors Factors) 

0.26 4.38 1.38 1.14 0.36 0.85 

P:ดานการเมืองและกฎหมาย ( Political  
and  Legal  Factors) 

0.19 4.00 1.13 0.76 0.12 0.55 

E:ดานเศรษฐกิจ ( Economic Factors )   0.20 3.13 1.63 0.63 0.33 0.30 
S:ดานสังคม – วัฒนธรรม (Social – 
cultural Factors) 

0.17 4.00 1.88 0.68 0.32 0.36 

T:ด  า น เ ท ค โ น โ ล ยี  ( Technological 
Factors) 

0.18 4.00 1.75 0.72 0.32 0.40 

เฉลี่ยปจจัยภายนอก 3.93 1.54  

สรุปปจจัยภายนอก 1.20  



                                                                                                                           

 

 

 

กราฟแสดงสถานภาพของหนวยงาน 

โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 

 

         

โอกาส 

( OP Portunity  ) 

O 

+ 

                                                                                                              

                                                                                                   

                                                                                         

           +3.93                                                                                       

   

 

     S   จุดแข็ง     +                                                                              -       W    จุดออน 

    ( Strength )                                                                                          ( Weakness ) 

         -1.54 

          

 

 

 

 

 

- 

T 

Threate 

อุปสรรค 

 

Stars (เอ้ือและแข็ง) เปนตําแหนงที่บงบอกวาหนวยงานโดยภาพรวมสวนใหญมีปจจัยภายนอกท่ี เป

นโอกาส และมีปจจัยภายในท่ีแข็ง เปนหนวยงานท่ีมี ความพรอมสูง เชน เปนโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพได

มาตรฐาน หนวยงานเมื่อมีสถานภาพเปน Stars ใหกําหนดกลยุทธเชิงรุก(Aggressive) ตองรักษาความเปน 

Stars ใหยืนยงตอไปและพัฒนางานตอยอด 

+4.00 -1.23 

1.20 1.39 

Stars (เอื้อและแข็ง) 



                                                                                                                           

 

 

ปรัชญาโรงเรียน 
“รักษศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นําวิชาการ สืบสานงานพระราชดาํริ” 

 

ตราประจําโรงเรียน 
“ตรา จปร.” 

 

สีประจําโรงเรยีน 
เหลือง-ดํา 

 

วิสัยทัศนโรงเรียน  
“สถาบันผูนําแหงภูมิปญญาและการเรยีนรู สูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย” 

 

อัตลักษณโรงเรยีน 
ยิ้มแยม  ทักทาย  ยกมือไหว  สวัสดี 

 

เอกลักษณของสถานศึกษา 
“เศรษฐกิจพอเพียง” 

 

พันธกิจโรงเรียน 
 

 1. สงเสรมิการจัดการศกึษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2. สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอย างท ั่วถ ึง ทัดเทียมและมีคุณภาพ 

 3. สง เสริ ม ให ผู เร ีย น ม ีคุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม มี ค ุณ ลักษณะ อันพึ ง ป ร ะ ส ง ค ตามหลักสูตร และ

คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 4. พ ัฒนาระบบบร ิหารจ ัดการ ที่เน นการม ีส วนรวม เพื่อเสริมสรางความร ับผ ิดชอบ ตอคุณภาพ

การศกึษา และบูรณาการการจัดการศกึษา 

 5. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย 

 6. สงเสริมการดําเนินงานตามแนวพระราชดาํริของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

 

 

เปาประสงคโรงเรียน 
 

 1. นักเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2. นักเร ียนทุกคนได ร ับการศ ึกษาอย างท ั่วถ ึง ทัดเทียมและมีคุณภาพ  

 3. นัก เรี ย นทุก   ค   น   มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม มี คุ ณ ลักษณะ อันพึ ง ป ร ะ ส ง ค ตามหลักสูตร และ

คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

4. โรงเรยีน ครู และนักเรียนเปนแบบอยางท่ีดีในการจัดกิจกรรมและจัดการศกึษาตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 5. โรงเรียนมีการบร ิหารจ ัดการ ที ่เน นการม ีส วนรวม เสริมสรางความร ับผ ิดชอบ ตอคุณภาพ

