คํานํา
การจัดทําแผน 4 ป ของโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ เปน
การวางแผนดําเนินงาน/โครงการตามแผนกลยุทธของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเปาหมายที่สําคัญคือ
เพื่อให การดํา เนิ น งานพัฒนาโรงเรียน บุค ลากร นัก เรีย น เป นไปอยา งมีประสิทธิ ภ าพสูม าตรฐานสากล
(World - Class Standard School) พัฒนาผูเรียนใหเปนเลิศดานวิชาการ สื่อสารไดอยางนอยสองภาษา
ล้ําหนาความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค นักเรียนในอนาคตจะเปนบุคคลที่มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค มีจิตสํานึกในความเปนไทย มีความพรอมสมบูรณทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม สามารถใชความรู
ความสามารถในการดํารงอยูในสังคมอยางมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง พรอมทั้งมีคานิยมและ
จิตสํานึกที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
หวังเปนอยางยิ่งวาแผน 4 ป ของโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ
ฉบั บ นี้ จะนํา โรงเรียนไปสูเปาหมายและวิสัยทัศนที่กํา หนดไว ขอใหบุ คลากรทุกคนไดนํา ไปปฏิ บัติจริ ง
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 เปนแผนที่วางกรอบเป าหมายและทิศทางการจัด
การศึ ก ษาของประเทศ โดยมุง จัด การศึก ษาใหคนไทยทุก คนสามารถเข า ถึ งโอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีป ระสิทธิภาพ พัฒนาคนใหมีสมรรถนะ
ในการทํางานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึ กษาแหงชาติ ยึดหลักสํา คัญ ในการจัดการศึกษาประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพื่ อปวงชน
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม (All For Education) อีกทั้ง
ยึดตามเปา หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชว งวัย 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
และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศลดลง
ยุ ท ธศาสตร ประกอบด ว ย 6 ยุ ทธศาสตร ซึ่ งเกี่ ย วข อ งกั บ ภารกิ จ ของสํ า นั ก งานปลั ด
กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เปาหมาย
1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษ
ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคณ
ุ ภาพ

3. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
3. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง
พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุม ชน-ชายขอบ และแรงงานตางดาว)
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูป แบบตางๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุ บัติใหม
ภัยจากไซเบอร เปนตน
ยุท ธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลัง คน การวิจั ย และนวัตกรรมเพื่อสรางขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาหมาย
1. กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
และเปนเลิศเฉพาะดาน
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรา งผลผลิตและ
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะ
ดาน
3. ส งเสริม การวิ จั ย และพัฒ นาเพื่อ สรา งองค ความรู และนวั ต กรรมที่ส ร า ง
ผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
เปาหมาย
1. ผูเ รียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้น ฐานของพลเมื องไทยและทัก ษะและ
คุณลักษณะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
2. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ

3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจั ดกิ จกรรม/กระบวนการเรียนรูตาม
หลักสูตรไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
4. แหลง เรีย นรู สื่อ ตําราเรียน นวัต กรรมและสื่อการเรีย นรูมีคุณ ภาพและ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
6. ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล
7. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย
2. สงเสริมและพั ฒนาแหลง เรียนรู สื่อ ตําราเรี ย น และสื่อการเรี ยนรู ตา งๆ ใหมี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
3. สรา งเสริม และปรั บเปลี่ ยนคา นิย มของคนไทยใหมี วิ นั ย 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. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มคี ณ
ุ ภาพ
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิ ทัลเพื่อการศึกษาสํา หรั บ
คนทุกชวงวัย
3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง เป น
ป จ จุบั น เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย
3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได

ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
1. คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
2. หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริม สนับ สนุนการสรา งจิตสํา นึกรักษสิ่งแวดลอม มี คุณธรรม จริยธรรม
และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
2. สง เสริม และพัฒ นาหลัก สูต ร กระบวนการเรีย นรู แหล ง เรีย นรู และสื ่ อ
การเรี ย นรูตา งๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรา งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เปาหมาย
1. โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
3. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและพื้นที่
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ
ที่แตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สราง
ขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
4. ปรับ ปรุง กฎหมายเกี่ยวกับ ระบบการเงินเพื่อการศึ กษาที่ สง ผลต อคุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได
กํ าหนดนโยบายไว 11 ดา น โดยมีนโยบายที่เ กี่ยวขอ งกับภารกิจของสํานัก งานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ
9 นโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย สถาบันพระมหากษัตริยเปน
องคประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเปนหนาที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
สถาบั น นี้ ไ ว ด ว ยความจงรั ก ภั ก ดี และปกป อ งรั ก ษาพระบรมเดชานุ ภ าพ เผยแพร ค วามรู ความเขา ใจ
ที่ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริมใหเจาหนาที่สถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งหลาย
ของรัฐเรียนรูเขาใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา
ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลาย
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ โดยเรงแกไขปญหาการใช
ความรุ น แรงในจั งหวัดชายแดนภาคใต โดยนํา ยุทธศาสตรเ ข าใจ เขา ถึ ง และพั ฒนา มาใชตามแนวทาง
กั ลยาณมิตรแบบสั น ติวิ ธี สง เสริ มการพูดคุย สั นติ สุขกั บ ผู มีความคิด เห็ น ตา งจากรั ฐ สร า งความเชื่อ มั่ น
ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษ ยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกั บการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส
กอความรุนแรงแทรกซอนเพื่อซ้ําเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถิ่นหรือเจาหนาที่ฝายบานเมือง ทั้งจะเพิ่ม
ระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได รวมทั้ง เสริมสราง
ความสัมพั นธ อันดีกั บนานาประเทศ เชน การคุ มครองดู แลคนไทยและผลประโยชน ของคนไทยในต างแดน
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะ
สากล เปนตน
2.1 ในระยะเรงด วน รัฐ บาลใหค วามสําคัญ ตอการเตรียมความพรอ มสู ป ระชาคม
การเมือง และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคงทางทะเล
การแกไขปญ หาอาชญากรรมขา มชาติ การสรา งความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน และการเสริมสรา ง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน แกไขขอพิพาทตางๆ
และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดใหปญหายาเสพติด
การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทําอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติเปน
ปญหาเฉพาะหนาที่ตองไดรับการปองกันและแกไขโดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด และจัดการปญหาอื่นๆ
ที่ เชื่ อมโยงต อเนื่องใหเบ็ดเสร็จ เชน ป ญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับ ปรุง ระบบ การเข าเมือ ง
การจัดระเบียบแรงงานตางดาว เปนตน

2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตร
เขา ใจ เขา ถึง และพัฒ นามาใชต ามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสัน ติวิธี ส งเสริ มการพูด คุย สั น ติสุข กับ ผูมี
ความคิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน
โดยไมเลื อกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกั บความตองการของประชาชน
ในพื้นที่ซึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสกอความรุนแรงแทรกซอน เพื่อซ้ําเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพล
ในทองถิ่นหรือ เจา หนา ที่ ฝายบานเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ กับตางประเทศ และองคการระหว าง
ประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได
2.3 เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลัก การที่วานโยบายการ
ตางประเทศเปนสวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดาน
การเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํา กลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนทั้งทางตรงและทางออม เชน การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การคาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเปดโลกทัศนใหมี
ลักษณะสากล เปนตน
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหนาจะเรงสรางโอกาสอาชีพและการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่เขาสู
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผูดอยโอกาสและแรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมาย พรอมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
โดยใหแรงงานทั้งระบบมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมีมาตรฐาน
ทั้งจะเชื่อมโยงขอมูลและการดําเนินการระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชน เพื่อใหตรงกับความตองการของ
พื้นที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะสงเสริมใหแรงงานนอกระบบเขาสูระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
3.2 เตรียมความพรอมเข าสู สังคมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริ มคุณภาพชีวิตและการมี งานหรื อ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบาน
สถานพักฟน และโรงพยาบาล ที่เปนความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบ
การเงินการคลังสําหรับการดูแลผูสูงอายุ
3.3 เตรี ยมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข าสู ประชาคม
อาเซียน โดยสรางความเขมแข็งและความพรอมแกแรงงานไทยและรวมพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน
3.4 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแก
เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ไดประกาศไวแลว
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 การปฏิรูปการศึ กษาและการเรี ยนรู โดยใหความสํ าคัญทั้งการศึ กษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพ

การเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรา งสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพั ฒนากํ า ลังคนใหเป น
ที่ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ให
สอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกูยืม
เงิน เพื่อการศึกษาใหมีป ระสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุ นให
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัด
ใหมีคปู องการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
4.3 ให อ งค ก รภาคประชาสั ง คม ภาคเอกชน องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามศักยภาพและ
ความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคล และบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสง เสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหมีความรูและทักษะ
ใหมที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและ
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียน
ทั้งในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอื่น มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี
โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 พั ฒนาระบบการผลิ ตและพั ฒนาครู ที่ มีคุ ณภาพและมี จิ ตวิ ญญาณของความเป นครู
เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียน
การสอน เพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เช น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิ เล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท อนประสิทธิ ภาพการจั ดการเรีย น
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.1 ชักจูงใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการ
ลดผลกระทบจากการประกาศใชกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีตอการทองเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทําได และ
สร า งสิ่ง จู ง ใจและสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกที่เ กื้ อ กู ล ต อ บรรยากาศการท อ งเที่ ย ว ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย ว
ที่ ค รอบคลุ ม แหล ง ท อ งเที่ ย วอั น มี ลั ก ษณะโดดเด น ร ว มกั น หรื อ จั ด เป น กลุ ม ได เช น กลุ ม ธรรมชาติ
ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสุขภาพ เชน น้ําพุรอนธรรมชาติ ทั้งจะให เชื่อมโยงกับ
ผลิตภัณฑที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหลงทองเที่ยวในประเทศทั้งที่เปนแหลง ทองเที่ยวเดิม
และแหลงทองเที่ยวใหม โดยเนนการใหความรูและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน
การควบคุมสินคาและบริการใหมีคุณภาพ ราคาเปนธรรม ตลอดจนการอํานวยความสะดวก ในดานตาง ๆ
แกนักทองเที่ยว
6.2 ด า นอุ ต สาหกรรม สง เสริม การพัฒ นาอุต สาหกรรมที่ ส อดคล องกั บ ศั ก ยภาพ
พื้น ฐานของประเทศ เชน สง เสริ มและพัฒ นาอุต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป ตั้ ง แต ต น น้ํา จนถึง ปลายน้ํ า
โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริม

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกอาหารไทยบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา
สงเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร และแกไขปญ หาที่สําคัญของประเทศ เปน ตน
สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชการออกแบบและสรางสรรค และสงเสริม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับกระบวนการผลิตสูระบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ
6.3 ส ง เสริ ม ภาคเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล และวางรากฐานของเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ให เ ริ่ ม
ขับเคลื่อนไดอยางจริงจังซึ่งจะทําใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหม
ได ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการคาผลิตภัณฑดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑฮารดแวร ผลิตภัณฑซอฟตแวร
อุปกรณสื่อสารดิจิทัล อุปกรณโทรคมนาคมดิจิทัลและการใชดิจิทัลรองรับการใหบริการของภาคธุรกิจการเงิน
และธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใชดิจิทัลรองรับการผลิตสินคา
อุตสาหกรรมและการพัฒนา เศรษฐกิจสรา งสรรค ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงให ดูแลและผลั กดันงานสํา คัญ ของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจั ดให มีค ณะกรรมการระดับ ชาติ
เพื่อขับเคลื่อนอยางจริงจัง
นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
7.1 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมมีทักษะ โดยการเรงรัดและขยายผลการใชระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ให
เกิดผลในทางปฏิ บัติ โดยคํา นึงถึงความเปนเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพ
ใน 8 กลุมที่มีขอตกลงการเปดเสรีในอาเซียนควบคูไปกับการวางแผนดานการผลิตใหเพียงพอ การยกระดับฝมือ
แรงงานในกลุมอุ ตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุ ตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน การสงเสริมการพัฒนาระบบ
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อใชในการประเมินคาจางแรงงาน
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม
8.1 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน
การเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทํางาน การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทํางาน
ในภาคเอกชน และการใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยี โดยความรวมมือ
จากหนวยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน
9.1 เรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิต และบริโภค
เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกประชาชน โดยใหความสําคัญในการเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ
เปนลําดับแรก สงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุดเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคาง
สะสมในสถานที่กําจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใชที่ดินของรัฐเปนหลักในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดย
การแปรรูปเป นพลังงาน ก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการ
การบริหารจัดการเปนพิเศษ โดยกําหนดใหทิ้งในบอขยะอุตสาหกรรมที่สรางขึ้นอยางถูกตองตามมาตรฐาน

และใหแยกเปนสัดสวนจากบอขยะชุมชน สํา หรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเชื้ อ
จะพัฒนาระบบกํากับติดตามตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยง
และอั น ตรายที่ เ กิ ดจากการรั่ว ไหล และการเกิด อุ บัติ เหตุ ให ความสํ าคั ญในการจั ดการอย างครบวงจรและ
ใชมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด
นโยบายที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดิ นที่มีธรรมาภิบาล และการปองกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรั บ ปรุ ง ระบบราชการในด า นองค ก รหรื อ หน ว ยงานภาครั ฐ ทั้ ง ในระดั บ
ประเทศ ภู มิภาค และท องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสรา งหนวยงานภาครัฐ ที่ มีอํา นาจหนา ที่ ซ้ํา ซอนหรื อ
ลักลั่นกันหรือมีเสนทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีมาใช
แกไ ขกฎระเบียบใหโปรงใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยา งมีป ระสิทธิ ภาพ ตลอดจนจัดระบบ
อัตรากําลังและปรับปรุงคา ตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
บานเมื องที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหมการตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะที่เปน
ศูนยกลาง และการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดตนทุน
ดําเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุ คลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดํา เนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน และ
ตามที่กฎหมายเอื้อใหสามารถดําเนินการได
10.2 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก
ในการรั กษาศักดิ์ ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคู กับการบริหารจัดการภาครั ฐที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยาง
เครงครัด ยกเลิก หรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปด
ชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืด
ยาวใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน
10.3 ปรั บ ปรุ ง และจั ดให มี ก ฎหมายเพื่ อ ให ครอบคลุ มการป องกั นและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระ
สําคัญเรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานทั้งจะเรงรัดการดําเนิ นการตอผูกระทํา
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบทั้ ง ในด า นวิ นั ย และคดี รวมทั้ ง ให ผู ใ ช บ ริ ก ารมี โ อกาสประเมิ น ระดั บ
ความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเปน
ปญหา เชน การจัดซื้อจัดจาง การรวมทุน การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยมิชอบ
การใชดุลพินิจของเจ าหนาที่ การมีผลประโยชนขัดแยงหรือทับซอน ซึ่งได มีคํา วิ นิจฉัยขององคกร ตา ง ๆ
เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาที่ของรัฐ และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือใน
การปฏิบัติราชการ

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป)
นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) มีสาระสําคัญ ดังนี้
1. นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดช และสมเด็จพระเจ า อยูหั วมหาวชิ ร าลงกรณ บดิน ทร
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานดา นการศึกษาใหเกิดเปนรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองคทา น
ถือเปนพรอันสูงสุด และมอบเปนนโยบาย เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานแกหนวยงานในสังกัด
๒. การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 -2579)
ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษา
ที่จะดําเนินการ 6 ดาน คือ
1) ความมั่นคง
2) การสรางความสามารถในการแขงขัน
3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม
5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. จุดเนนสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบจุดเนนเชิง
นโยบาย แนวทางการดําเนินงาน และโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตรชาติ 6
ดานเปนหลักในการดําเนินการใหเปนรูปธรรม ดังนี้
1. ดานความมั่นคง
แนวทางหลัก
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
1.1.1 การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก นอมนําพระราชปณิธาน
และพระราชกระแสดานการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตรและ
สถาบันพระมหากษัตริย
1.1.2 พั ฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉั นท
เชน กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน
1.2 การบริหารจัดการ
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน
1.2.2 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา

2. ดานการผลิต พัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจั ยที่สอดคล องกับการพัฒนา
ประเทศ
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูดานภาษา
2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา งตอเนื่อง และสังกั ดสํา นักงานคณะกรรมการการ
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 จะดําเนินการเปนกลุมเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อ
แกปญหาขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตรของประเทศ
2.1.4 พั ฒนาโรงเรี ยนวิทยาศาสตร ห องเรี ยนหลักสู ตรพิ เศษเพื่ อเสริ มสร าง
ศักยภาพการแขงขัน
2.2 ผลิตกําลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐดานการศึกษา
และจัดการศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใชสถานการณจริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน
เปนโรงเรียน” โดยมุงเนนใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะฝมือควบคูกับการฝกทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น
เพื่อใหมีสมรรถนะที่เปนไปตามความตองการของสถานประกอบการ
2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เรงรัดการพัฒนาอาจารย เพื่อผลิต
นวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1 การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร กระบวนการเรี ย นการสอน การวั ด และ
ประเมินผล
3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) กระทรวงศึ กษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดั บชั้นอนุบาล 1 ถึง
ระดับชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3-5 ป) และจัดทํามาตรฐานผูเรียน ครู สถานศึกษาและผูบริหารเพื่อประกันคุณภาพ
ใหแกเด็กปฐมวัยทุกสังกัด
2) หน ว ยงานอื่ น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รั บ ผิ ด ชอบดู เ ด็ ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

3.1.2 การสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเนนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค
ในเด็ก เยาวชน และตอยอดการสรา งความดี ซึ่งโมเดลการสรา งความดีมีหลายทางทั้ งกระบวนการลูกเสือเนตรนารี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี
2) รณรงคใหเด็ก “เกลียดการโกง ความไมซื่อสัตย”
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลั ก สู ต รมี ค วามยื ด หยุ น ชุ ม ชนท อ งถิ่ น สามารถออกแบบ
หลักสูตรเองได
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยูในกรอบเดิม ไดแก วิชา
ภูมิศาสตร ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เปนการสนับสนุน
ชวยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) แก ไ ขป ญ หาอ า นไม อ อกเขี ย นไม ไ ด เน น กิ จ กรรมการอ า น
โดยเฉพาะการอานใหเด็กอนุบาลฟงและการปรับปรุงหองสมุด
4) เนนการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะหตามรูป แบบ
Active Learning ในหองเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนกิจกรรม/
วิธีการยอย รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4 การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อใหผล
คะแนนสูงขึ้น
2) การประเมินผล O - Net ในวิ ชาสังคมศึกษาใหสํา นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนผูประเมิน สํา หรับ วิชาคณิตศาสตร และวิ ทยาศาสตร ใหสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูออกขอสอบ
3) การออกขอสอบวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ดําเนินการ
ในรูปคณะทํางานออกขอสอบ
3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1 การสรรหาครู
1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น มอบใหสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานหลักดําเนินการสรรหาครู
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การติดตามพรอมการพัฒนา)
2) เปดโอกาสใหคนเกงมาเปนครู
3.2.2 ปรับเกณฑการประเมินวิทยฐานะครูใหเปนการเชื่อมโยงกับการ
เรียนการสอนเพื่อใหครูอยูในหองเรียน
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู

1) หลั กสู ตรในการอบรมครูให มีความเชื่ อมโยงกั บการไดรั บวิ ทยฐานะ
และการไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยตองเปนหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้งการ
พัฒนาครูดวยระบบ TEPE Online
2) หนวยดําเนินการ ใหหนวยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา ไดแก สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา
4. ดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษา ที่ตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU) รวมทั้งการดําเนินการตาม
แนวทาง No Child Left Behind คือ จัดทําขอมูลเพื่อสงตอผูเรียน การปองกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดย
ชุมชน ผูป กครองรวมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจําเปนและตองการเปนพิเศษ
4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผา นเทคโนโลยี ดิจิทั ล โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาใหสามารถใชประโยชนรวมกัน ทั้งดานโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขาย
ดานระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ดานสื่อและองคความรู รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางสรางสรรคและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบการคัดเลือกเขาเรียนมหาวิท ยาลัย (Admission) เพื่อ
สรางความเทาเทียมในการใชสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาผานระบบ Clearing-House
5. ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนรวมคัดแยกขยะ นํา
กลับมาใชประโยชน
2. การสรางจิตสํานึกการพัฒนาอยางยั่งยืน เชน โรงเรียนตามพระราชดําริ :
ตนแบบการจัดการสิ่งแวดลอม
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ
6. ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6.1 เรื่องกฎหมาย เตรียมความพรอมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อ
รองรับรางรัฐธรรมนูญ จํา นวน 12 ฉบับ ดังนี้
6.1.1 กฎหมายหลัก
1) พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ
2) พ.ร.บ. กองทุนชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา
: 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 ปรั บ ปรุง ระบบการบริ ห ารงานบุ ค คลของข า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา
6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาที่เปนรูปธรรม ชัดเจน
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ ใหสํานักงานศึกษาธิการภาค
และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เปนฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแมเหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก

จุดเนน 9 ประการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
สํา นักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึก ษาเขต 9 ไดดํา เนิ น การศึก ษาและวิเ คราะหน โยบายที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทุกระดับ พรอมกับทบทวนและสะทอนความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาซึ่งกําหนดนโยบายและจุดเนน 9 ประการเปนยุทธศาสตรสํา คัญ ในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ครู และผูบริหารเพื่อผลักดันใหคุณภาพการจัดการศึกษาสูงขึ้น เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พรอมกับกําหนดรายละเอียดเกณฑการประเมิน โดยกระบวนการมีสวนรวม
จากผูที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการนํานโยบายสูการปฏิบัติ และสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดไดเรงรัด
และดํา เนินการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิ ผลสูงสุดตอผูเรี ยน
ประกอบดวย
จุดเนนที่ 1 นักเรียนมีสมรรถนะความสามารถที่หลากหลาย
จุดเนนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จุดเนนที่ 3 วิถีแหงความเปนไทยตามคานิยมหลัก 12 ประการ
จุดเนนที่ 4 สงเสริมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จุดเนนที่ 5 หองเรียนคุณภาพสูสากล
จุดเนนที่ 6 สงเสริมคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเนนที่ 7 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
จุดเนนที่ 8 ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เขมแข็ง
จุดเนนที่ 9 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม

การพัฒนาสถานศึกษา
สูโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
โดย...วาที่รอยตรีพษิ ณุพล แตงออน
โรงเรีย นรัต นโกสิน ทรส มโภชบวรนิเ วศศาลายา ในพระสั งฆราชูปถั มภ ปจ จุ บั น ได รั บกา ร
คั ด เลื อ กจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให เ ป น โรงเรี ย นมาตรฐานสากล (WORLD-CLASS TANDARD
SCHOOL) ดังนั้นในการวางแผนเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา จึงตองมีทิศทางที่จะพัฒนาสูการเปน
โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมี ก ารจั ดทํ า กรอบของเป า หมาย กระบวนการดํ า เนิ น งาน และกํ า หนด
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) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard)
3) ยกระดับการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ (Quality System Management)
2.กระบวนการดําเนินงาน
2.1 ศึกษาทําความเขาใจโครงการและสรางความตระหนักใหแกบุคลากรในโรงเรียนและผูมีสวน
เกี่ยวของ
2.2 จัดทําแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล และเสนอแผนกลยุทธให สพฐ. พรอมทั้ง
จัดทําพันธะสัญญา(กรอบ)ในการขับเคลื่อนโรงเรียนสูมาตรฐานสากล
2.3 จัดทําสาระรายวิชาเพิ่มเติมสูความเปนเลิศ
2.4 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล และเสนอ
หลักสูตรตอ สพฐ.
2.5 จัดทําหองปฏิบัติการ Resource Center หองสมุดพรอมทั้งจัดหาครุภัณฑ อุปกรณ สื่อ ปรับ
บรรยากาศสิ่งแวดลอมของโรงเรียนเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาการเรียนการสอนสูสากล
2.6 สํารวจขอมูลครูเพื่อเตรียมการพัฒนา