การศกึษา และบูรณาการการจัดการศกึษา 

6. การบริหารและการจัดการเรยีนรูของโรงเรียนดําเนินการอยางสรางสรรค รองรับการกระจาย 

อํานาจ ทุกคนทํางานรวมกันอยางมีความสุข ยกระดับการบริหารดวยระบบคุณภาพ 

7. บุคลากรในโรงเรยีนเปนผูนําท่ีมีความรู สามารถพัฒนานักเรียนทุกคนใหมีคุณภาพตาม 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล 

8. นักเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (World Class) เปนเลิศดานวิชาการ สื่อสารสองภาษา      ล้ํา

หนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค 

9. นักเรียนไดรับการพัฒนาดวยกระบวนการสะเต็มศึกษา (STEM Education)  

10.นักเรียนไดรับการสงเสริมตามกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” 

11.นักเรียนไดรับการดูแลและสงเสริมตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

ยุทธศาสตรโรงเรียน 
 

1. การพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

 1.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 1.2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 1.3 การพัฒนาสถานศึกษาและแหลงเรยีนรู 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

3. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 

4. การพัฒนาครูทั้งระบบ 

5. การพัฒนาการบริหารจัดการ 

6. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางทุนทางปญญาของชาติ 

7. พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล (World - Class Standard School 

 



                                                                                                                           

 

 

กลยุทธ : โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 

ปงบประมาณ 2562 

 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 

 

1. การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

 

1.1 การพัฒนาหลักสูตร 1. พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมดานวิชาการ 

2. พัฒนาหลักสูตรสนับสนุนภูมิสังคมอาชีพและหลักสูตรฐานสมรรถนะ    ที่

สอดคลองกับความตองการของประเทศและมาตรฐานสากล 

3. ปรับปรงุวิธีการวัดและประเมินผลผูเรียนใหตอบสนองความแตกตาง ที่

หลากหลายของผูเรียนทุกกลุม 

4. สง เสริมสนับสนุนการจัดหลักสูตรประชาธิปไตย ความเปนไทย 

เศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษสิ่งแวดลอมและการปองกันยาเสพติด 

      1.2 การพัฒนาการจัด    

การเรียนการสอน 

1. สงเสริมสนับสนุนใหมีโครงการเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  

ในการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. พัฒนาผูเรยีนใหมีสมรรถนะในการเรียนรู สรางสรรคนวัตกรรม ตางๆ  

3. ยกระดับความสามารถดานเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และ

ภาษาตางประเทศ 

4. รณรงค สงเสริมใหมีการสรางความรู ความเขาใจ ปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรม สันติวิธี จิตอาสา จิตสาธารณะ จิตสํานึกความรับผิดชอบ ใหแก

ผูเรียนทุกระดับการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมือง 

5. สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเปนเครือขายพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

6. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนดานการอนุรักษทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม ประวัติศาสตรประชาธิปไตย เศรษฐกิจพอเพียง 

7. สงเสริมการพัฒนานักเรียนดวยกระบวนการสะเต็มศึกษา (STEM 

Education)  

8. สงเสริมการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”  

 

 

 



                                                                                                                           

 

 

 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 

 

    1.3 การพัฒนาสถานศึกษา

และแหลงเรียนรู 
1. สงเสริม สนับสนุนเขารับการคัดเลือก ยกยอง เชิดชูเกียรติของ

สถานศึกษา 

2. จัดใหมี แหล ง เรียนรู หลากหลายรูปแบบรวมทั้ งสื่ อทาง ไกล           

สื่อออนไลน-ออนแอร  

3. จัดใหสถานศึกษามีความเปนเลิศเฉพาะดานในกลุมอาชีพตาง ๆ 

4. พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 
1. พัฒนาทักษะการเขาถึงความรูใหมๆ ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อพรอมใช Free WiFi  

2. บูรณาการความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษา  

3. สงเสริมการเรียนรูในชุมชน (Community) ผานเครือขายเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

3. การเพิ่มโอกาสทาง

การศึกษา 
1. สงเสริมใหมีระบบคัดกรอง ระบบเฝาระวัง ระบบชวยเหลือดูแล 

ระบบแนะแนว และระบบการสงตอผูเรียนแตละระดับการศึกษาใหมี

โอกาสเขาถึงการศกึษาตามศกัยภาพของผูเรียนไดอยางตอเนื่อง 

2. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบท

ของแตละพื้นที่ 

3. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ       

ท่ีเหมาะสมกับบริบทของแตละพื้นท่ีและกลุมเปาหมาย 

4. สนบัสนุนการเรียนฟรีจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5. สงเสริมสนับสนุนการจัดสรรทุนหนึ่งทุน หนึ่งอําเภอ เพื่อเปดโอกาส

ใหผูเรยีนไดศึกษาตอตางประเทศ 

6. สนบัสนุนใหผูเรียนมีโอกาสทํางานและสรางรายไดระหวางเรียน 

 

 

 



                                                                                                                           

 

 

 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 

 

4. การพัฒนาครูทั้งระบบ 1. กําหนดนโยบายและวางแผน การพัฒนา การใช และการบํารุงรักษา

ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

2. สงเสรมิการพัฒนาและฝกอบรมครู/ ผูเชี่ยวชาญสูการเปนครูมืออาชีพ

ในแตละสาขา 

3. สงเสริมใหมีการนําความรูและบุคลากรจากภายนอกไดแกครูภูมิ

ปญญา และบุคลากรจากสถานประกอบการเขามาเปนครูผูสอนใน

สถานศึกษา 

4. สงเสรมิขวัญ กําลังใจ แรงจูงใจและกําหนดหลักเกณฑความกาวหนา/ 

การคงอยูของการประกอบวิชาชีพครู 

5. ยกยอง เชิดชู คนดีคนเกง ในสายวิชาชีพทั้งในและนอกระบบ 

6. สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาครูทั้ง

ระบบ 

 

5. การพัฒนาการบริหาร

จัดการ 
1. ปรับโครงสรางการบริหารภายใน    เพื่อมุงสูการดําเนินงาน         

เชิงบูรณาการ 

2. ใหสถาบันอุดมศึกษารวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดทําแผน

ยุทธศาสตรพัฒนา   เพื่อสงเสรมิศกัยภาพการแขงขันของประเทศ 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

4. สงเสริมสนับสนุนการทํางานเชิงบูรณาการ/การสรางเครือขายการ

ทํางานระหวางภาครัฐ เอกชน และองคกรอื่น 

5. สนับสนุนใหหนวยงานและสถานศึกษารับผิดชอบผลผลิตของตนเอง

ตอสังคม 

6. รณรงค ประชาสัมพันธ และขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร/

มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ สูการปฏิบัติ 

 

 



                                                                                                                           

 

 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 

 

6. การวิจัยและพัฒนาเพื่อ

สรางทุนทางปญญาของชาติ 
1. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยทางการศกึษาดวยระเบียบวิธีที่เหมาะสมกับ

ความตองการและบริบทของพื้นที่ 

2. สงเสริมการทําการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการศึกษาและเรียนรู 

และตอบสนองความตองการของทองถ่ิน สหวิทยาการ และเพิ่มขีด

ความสามารถการแขงขันในระดับสากล 

3. กําหนดใหมีหนวยงานกลางในการสงเสริมสนับสนุนการวิจัยทาง

การศกึษา 

4. สงเสริมสนับสนุนการศึกษาคนควา วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน 

 

7.  พั ฒ น า โ ร ง เ รี ย น สู

มาตรฐานสากล (World - 

Class Standard School) 

 

1. สงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

การสอนไดสองภาษา การพัฒนาการใช IT ใชระบบการวัดผลประเมินผล

แบบมาตรฐานสากล  ใชหนังสือเรียนและสื่อภาษาตางประเทศ  

แลกเปลี่ยนการเรียนรูการจัดการเรียนการสอนระดับนานาชาติ  ครูมี

ผลงานวิจัย   และจัดทําหลักสูตรใหเปนมาตรฐานสากล 

2. พัฒนานักเรยีนใหมีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑการประเมินระดับชาติ 

มีความสามารถ และความถนัดที่แขงขันระดับนานาชาติได  นักเรียน

เรียนตอในระดับสูงจนถึงระดับอุดมศึกษาในอัตราสูง ใชภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดดี    เขียนเรียงความข้ันสูงได  สามารถ

ผลิตผลงานสรางสรรคได ทั้งดานวิชาชีพ และวิชาการ มีผลงานประเภท

โครงงาน 

3) ผูบรหิารมวีิสัยทัศนและสามารถนําโรงเรียนสูการเปนมาตรฐานสากล 

บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ  มีความเปนผูนําทางวิชาการ 

(Academic Leadership)ที่มีผลงานปรากฏเปนท่ียอมรับ  มีศักยภาพ

การใช IT    มีความสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร 

มีระบบการจัดความรูและสรางนวัตกรรมเผยแพร และมีประสบการณ

อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรยีนรูในการจัดการศึกษานานาชาติ 

 

 

 



                                                                                                                           

 

 

ตารางแสดงงบประมาณเงินอุดหนุน (คาใชจายรายหัว) ปงบประมาณ 2562 
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา  

ในพระสังฆราชูปถัมภ 
 
 

ระดับชั้น เงินอุดหนุน 
(คาใชจายรายหัว)/

ภาคเรียน 

จํานวน
นักเรียน  

ปการศึกษา 
2561 

เงนิอุดหนุน (คาใชจายรายหัว) 
ปงบประมาณ 2562 

 
 

รวม ภาคเรียนท่ี 
2/2561 

ภาคเรียนท่ี 
1/2562 

มัธยมศึกษาตอนตน 1,750 775 1,356,250 1,356,250 2,712,500 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,900 823 1,563,700 1,563,700 3,127,400 

รวม  1,598 2,919,950 2,919,950 5,839,900 
 

 
 

 
 
 

aaaadftAa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                                    
 

             ( นางสุนันท     มีศร ี) 
     หัวหนากลุมงานการเงนิและการบัญชี 

 

          ลงชื่อ                                                    
 

                     ( นายเอกราช  อยูฤกษ ) 
        หัวหนางานแผนงานและจัดทําคําของบประมาณ 

 

          ลงชื่อ                                                    
 

                      ( นายสมเกียรติ  ฐานบัญชา) 
                รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

 

 



                                                                                                                           

 

 

การจัดสรรงบประมาณ 2562 
โรงเรียนรตันโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา  

ในพระสังฆราชูปถัมภ 
 
 

  เงนิอุดหนุน (คาใชจายรายหัว)   5,839,900   บาท 
  งบวิชาการ 70 %    4,087,930   บาท 
  งบบริหารทั่วไป  20 %   1,167,980   บาท 
  งบสํารองจาย  10 %     583,990   บาท 
 

 

 

 

                                    ลงชื่อ 
                                                  นายเอกราช  อยูฤกษ 
                                   หัวหนางานแผนงานและจัดทําคําของบประมาณ 

 

 

                                    ลงชื่อ 
                                                 นายสมเกียรติ  ฐานบัญชา 
                                         รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 

 

 

                             วาท่ีรอยตรี 
( พษิณุพล   แตงออน ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนรตันโกสนิทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา 
ในพระสังฆราชูปถัมภ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

 

 

ประมาณการเงินอุดหนนุ (คาใชจายรายหัว)   
ปงบประมาณ 2562-2565 

โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 9 

***************************************** 
 

 
ระดับชั้น 

 
เงินอุดหนุน 

(คาใชจายรายหัว)/

ภาคเรียน 

ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565  
รวมเงินอุดหนนุ 

4 ป จํานวน 
นักเรียน   

จํานวน 
เงินอุดหนุน 

จํานวน 
นักเรียน   

จํานวน 
เงินอุดหนุน 

จํานวน 
นักเรียน   

จํานวน 
เงินอุดหนุน 

จํานวน 
นักเรียน   

จํานวน 
เงินอุดหนุน 

มัธยมศึกษาตอนตน 3,500 775 2,712,500       800 2,800,000       824 2,884,000       849 2,971,500 11,368,000 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 823 3,127,400    850 3,230,000    876 3,328,000    901 3,423,800 13,109,200 
 