2.7 ดําเนินการบริหารดวยระบบคุณภาพ จัดตั้งและดําเนินการเครือขายรวมพัฒนา
2.8 วิจัยและพัฒนาหารูปแบบการจัดหลักสูตรและการสอน โดยการมีสวนรวม
2.9 นําเสนอผลงานและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
2.10 รายงานผลการประเมินโครงการ
3.การกําหนดผลสัมฤทธิ์
3.1 คุณลักษณะผูเรียน ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (World Citizen)
“ เปนเลิศวิชาการ
สื่อสาร 2 ภาษา ล้ําหนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค ”
1) เปนเลิศวิชาการ
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนผา นการประเมินระดับชาติอยูในระดับดี เปนที่
ยอมรับจากสถาบันนานาชาติ
- นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเปนที่ประจักษ สามารถแขงขัน
ในระดับชาติ และนานาชาติ
- นักเรียนสามารถเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งในประเทศ
และตางประเทศไดในอัตราสูง
- นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถายโอนกับสถานศึกษาระดับตางๆ ในนานาชาติได
2) สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา
- นักเรียนใชภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอื่น ๆ ในการสื่อสารไดดี
- นักเรียนสามารถสอบผาน การวัดระดับความสามารถทางภาษา จากสถาบันภาษา
นานาชาติ
3) ล้ําหนาทางความคิด
- นั ก เรี ย นสร า งกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แ ละจั ด ทํ า โครงงานที่ เ สนอแนวคิ ด เพื่ อ
สาธารณประโยชนรวมกับนักเรียนนานาชาติ
- นักเรียนสามารถเขียนเรียงความขั้นสูง
4) ผลิตอยางสรางสรรค
- นักเรียนสามารถเลือกเรียนและฝกวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ
- นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ สรางสรรค และออกแบบผลงาน เขาแขงขันในเวที
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
- นักเรีย นสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู ออกแบบ สร างสรรคงาน สื่อสาร
นําเสนอ เผยแพร และแลกเปลี่ยนผลงานไดในระดับนานาชาติ

3.2 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World – Class Standard)
1) ดานคุณภาพวิชาการ
- โรงเรียนจัดหลักสูตรทางเลื อกที่เทีย บเคีย งกับ หลักสูตรมาตรฐานสากลไดแก
หลักสูตร English Program (EP) Mini English Program (MEP) International English Program (IEP)
International Baccalaureate (IB) หรือหลักสูตรความเปนเลิศเฉพาะทาง
- โรงเรียนจัดหลักสูตรที่สงเสริมความเปนเลิศตอบสนองตอความถนัดและศักยภาพ
ตามความ ตองการของผูเรียน
- โรงเรียนจัดหลักสูตรดานอาชีพ (ปวช.ในโรงเรียนมัธยมศึกษา)
- โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสาระการเรีย นรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
ดวยภาษาอังกฤษ
- ปรับ ลดเนื้อหา เพิ่มความเขมขน ของเนื้อหาหรือ กิ จ กรรมสู มาตรฐานสากล
ทฤษฎีองคความรู (Theory of Knowledge) การเขียนความเรียงขั้นสูง (Extended Essay) การสราง
โครงงาน (Create Project Work)] เนื้อหากิจกรรมสูสาระการเรียนรูที่จะสงเสริมสูความเปนเลิศ
- ลดเวลาสอน เพิ่มเวลาเรียนรูดวยตนเองใหแกนักเรียน
- โรงเรียนใชหนังสือ ตําราเรียน สื่อที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล
- โรงเรี ย นจั ด การเรี ย นการสอน โดยพั ฒ นาใช ร ะบบห อ งเรี ย นคุ ณ ภาพ
(Quality Classroom System)
- โรงเรีย นใชระบบการวัดและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดยประเมิน
จากการสอบขอเขียน สอบปากเปลา สอบสัมภาษณ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับ
ตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ
2) ดานคุณภาพครู
- ครูผูสอนมีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดา นวิชาการ
ผานการประเมินในระดับ ชาติ
- ครูผูส อนมีความรู ความสามารถและความเชี่ย วชาญด า นอาชี พ ผ า นการ
ประเมินในระดับชาติ
- ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร
- ครูใชหนังสือ ตําราเรียนและสื่อที่เปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนการสอน
- ครูใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
และการเผยแพรผลงาน ทั้งระบบออนไลน (online) และออฟไลน (offline)
- ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ในการจัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ
- ครูใชการวิจัย สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง

3) ดานการวิจัยและพัฒนา
- โรงเรีย นดํา เนินการจั ดทํา วิ จัย และพัฒนาการจั ดการศึ กษาดา นต า ง ๆ อย า ง
ตอเนื่องและใชผลการวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3.3 บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ (Quality System Management)
1) ดานคุณภาพของผูบริหารโรงเรียน
- ผูบริหารมีวิสัยทัศนและสามารถนําโรงเรียนสูการเปนมาตรฐานสากล
- ผูบริหารบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ
- ผู บริหารมีความเปนผูนําทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มีผลงาน
ปรากฏเปนที่ยอมรับ
- ผูบริหารมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการสื่อสารและการบริหารจัดการ
- ผูบริหารสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร
- ผูบริหารมีประสบการณอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษา
นานาชาติ
2) ดานระบบบริหารจัดการ
- โรงเรีย นบริหารจัด การดว ยระบบคุณภาพ ที่ไ ดรับการรับ รองจากองคก ร
มาตรฐานสากลระดับโลก
- โรงเรียนมีระบบการจัดการความรู (KM) และการสรา งนวัตกรรมเผยแพรทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
- โรงเรีย นนําวิธีปฏิบั ติท่ีเปน เลิศ (Best Practices) มาใชในการบริหารจัดการ
ครอบคลุม ภารกิจทุกดานของโรงเรียน
- โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การบริหารจัดการทั้งในประเทศ / ตางประเทศ
- โรงเรีย นมีการบริหารดา นบุคลากรอยางมีอิสระ และคลองตัว โดย สามารถ
กําหนดอัตรากําลัง สรรหา บรรจุ จัดจาง สงเสริม และพัฒนา
- โรงเรียนสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาความเปนเลิศใน
การจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการไดอยางคลองตัวตามสภาพความตองการและจําเปน
3) ดานปจจัยพื้นฐาน
- โรงเรียนมีขนาดชั้นเรียนเหมาะสม โดยมีจํานวนนักเรียนต อ หอง(มัธยมศึกษา
35 คน : 1 หอง ) โดยมีจํานวนครูที่มีความรูตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ และมีอัตราสวนครู 1 คน ตอ
นักเรียนไมเกิน 20 คน
- ภาระงานการสอนของครู มีความเหมาะสมไมเกิน 20 ชั่วโมงตอสัปดาห
- โรงเรียนจัดใหมีหนังสือ / ตําราเรีย นที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เพื่ อให
นักเรียนไดใชเรียนอยางเพียงพอ

- โรงเรียนมีคอมพิวเตอรพกพา สําหรับนักเรียนทุกคน
- โรงเรียนมีเครือขายอินเตอรเน็ตแบบความเร็วสูงเชื่อมโยงครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน
- โรงเรียนมีหอ งเรียนอิเ ล็ก ทรอนิ กสมัลติมีเดีย (Electronic Multi - Media
Classroom) หองทดลอง หองปฏิบัติการและมีอุปกรณเทคโนโลยีที่ทันสมัย เนนความเปนเลิศของนักเรียน
ตามกลุมสาระอยางพอเพียง และสามารถเชื่อมโยงเครือขาย เพื่อการเรียนรูและสืบคนขอมูลไดรวดเร็ว
- โรงเรียนมีหองสมุ ด แหลงเรียนรู ศูน ยวิทยบริการ (Resource Center) ที่มี
สภาพแวดลอม บรรยากาศเอื้อตอการใชบริการ มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่สงเสริมการอาน
การเรียนรู และการคนควาอยางหลากหลาย
4) ดานเครือขายรวมพัฒนา
- โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเปนเครือขายรวมพัฒนา ทั้ง
ในระดับ ทองถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศและระหวางประเทศ
- โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณ และทรัพยากรระหวาง
เครือขาย โรงเรียนรวมพัฒนา
- โรงเรียนมีเครือขายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
- นักเรียนและครูมีเครือขา ยแลกเปลี่ยนเรีย นรูกับ บุค คลอื่นทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