รวม 1,598 5,839,900    1,650 6,030,000    1,700 6,212,000    1,750 6,395,300 24,477,200 
 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                           

 

 

ประมาณการงบประมาณ 2562-2565 (แยกตามการบริหารจัดการ) 
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา  ในพระสังฆราชูปถัมภ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 9 
***************************************** 

 

รายการ งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2563 งบประมาณ 2564 งบประมาณ 2565 รวม 
 

งบวิชาการ 70 %  4,087,930 4,221,000  4,348,400 4,476,710   17,134,040 
 

งบบริหารทั่วไป  20 %
  

1,167,980 1,206,000  1,242,400 1,279,060     4,895,440 
 

งบสํารองจาย  10 %
  

   583,990   603,000    621,200  639,530  2,447,720 
 

รวม 100 % 5,839,900 6,030,000 6,212,000 6,395,300 24,477,200 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

 

 

รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวดานพัฒนาวิชาการ (70%) ประจําปงบประมาณ 2562-2565   

โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา  ในพระสังฆราชูปถัมภ 
  เงินอุดหนุนรายหัว รวมเงิน 

โครงการ/งาน/กจิกรรม ปงบประมาณ 
2562 

ปงบประมาณ 
2563 

ปงบประมาณ 
2564 

ปงบประมาณ 
2565 

ท้ังสิ้น  

   1. พฒันากลุมบริหารวิชาการ (465,000) (565,000) (570,000) (570,000) (2,170,000)  

-  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ 80,000 100,000 100,000 100,000 380,000  
-  ประกันคุณภาพภายใน 40,000 50,000 50,000 50,000 190,000  

-  ปรับปรุงและพัฒนางานทะเบียนวัดผล 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000  
-  นิทรรศการวิชาการ 40,000 50,000 50,000 50,000 190,000  
-  สงเสริมการแขงขันทักษะทางวิชาการ 40,000 50,000 50,000 50,000 190,000  
-  สอนเสริม O-NET 40,000 50,000 50,000 50,000 190,000  

-  สงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน 40,000 50,000 50,000 50,000 190,000  
      -  Stem-Day 40,000 50,000 50,000 50,000 190,000  

-  สงเสริมงานวิจัยทางการศึกษา 35,000 45,000 50,000 50,000 180,000  

-  เศรษฐกิจพอเพียง 40,000 50,000 50,000 50,000 190,000  
      -  รับสมัครนักเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000  
   2. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (300,000) (300,000) (310,000) (320,000) (1,230,000)  
      -  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากล 175,000 175,000 185,000 195,000 730,000  
      -  นิทรรศการสัปดาหวิทยาศาสตร 35,000 35,000 35,000 35,000 140,000  
      -  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ (สารเคมี) 70,000 70,000 70,000 70,000 280,000  

-  Science Media Centre 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000  



                                                                                                                           

 

 

 

  เงินอุดหนุนรายหัว รวมเงิน  

โครงการ/งาน/กิจกรรม ปงบประมาณ 
2562 

ปงบประมาณ 
2563 

ปงบประมาณ 
2564 

ปงบประมาณ 
2565 

ท้ังสิ้น  

   3. กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร (275,000) (275,000) (285,000) (295,000) (1,130,000)  

     -  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากล 195,000 195,000 205,000 215,000 810,000  

     -  สงเสริมความเปนเลิศทางคณิตศาสตร 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 
     -  คายคณิตศาสตร 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000 
     -   Rsbs Math Game 20,000 20,000 20,000 20,000 80,000 
  4. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (255,700) (255,700) (265,700) (275,700) (1,052,800) 
    -  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากล  155,700 155,700 165,700 175,700 652,800 
    -  สงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
    -  สงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน งปม.สพฐ. งปม.สพฐ. งปม.สพฐ. งปม.สพฐ. - 
   5. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (255,700) (255,700) (265,700) (275,700) (1,052,800) 
    -  พัฒนาคณุภาพการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากล 85,700 85,700 95,700 105,700 372,800 
    -  แขงขันกีฬาภายใน สมาคม สมาคม สมาคม สมาคม - 
    -  แขงขันกีฬาภายนอก 60,000 60,000 60,000 60,000 240,000 
    -  จัดการแขงขันกีฬาจตุรัตนและจตุรัตนสามัคคี 40,000 40,000 40,000 40,000 160,000 
    -  สงเสริมกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 60,000 60,000 60,000 60,000 240,000  