ขอมูลพื้นฐาน
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ เปนโรงเรียนมัธยมศึกษา
สัง กั ดกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตั้ง อยูเ ลขที่ 92 หมู 3 ตํา บลศาลายา อํ า เภอพุ ทธมณฑล จั ง หวั ดนครปฐม
รหัสไปรษณีย 73170 ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2522 แรกเริ่มใชชื่อวา “โรงเรียนบวรนิเวศ
ศาลายา” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2524 ตั้งแตประกาศจัดตั้งโรงเรียนมาจนถึง พ.ศ. 2525โรงเรียนก็ยัง
ไมไดเปดรับนักเรียน เนื่องจากมีปญหาที่ดินจะกอสรางโรงเรียน
ตอ มาวั น ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2525 รั ฐ บาลไดกํ า หนดให เป น ป เ ฉลิม ฉลอง กรุ ง รัต นโกสิน ทร
ครบรอบ 200 ปและไดกําหนดใหโรงเรียนนี้เปนอนุสรณในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทรดว ยโรงเรียนหนึ่งจึงได
เปลี่ยนชื่อโรงเรีย นเปนครั้งที่ 3 วา “โรงเรีย นรัต นโกสินทรสมโภชบวรนิ เ วศศาลายา” และใหเ ป ด รับ
นักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา ซึ่งกรมสามัญศึกษา ไดแตงตั้งให นายอนันต คงถาวร ผูชวย
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศมารักษาการในตําแหนงครูใหญ ซึ่งในระยะแรกไดอาศัยโรงเรียนวัดสาลวันเปน
สถานที่เรี ยนชั่ว คราวพรอมกันนี้ ไดรับ งบประมาณกอสรางอาคารเรียนแบบพิเศษเปน แบบรัตนโกสิน ทร
สมโภช 4 ชั้น 20 หอ งเรีย น จํา นวน 1 หลัง ในปก ารศึก ษาแรกมีนัก เรีย นระดับ ชั ้น มัธ ยมศึก ษาปที่ 1
จํานวน 4 หองเรียน นักเรียน 177 คน และครูอาจารย 11 คน สําหรับการบริหารราชการนั้นใหขึ้น ตรงตอ
กรมสามัญศึกษา (ตอมาวันที่ 20 กรกฎาคม 2525 กระทรวงไดสั่งใหการบริหารราชการขึ้นตรงตอจังหวัด
นครปฐม) ในปการศึกษา 2526 โรงเรียนไดรับนักเรียนเพิ่มขึ้นเปน 9 หองเรียน จํานวนนักเรียน 335 คน ครู
– อาจารย 17 คน แตยังอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดสาลวัน เชนเดิมอยู
ในปการศึกษา 2527 อาคารเรียนแหงใหมไดสรางเสร็จจึงไดยายมาเรียน ณ โรงเรียนปจจุบันนี้ ซึ่ง
เปนที่ดินของวัดบวรนิเวศวิหาร เนื้อที่ 80 ไร 64 ตารางวา
หลังจากที่ไดยายมาอยูในที่แหงใหมนี้ การพัฒนาโรงเรียนเปนไปอยางรวดเร็ว จํานวนนักเรียน ครู
– อาจารย ไดเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปอยางตอเนื่อง โดยเปดรับนักเรียนปละ 1 ชั้นเรียน จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2534 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ -ปริณายก
ทรงรับเปนองคอุปถัมภโรงเรียนตามที่โรงเรียนขอในสมัยผูอํานวยการจงพิศ กันหลง ตอมาชื่อโรงเรียนจึงมี
“ในพระสังฆราชูปถัมภ” ตอทายเพื่อเปนมงคลนาม
ตอมาในปการศึกษา 2535 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหโรงเรียนสังกัดสวนกลางกลุม ๙
กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เนื่องดวยเปนโรงเรียนหนึ่งในโรงเรียนสี่มุมเมืองที่กรมสามัญศึกษาจัด
เขาโครงการฉลองกรุงรัตนโกสินทรครอบรอบ 200 ป

ปการศึกษา 2546 โรงเรีย นไดรับ การคัด เลือ กจากกระทรวงศึก ษาธิก ารตามโครงการ “หนึ่ง
อําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน” ใหเปนโรงเรียนในฝนของอําเภอพุทธมณฑล
ปการศึกษา 2549
- ผานประเมินเปนโรงเรียนตนแบบในฝน
- โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง
- โรงเรียนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดีเดน
ปการศึกษา 2550
- โรงเรี ย นไดรั บ การยกย อ งให เ ป น “โรงเรี ย นที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มสู ง ” จากกระทรวง
ศึกษาธิการ
- โรงเรียนคุณธรรมชั้นนําของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปงบประมาณ 2551 ไดรบั จัดสรรอาคารเรียน 324 ล
ปการศึกษา 2552 โรงเรียนไดรบั การประกาศใหเปน “โรงเรียนสูมาตรฐานสากล” จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปการศึกษา 2557 โรงเรียนผานการประเมินสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ
ปการศึกษา 2557 โรงเรียนผา นการประเมินโรงเรีย นในฝน และโรงเรียนมาตรฐานสากล เน น
คุณธรรมจริยธรรมและบูรณาการศีลธรรมในโรงเรียน จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปการศึกษา 2559 โรงเรียนผานการประเมินโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมดีเดน จากสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ปการศึกษา 2560 โรงเรียนไดรับการคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาระดับดีเดนดานการแนะแนวจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ปการศึกษา 2561 โรงเรียนไดรับการคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาที่มีการดําเนินงาน อย.นอยดีเดน
ระดับยอดเยี่ยม 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
หญิง
ภาษาไทย
3
4
คณิตศาสตร
3
9
วิทยาศาสตร
4
10(1)
สังคมศึกษาฯ
3
8
สุขศึกษาและพลศึกษา
3(1)
2
ศิลปะ
2
3
การงานอาชีพ
7
8
ภาษาตางประเทศ
3(1)
8(3)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1(1)
รวม
28(2)
53(4)

รวม
7
12
14(1)
11
5(1)
5
15
11(4)
1(1)
81(7)
ที่มา:กลุมบริหารวิชาการ
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ขอมูลนักเรียน
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ
****************************
ตารางแสดงจํานวนนักเรียนจําแนกตามชั้น หองเรียน และเพศ
ปการศึกษา 2561
ระดับชั้น
จํานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
มัธยมศึกษาปที่ 1
159
121
มัธยมศึกษาปที่ 2
137
129
มัธยมศึกษาปที่ 3
136
93
รวมมัธยมศึกษาตอนตน
432
343
มัธยมศึกษาปที่ 4
98
196
มัธยมศึกษาปที่ 5
102
144
มัธยมศึกษาปที่ 6
109
174
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
309
514

รวมทั้งหมด

741

857

รวม
280
266
229
775
294
246
283
823

1,598
ที่มา:กลุมบริหารวิชาการ
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ตารางแสดงจํานวนหองเรียนจําแนกตามชั้นและจํานวนนักเรียน
ปการศึกษา 2561
ระดับชัน้
จํานวนหองเรียน
จํานวนนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 1
7
280
มัธยมศึกษาปที่ 2
7
266
มัธยมศึกษาปที่ 3
7
229
มัธยมศึกษาปที่ 4
9
294
มัธยมศึกษาปที่ 5
9
246
มัธยมศึกษาปที่ 6
9
283
รวม
48
1,598

หมายเหตุ

ที่มา:กลุมบริหารวิชาการ
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัด ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (7S)
สภาพแวดลอมภายใน : จุดแข็ง (+)
สภาพแวดลอมภายใน : จุดออน (-)
คา
คา
คะแนน
คะแนน
ประเด็นสําคัญ
เฉลี่ย
ขัอมูลสนับสนุน
เฉลี่ย
ขัอมูลสนับสนุน
จากมติ
จากมติ
สมาชิก
สมาชิก
S1:ดานโครงสราง 0.54 1. สถานศึกษามีการจัด
0.21 1. การแบงงานตาม
(Structure)
โครงสรางการบริหารงาน
โครงสรางการบริหารของ
ตามนโยบายของ สพฐ.
โรงเรียนที่มีขอจํากัดใน
อยางชัดเจน
ดานบุคลากรเนื่องจาก
2. มีการออกคําสั่งแตงตั้งและ
บุคลากรมีนอย ทําใหเกิด
ระบุหนาที่การทํางานของ
สภาวะ“งานลนคน”
แตละตําแหนงอยางชัดเจน
ตลอดจนตองรับผิดชอบ
งายตอการปฏิบัติ
ในงานที่ไมตรงกับความรู
3. โรงเรียนมีแผนพัฒนา
ความสามารถ สงผลให
คุณภาพการศึกษาโดยจัดทํา
การดําเนินงานเกิดความ
เปนแผนกลยุทธ กําหนด
ลาชา
วิสัยทัศน พันธกิจ
2. การกําหนดมาตรการ
เปาประสงค และตัวชี้วัด
ระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ
ความสําเร็จ ในการนํา
และขอบังคับภายใน
นโยบายสูการปฏิบัติอยาง
โรงเรียน ดานผูเรียน ดาน
ชัดเจน ครอบคลุมภารกิจ
ครูและบุคลากรบางอยาง
ทุกดาน สงผลใหการ
ไมชัดเจน สงผลใหการ
ดําเนินงานของโรงเรียน
ดําเนินงานขาด
เปนไปอยางมีประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนมีมาตรฐานของ
สถานศึกษาเพื่อใชกําหนด
คุณภาพการศึกษา และมี
ระบบการประเมินภายใน
สงผลใหการศึกษามีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน

สภาพแวดลอมภายใน : จุดแข็ง (+)
ประเด็นสําคัญ

คา
คะแนน
เฉลี่ย
จากมติ
สมาชิก

S2:ด า นก ลยุ ท ธ
ของหนวยงาน
(Strategy)

0.43

S3:ด า นระบบใน
ก า ร ดํ า เนิ น งา น
ของหนวยงาน
(Systems)

0.56

ขัอมูลสนับสนุน

1. สถานศึกษามีการกําหนด
วิสัยทัศน ยุทธศาสตรและ
เปาหมายที่ชัดเจนและ
สอดคลองกับแนวทาง
ของ กระทรวงศึกษาธิการ
2. โรงเรียนบริหารจัดการ
โดยยึดหลักการเพิ่ม
ผลผลิต การใชโรงเรียน
เปนฐานและวงจร
คุณภาพ PDCA ทําใหครู
บุคลากรและผูรับบริการมี
ความเชื่อมั่นในการจัด
การศึกษา สงผลดีตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. โรงเรียนสนับสนุนสงเสริม
ครูและบุคลากรไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง ทํา
ใหครูและบุคลากร มี
ความรูและทักษะวิชาชีพ
สามารถจัดการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ
4. มีการปฏิบัติการตามแผน
5. มีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
1. โรงเรียนจัดการศึกษาโดย
เนนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งระดับ
โรงเรียน ระดับฝาย
ระดับกลุมสาระ ระดับ
สายชั้น ระดับหองเรียน

สภาพแวดลอมภายใน : จุดออน (-)
คา
คะแนน
เฉลี่ย
ขัอมูลสนับสนุน
จากมติ
สมาชิก
0.15

1. ความชัดเจนในการ
วางแผนกลยุทธของ
หนวยงาน
2. แผนการในการพัฒนาการ
เรียนรูและแลกเปลี่ยน
ประสบการณของ
บุคลากร
3. โรงเรียนขาดระบบ
สารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพสงผลใหการ
ประสานงานขอมูลในแต
ละฝายไมมีคุณภาพ
เทาที่ควร

0.21

1. ขาดการประสานงานอยาง
เปนระบบ
2. การประเมินผลงาน และผล
การปฏิบัติงานขาดความ
เปนระบบและตอเนื่อง

สภาพแวดลอมภายใน : จุดแข็ง (+)

สภาพแวดลอมภายใน : จุดออน (-)
คา
คา
คะแนน
คะแนน
ประเด็นสําคัญ
เฉลี่ย
ขัอมูลสนับสนุน
เฉลี่ย
ขัอมูลสนับสนุน
จากมติ
จากมติ
สมาชิก
สมาชิก
และระดับบุคคล
3. มีการนําระบบ IT มาใชใน
2. โรงเรียนมีการจัดทํา
การปฏิบัติงานนอย
แผนการใชจายเงิน
4. ระบบการบริหารจัดการไม
งบประมาณโดยทุกฝายมี
เปนไปตามแผนงานการใช
สวนรวม
จายงบประมาณ
3. โรงเรียนมีระบบการ
บริหารงบประมาณและ
ขั้นตอนการเบิกจายเงินที่
คลองตัว สงผลใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
S4:ด า นแบบแผน 0.58
1. ผูบริหารกําหนดทิศทาง
0.21 1. ไมมีการหมุนเวียนงาน
หรื อ พฤติ ก รรมใน
องคกรไดชัดเจน
ภายในหนวยงาน
การบริหารจัดการ
2. การสื่อสารและการ
(Style)
ปฏิสัมพันธระหวาง
บุคลากรในหนวยงาน
3. การใสใจในการพัฒนา
ศักยภาพของบุลากร
4. ความใสใจในดานการสราง
ขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร
5. การรับฟงความคิดเห็นของ
ผูใตบังคับบัญชา
S5:ด า นบุคลากร/ 0.60 1. ครูและบุคลากรมีวุฒิ
0.16 1. การวางแผนภาระงาน
สมาชิ ก ในหน ว ย
การศึกษาสูง มีความรู
บุคลากร หนักไปที่บุคคลใด
งาน (Staff)
ความสามารถตรงตามสาขา
บุคคลหนึ่ง ไมมีการ
วิชาชีพ
กระจายงาน
2. มีการทํางานเปนทีม
2. บุคลากรยังขาดความเขาใจ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ตอบทบาทหนาที่ในงานที่
3. มีความสามัคคีในหมูคณะ
รับผิดชอบ

สภาพแวดลอมภายใน : จุดแข็ง (+)
คา
คะแนน
ประเด็นสําคัญ
เฉลี่ย
จากมติ
สมาชิก
S6 : ด  า น ทั ก ษ ะ 0.70 1.
ค ว า ม รู 
ความสามารถของ
หนวยงาน (Skills)
2.

S7:ด า นค า นิ ย ม
รวมกันของสมาชิก
ในหนวยงาน
(Shared Values)

0.55

ขัอมูลสนับสนุน
บุคลากรสวนใหญมีทักษะ
ในการใชเทคโนโลยีเปน
อยางดี
บุคลากรมีประสบการณใน
การจัดการเรียนการ
สอน

3. ผูบริหารและบุคลากรมี
คุณภาพและศักยภาพใน
การปฏิบัติงานมีความมุงมั่น
ในการจัดการศึกษาและ
ไดรับการพัฒนาความรู
อยางตอเนื่อง สงผลดีตอ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
1. ความคิดเห็นของบุคลากร
ที่มีตอหนาที่และการ
บริหารงาน อยูในทางที่ดี
2. บุคลากรมีความเชื่อมั่นตอ
องคกรและหนวยงานของ
บุคลากร
3. การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตามระบบการเรียนรู ระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนและ
ระบบกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพ สงผลกระทบ
ตอคุณภาพและสมรรถนะ
ของผูเรียนและผูสําเร็จ
การศึกษา

สภาพแวดลอมภายใน : จุดออน (-)
คา
คะแนน
เฉลี่ย
ขัอมูลสนับสนุน
จากมติ
สมาชิก
0.16 1. บุคลากรบางสวนขาด
ความรูความชํานาญดาน
ICT
2. ความคิดสรางสรรค ความ
ชํานาญในหนาที่
ที่รับผิดชอบ
3. ทักษะในการควบคุม
ตนทุนผลผลิตและการ
เพิ่มผลผลิต
4. ทักษะในการสราง
ปฏิสัมพันธกับผูอื่นในงาน
แตฝาย

0.13

1. บุคลากรปฏิบัติหนาที่ไม
เต็มตามศักยภาพเนื่องจาก
ขาดความรูความสามารถ
เฉพาะทาง

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร ( C-PEST)
สภาพแวดลอมภายนอก : โอกาส (+) สภาพแวดลอมภายนอก : อุปสรรค (-)
คา
คา
คะแนน
คะแนน
ประเด็นสําคัญ
เฉลี่ย
ขัอมูลสนับสนุน
เฉลี่ย
ขัอมูลสนับสนุน
จากมติ
จากมติ
สมาชิก
สมาชิก
C:ด า นพฤติ ก รรม 0.14 1. โรงเรียนจัดการบริหาร
0.36 1.นั ก เรี ย นขาดความสนใจใน
ลูกคา (Customer
การศึกษาอยางทั่วถึง ทํา
การใช แ หล ง เรี ย นรู โ ดยเฉพาะ
Behaviors
/
ใหผูเรียนไดรับโอกาสทาง
การรักการอาน สงผลใหไดรับ
Competitors
การศึกษาอยางเสมอภาค
ประสบการณ ไ ม ห ลากหลาย
Factors)
และทั่วถึง
เทาที่ควร
2. โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ทําให
สามารถยกระดับการ
บริการและนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
เฉลี่ยดีขึ้น และสามารถเขา
ศึกษาตอไดมากขึ้น
3. โรงเรียนเปนสถานที่บริการ
สําหรับชุมชนในดานตาง ๆ
เชน การออกกําลังกาย การ
จัดงานตาง ๆ มีประชาชน
ในชุมชนไดเขามาใชบริการ
P:ด า นการเมื อง 0.76 1. พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 0.21 1. นโยบายการปรับลด
และกฎหมาย
พ.ศ.2542 และที่ แ ก ไ ข
อัตรากําลังของภาครัฐทํา
( Political and
เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.
ใหโรงเรียนมีบุคลากรไม
Legal Factors)
2 5 4 5 เ ป ด โ อ ก า ส ใ ห
พอเพียง
ทอ งถิ่นมี สว นรว มในการ
2. การกําหนดมาตรฐานทาง
จัดการศึกษา
การศึกษาทีห่ ลากหลาย
2. นโยบายกระจายอํานาจสู
ทั้งในระดับชาติระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาและ
กระทรวง ระดับกรม และ
สถานศึกษาทําใหโรงเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มีความคลองตัวในการ
ตลอดจนมาตรฐานของ
ทํางาน
โรงเรียนเอง เปนอุปสรรค

สภาพแวดลอมภายนอก : โอกาส (+)

ประเด็นสําคัญ

คา
คะแนน
เฉลี่ย
จากมติ
สมาชิก
3.