    -  กีฬาพาดี 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000  



                                                                                                                           

 

 

 

  

  เงินอุดหนุนรายหัว รวมเงิน 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ปงบประมาณ 
2562 

ปงบประมาณ 
2563 

ปงบประมาณ 
2564 

ปงบประมาณ 
2565 

ท้ังสิ้น  

 

   6. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ (185,000) (185,000) (195,000) (205,000) (770,000)  

     -  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากล 120,000 120,000 130,000 140,000 510,000  

     -  กิจกรรมวนัสําคญัตามปฏิทิน 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000  

     -  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมผูเรียน 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000  

     -  บูรณาการการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000  

   7. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ (185,000) (185,000) (195,000) (205,000) (770,000)  

    -  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากล 135,000 135,000 145,000 155,000 570,000  

    -  สงเสริมตามแนวทางพระราชดํารขิองเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000  

   8. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (185,000) (185,000) (195,000) (205,000) (770,000)  

    -  สงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 115,000 115,000 125,000 135,000 490,000  

    -  วันรักภาษาไทย 30,000 30,000 30,000 30,000 
120,000  

    -  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรภาษาไทย 40,000 40,000 40,000 40,000 160,000  

 
 
 



                                                                                                                           

 

 

  เงินอุดหนุนรายหัว รวมเงิน 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ปงบประมาณ 
2562 

ปงบประมาณ 
2563 

ปงบประมาณ 
2564 

ปงบประมาณ 
2565 

ท้ังสิ้น  

 

    9. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (185,000) (185,000) (195,000) (205,000) (770,000)   

    -  สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะ 20,000 20,000 30,000 40,000 110,000   

    -  สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป 40,000 40,000 40,000 40,000 160,000   

    -  สงเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถทางดนตรีสากลฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000   

    -  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางดนตรีไทย 45,000 45,000 45,000 45,000 180,000   

    -  สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางศิลปะ 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000   

   10. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (20,000) (20,000) (30,000) (40,000) (110,000)   

   -  สงเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 20,000 20,000 30,000 40,000 110,000   

   -  ทัศนศึกษา  งบเรยีนฟรี15ป งบเรียนฟรี15ป งบเรียนฟรี15ป งบเรียนฟร1ี5ป -   

   11. งานแนะแนว (50,000) (50,000) (60,000) (70,000) (230,000)   

   -  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนเรียนรวม 3,000 3,000 3,000 10,000 19,000   

   -  แนะแนวการศึกษาตอและอาชีพ 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000   

   -  สงเสริมคุณภาพการบริหารจัดการงานบริการแนะแนว 37,000 37,000 47,000 50,000 171,000   

   12. งานหองสมุด (90,000) (90,000) (100,000) (110,000) (390,000)   

   -  จัดซื้อหนังสือเขาหองสมุด 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000   

   -  ปรับปรุงหองสมุด  10,000 10,000 20,000 30,000 70,000   

   -  โครงการรักการอาน 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000   



                                                                                                                           

 

 

 

 

 

  เงินอุดหนุนรายหัว รวมเงิน 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ปงบประมาณ 
2562 

ปงบประมาณ 
2563 

ปงบประมาณ 
2564 

ปงบประมาณ 
2565 

ทั้งสิ้น  

   13. งานศูนยคอมพิวเตอร (90,000) (90,000) (100,000) (110,000) (390,000) 
   -   สงเสริมและพฒันาศูนยคอมพิวเตอร 45,000 45,000 50,000 50,000 190,000 
   -   สงเสริมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร 45,000 45,000 50,000 60,000 200,000 
   14. กลุมบริหารงบประมาณ (1,361,530) (1,394,600) (1,397,000) (1,405,310) (5,558,440) 
   - งานยานพาหนะ/ซอมบํารุง 350,000 350,000 350,000 350,000 1,400,000 
   - สาธารณูปโภค 911,530 944,600 947,000 955,310 3,758,440 
   - จัดทําแผนปฏิบัติการ 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
  15. งานบุคคล (185,000)  (185,000)  (185,000)  (185,000)  (740,000) 
   - พัฒนาบุคลากร 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
   - พัฒนางานทะเบียนประวตัแิละยกยองเชิดชูเกียรติ 65,000 65,000 65,000 65,000 260,000 
   - พัฒนางานวางแผนอัตรากําลังและกําหนด   
     ตําแหนง สรรหาและบรรจุแตงต้ัง 

10,000 10,000 10,000 10,000 
40,000 

   - พัฒนาวินัยและการรักษาวินัยและออกจากราชการ 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 
 4,087,930 4,221,000 4,348,400 4,476,710 17,134,040 



                                                                                                                           

 

 

รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวดานบริหารทั่วไป (20%) ประจําปงบประมาณ 2562-2565 
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 

  เงินอุดหนุนรายหัว รวมเงิน 
โครงการ/งาน/กิจกรรม ปงบประมาณ 

2562 
ปงบประมาณ 

2563 
ปงบประมาณ 

2564 
ปงบประมาณ 

2565 
ทั้งสิ้น  

กลุมบริหารทั่วไป        

   - พัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 657,980 661,000 662,400 664,060 2,645,440 
 

   - โครงการจัดหาสื่อโสตทัศนูปกรณ 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 
 

   - โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ 15,000 15,000 15,000 20,000 65,000 
 

   - โครงการอบรมเยาวชนนกัพูด 35,000 35,000 35,000 35,000 140,000 
 

   - โครงการพัฒนางานโภชนาการ 40,000 40,000 40,000 40,000 160,000 
 

   - โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัย  40,000  40,000  40,000  40,000 160,000 
   - โครงการดําเนินงานควบคุมภายใน    5,000    5,000    10,000    10,000 30,000 

 

   - โครงการพัฒนากิจกรรมสภานักเรยีน  10,000  10,000  10,000  10,000 40,000 
 

   - โครงการดําเนินงานระบบดูแลฯ  30,000  40,000  50,000  60,000 180,000 
   - โครงการปจฉิมนิเทศ  10,000  10,000  10,000  10,000 40,000 
   - โครงการเขาคายพัฒนาผูนํานักเรียน  30,000  30,000  30,000  30,000 120,000 
   - โครงการปฐมนิเทศนักเรยีนใหม เงินสมาคม เงินสมาคม เงินสมาคม เงินสมาคม            - 
   - โครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ    5,000    5,000    10,000    10,000 30,000 
   - โครงการจัดกิจกรรมวนัแมแหงชาติ    5,000    5,000    10,000    10,000 30,000 
 



                                                                                                                           

 

 

 

  เงินอุดหนุนรายหัว รวมเงนิ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม ปงบประมาณ 
2562 

ปงบประมาณ 
2563 

ปงบประมาณ 
2564 

ปงบประมาณ 
2565 

ท้ังสิ้น  

    - โครงการประดับเข็มนักเรยีน ม.4 เงินสมาคม เงินสมาคม เงินสมาคม เงินสมาคม เงินสมาคม  

    - โครงการรณรงคปองกันสารเสพติด     20,000     30,000     40,000     50,000 140,000 
    -  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ  10,000  10,000  10,000  10,000 40,000 
    - โครงการวันไหวคร ู   10,000   10,000   10,000   10,000 40,000 
    - โครงการสงเสริมประชาธิปไตย   10,000   10,000   10,000   10,000 40,000 
    - โครงการเยี่ยมบานนักเรียน  5,000  10,000  10,000  10,000 35,000 
    - โครงการมอบทุนการศึกษา   5,000 10,000 10,000 10,000 35,000 
    - เขาคายปฏิบัตธิรรมเฉลิมพระเกียรติ   5,000    10,000    10,000    10,000 35,000 
    - สงเสริมคุณธรรมจรยิธรรม 20,000 20,000 20,000 30,000 90,000 

รวม 1,167,980 1,206,000 1,242,400 1,279,060 4,895,440 
         

 