4.

E:ด า นเศรษฐกิ จ
(
Economic
Factors )

0.63

1.

S:ด  า น สั ง ค ม –
วั ฒ น ธ ร ร ม
(Social –cultural
Factors)

0.68

1.

สภาพแวดลอมภายนอก : อุปสรรค (-)
คา
คะแนน
ขัอมูลสนับสนุน
เฉลี่ย
ขัอมูลสนับสนุน
จากมติ
สมาชิก
โรงเรียนไดรับการ
ในทางปฏิบัติโดยเฉพาะ
สนับสนุนงบประมาณจาก
อยางยิ่งโรงเรียน
หนวยงานทองถิ่นในการ
3. ความมุงหมายและ
จัดกิจกรรมของโรงเรียน
หลักการจัดการศึกษา
นโยบายการพัฒนา
ตาม พ.ร.บ.การศึกษา
ขาราชการครูและ
แหงชาติไมสอดคลองกับ
บุคลากรทางการศึกษา
คานิยม ความเชื่อและสิ่ง
เพื่อใหมีและเลื่อนวิทย
ที่คาดหวังของผูปกครอง
ฐานะสงผลใหครูมีระดับ
ที่ตองการใหลูกเรียนจบ
การพัฒนาการจัด
การศึกษา
กระบวนการเรียนรู เพิ่ม
มากขึ้น และเกิดผลดีตอ
การเรียนรูของนักเรียน
ผูปกครองสวนมากทํางาน 0.33 1. การประกอบอาชี พ ของ
ผูปกครอง ทําใหพอแมไมมี
รับจางและดาน
เวลาดู แลลู ก ส ง ผลให เ ด็ ก
เกษตรกรรมสงผลใหมี
เกิ ด ความหว า เหว แ ละมี
รายไดปานกลาง
นิสัยกาวราว
2. การประกอบอาชีพของ
ชุมชนถือเปนอาชีพที่มี
ความมั่นคงนอยและมี
แนวโนมที่จะมีปญหามากขึ้น
ชุมชนมีที่ตั้งอยูในบริเวณ
0.32 1. ภูมิปญญาทองถิ่นใน
ปริมณฑลที่เปนแหลง
ชุมชนมีจํานวนนอยทั้งภูมิ
เกษตรกรรมสงผลใหมี
ปญญาฯประเภทองค
สภาพแวดลอมที่เหมาะใน
ความรูของกลุมบุคคล
การพัฒนาเปนแหลงเรียนรู
ทองถิ่นและภูมิปญญาฯ
และปลุกจิตสํานึกใหผูเรียน
ประเภทงาน
อนุรักษสิ่งแวดลอม
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน

สภาพแวดลอมภายนอก : โอกาส (+)

ประเด็นสําคัญ

คา
คะแนน
เฉลี่ย
จากมติ
สมาชิก

ขัอมูลสนับสนุน

2. ชุมชนสวนใหญยังใหความ
เคารพและเชื่อถือการ
ตัดสินใจของครูและ
ผูบริหารโรงเรียน สงผลให
การบริหารจัดการศึกษา
เปนไปดวยความราบรื่น

T:ด า นเทคโนโลยี
( Technological
Factors)

0.72

1. ความกาวหนาดาน
เทคโนโลยีสงผลใหชุมชนที่
ยังทําอาชีพทางการเกษตร
สามารถสรางผลิตผลได
ปริมาณเพิ่มขึ้น
2. ทุกครัวเรือนมีเครื่องอํานวย
ความสะดวกทั้งในดานการ
อุปโภคและบริโภคที่
ทันสมัยสงผลใหชุมชนไดรับ
ความสุขสบายและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
3. ค ว า ม ก า ว ห น า ด า น
เทคโนโลยีการสื่อสารสงผล
ให ชุ ม ชนมี ร ะดั บ การรั บ รู
ข อ มู ล ข า วสารต า ง
ๆ
เพิ่ มขึ้ น ทํ า ให เ ข า ใจ ใน
บทบาทหน า ที่ การเมื อ ง
การปกครอง และสิทธิของ
ตนไดในระดับดี

สภาพแวดลอมภายนอก : อุปสรรค (-)
คา
คะแนน
เฉลี่ย
ขัอมูลสนับสนุน
จากมติ
สมาชิก
2. ผูปกครองสวนใหญทอดทิ้ง
ใหบุตรหลานให
ปู ยา ตา และ ยายเปน
ผูดูแล ทําใหเกิดอุปสรรค
ในการเชื่อมโยงการเรียนรู
ของนักเรียนกับโรงเรียน
3. กระแสบริ โภคนิย มในยุ ค
โลกา ภิ วั ฒน ส ง ผล ให
เยาวชนเกิดการเลียนแบบ
วั ฒ นธรรมต า งชาติ ที่ ไ ม
เหมาะสม เชน การแตง
กาย ทรงผม
0.32 1. ครอบครัวขาดความเอาใจ
ใส และความตระหนักถึง
โทษภัยของเทคโนโลยี
สมัยใหม ปลอยปละละเลย
ใหเด็กอยูกับสื่อโซเชียลที่ไม
เหมาะสมโดยขาด
คําแนะนํา สงผลกระทบตอ
พฤติกรรมเสี่ยงไปในทางที่
ไมพึงประสงคของนักเรียน

กําหนดน้ําหนักของสภาพแวดลอมภายใน
ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน
S1:ดานโครงสราง (Structure)
S2:ดานกลยุทธของหนวยงาน (Strategy)
S3:ดานระบบในการดําเนินงานของหนวยงาน (Systems)
S4:ดานแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style)
S5:ดานบุคลากร/สมาชิกในหนวยงาน (Staff)
S6:ดานทักษะ ความรู ความสามารถของหนวยงาน (Skills)
S7:ด า นค า นิ ย มร ว มกั น ของสมาชิ ก ในหน ว ยงาน (Shared
Values)
น้ําหนักคะแนนรวม

กําหนดน้ําหนักของสภาพแวดลอมภายนอก
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก
C:ด า นพฤติ ก รรมลู ก ค า (Customer
Behaviors
/
Competitors Factors)
P:ดานการเมืองและกฎหมาย ( Political and Legal
Factors)
E:ดานเศรษฐกิจ ( Economic Factors )
S:ดานสังคม – วัฒนธรรม (Social – cultural Factors)
T:ดานเทคโนโลยี (Technological Factors)
น้ําหนักคะแนนรวม

ผลการพิจารณาน้ําหนัก
0.14
0.13
0.15
0.15
0.14
0.16
0.13
1.00

ผลการพิจารณาน้ําหนัก
0.26
0.19
0.20
0.17
0.18
1.00

สรุปผลการวิเคราะหสถานศึกษา
สถานภาพของสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ
ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน
น้ํา
หนัก
S1:ดานโครงสราง (Structure)
0.14
S2:ดานกลยุทธของหนวยงาน(Strategy) 0.13
S3:ดานระบบในการดําเนินงานของหนวย 0.15
งาน (Systems)
S4:ด า นแบบแผนหรื อพฤติ ก รรมในการ 0.15
บริหารจัดการ (Style)
S5:ด า นบุ ค ลากร/สมาชิ ก ในหน ว ยงาน 0.14
(Staff)
S6:ดานทักษะ ความรู ความสามารถของ 0.16
หนวยงาน (Skills)
S7:ดานคา นิยมรวมกั นของสมาชิกในหน 0.13
วยงาน (Shared Values)
เฉลี่ยปจจัยภายใน
สรุปปจจัยภายใน

ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก

คะแนนเฉลี่ย
(5ระดับ)
จุดแข็ง จุดออน
3.88 1.50
3.63 1.13
3.75 1.38

คะแนนเฉลี่ย
(น้าํ หนัก)
สรุปผล
จุดแข็ง จุดออน
0.54
0.21
0.33
0.47
0.15
0.32
0.56
0.21
0.35

3.88

1.38

0.58

0.21

0.37

4.25

1.13

0.60

0.16

0.44

4.38

1.00

0.70

0.16

0.54

4.25

1.00

0.55

0.13

0.42

4.00

1.23

คะแนนเฉลี่ย
น้ํา
(5ระดับ)
หนัก จุดแข็ง จุดออน
C:ด า นพ ฤติ ก รร มลู กค า ( Customer 0.26 4.38
1.38
Behaviors / Competitors Factors)
P:ดา นการเมืองและกฎหมาย ( Political 0.19 4.00
1.13
and Legal Factors)
E:ดานเศรษฐกิจ ( Economic Factors ) 0.20 3.13
1.63
S:ดา นสังคม – วัฒนธรรม (Social – 0.17 4.00
1.88
cultural Factors)
T:ด  า น เ ท ค โ น โ ล ยี ( Technological 0.18 4.00
1.75
Factors)
เฉลี่ยปจจัยภายนอก
สรุปปจจัยภายนอก

1.39

คะแนนเฉลี่ย
(น้าํ หนัก)
สรุปผล
จุดแข็ง จุดออน
1.14
0.36 0.85
0.76

0.12

0.55

0.63
0.68

0.33
0.32

0.30
0.36

0.72

0.32

0.40

3.93

1.54
1.20

กราฟแสดงสถานภาพของหนวยงาน
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ

Stars (เอื้อและแข็ง)

โอกาส
( OP Portunity )
O
+

+3.93

S จุดแข็ง +
( Strength )
-1.54

1.39

1.20

+4.00

-1.23

W จุดออน
( Weakness )

T
Threate
อุปสรรค
Stars (เอื้อและแข็ง) เปนตําแหนงที่บงบอกวาหนวยงานโดยภาพรวมสวนใหญมีปจจัยภายนอกที่ เป
นโอกาส และมีป จจัย ภายในที่แ ข็ง เปนหนว ยงานที่มี ความพรอมสูง เชน เปนโรงเรียนที่ ดีมีคุ ณภาพได
มาตรฐาน หนวยงานเมื่อมีสถานภาพเปน Stars ใหกําหนดกลยุทธเชิงรุก(Aggressive) ตองรักษาความเปน
Stars ใหยืนยงตอไปและพัฒนางานตอยอด

ปรัชญาโรงเรียน
“รักษศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นําวิชาการ สืบสานงานพระราชดําริ”

ตราประจําโรงเรียน
“ตรา จปร.”

สีประจําโรงเรียน
เหลือง-ดํา

วิสัยทัศนโรงเรียน
“สถาบันผูนําแหงภูมิปญญาและการเรียนรู สูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย”

อัตลักษณโรงเรียน
ยิ้มแยม ทักทาย ยกมือไหว สวัสดี

เอกลักษณของสถานศึกษา
“เศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจโรงเรียน
1. สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึ ง ทัดเทียมและมีคุณภาพ
3. สง เสริ ม ให ผู เรีย 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. พั ฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เนนการมี สวนรวม เพื่อเสริมสรางความรั บผิ ดชอบ ตอคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
5. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย
6. สงเสริมการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริของเศรษฐกิจพอเพียง

เปาประสงคโรงเรียน
1. นักเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นักเรีย นทุกคนไดรับ การศึกษาอยา งทั่วถึง 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. โรงเรียน ครู และนักเรียนเปนแบบอยางที่ดีในการจัดกิจกรรมและจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. โรงเรี ย นมี การบร ิหารจ ัดการ ที่เนน การมีส ว นรวม เสริมสรา งความร ับ ผ ิดชอบ ต อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
6. การบริหารและการจัดการเรียนรูของโรงเรียนดําเนินการอยางสรางสรรค รองรับการกระจาย
อํานาจ ทุกคนทํางานรวมกันอยางมีความสุข ยกระดับการบริหารดวยระบบคุณภาพ
7. บุคลากรในโรงเรียนเปนผูนําที่มีความรู สามารถพัฒนานักเรียนทุกคนใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล
8. นักเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก (World Class) เปนเลิศดานวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ํา
หนาทางความคิด ผลิตงานอยางสรางสรรค
9. นักเรียนไดรับการพัฒนาดวยกระบวนการสะเต็มศึกษา (STEM Education)
10.นักเรียนไดรับการสงเสริมตามกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
11.นักเรียนไดรับการดูแลและสงเสริมตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ยุทธศาสตรโรงเรียน
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.1 การพัฒนาหลักสูตร
1.2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1.3 การพัฒนาสถานศึกษาและแหลงเรียนรู
2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
4. การพัฒนาครูท้งั ระบบ
5. การพัฒนาการบริหารจัดการ
6. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางทุนทางปญญาของชาติ
7. พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล (World - Class Standard School

กลยุทธ : โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ
ปงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร

กลยุทธ

1.
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา
1.1 การพัฒนาหลักสูตร 1. พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมดานวิชาการ
2. พัฒนาหลักสูตรสนับสนุนภูมิสังคมอาชีพและหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่
สอดคลองกับความตองการของประเทศและมาตรฐานสากล
3. ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลผูเรียนใหตอบสนองความแตกตาง ที่
หลากหลายของผูเรียนทุกกลุม
4. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด หลั ก สู ต รประชาธิ ป ไตย ความเป น ไทย
เศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษสิ่งแวดลอมและการปองกันยาเสพติด
1.2 การพัฒนาการจั ด 1. สง เสริมสนับ สนุน ใหมีโ ครงการเพื่ อพั ฒนาการเรีย นรูของผูเรี ย น
การเรียนการสอน
ในการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเรียนรู สรางสรรคนวัตกรรม ตางๆ
3. ยกระดับ ความสามารถดา นเทคโนโลยี ความคิด สรา งสรรค และ
ภาษาตางประเทศ
4. รณรงค สง เสริมใหมีการสรา งความรู ความเขา ใจ ปลูกฝ ง คุณธรรม
จริยธรรม สันติวิธี จิตอาสา จิตสาธารณะ จิตสํานึกความรับผิดชอบ ใหแก
ผูเรียนทุกระดับการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมือง
5. สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเปนเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
6. ส ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนด า นการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรและ
สิ่งแวดลอม ประวัติศาสตรประชาธิปไตย เศรษฐกิจพอเพียง
7. สงเสริมการพัฒนานักเรียนดวยกระบวนการสะเต็มศึกษา (STEM
Education)
8. สงเสริมการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”

ยุทธศาสตร

กลยุทธ

1.3 การพัฒนาสถานศึกษา 1. ส ง เสริ ม สนับ สนุ น เข า รั บ การคัด เลื อ ก ยกย อ ง เชิ ด ชู เ กี ย รติ ข อง
และแหลงเรียนรู
สถานศึกษา
2. จั ด ให มี แ หล ง เรี ย นรู ห ลากหลายรู ป แบบรวมทั้ ง สื่ อ ทางไกล
สื่อออนไลน-ออนแอร
3. จัดใหสถานศึกษามีความเปนเลิศเฉพาะดานในกลุมอาชีพตาง ๆ
4. พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน
2. การพัฒ นาเทคโนโลยี เพื่อ 1. พัฒ นาทั ก ษะการเข า ถึ ง ความรูใ หม ๆ ด ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การศึกษา
เพือ่ พรอมใช Free WiFi
2. บูรณาการความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3. สงเสริมการเรียนรูในชุมชน (Community) ผานเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
3.
การเพิ่ ม โอกาสทาง 1. สงเสริมใหมีระบบคัดกรอง ระบบเฝาระวัง ระบบชวยเหลือดูแล
การศึกษา
ระบบแนะแนว และระบบการสงตอผูเรียนแตละระดับการศึกษาใหมี
โอกาสเขาถึงการศึกษาตามศักยภาพของผูเรียนไดอยางตอเนื่อง
2. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบท
ของแตละพื้นที่
3. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสํา หรับ กลุมเปาหมายพิเศษ
ที่เหมาะสมกับบริบทของแตละพื้นที่และกลุมเปาหมาย
4. สนับสนุนการเรียนฟรีจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. สงเสริมสนับสนุนการจัดสรรทุนหนึ่งทุน หนึ่งอําเภอ เพื่อเปดโอกาส
ใหผูเรียนไดศึกษาตอตางประเทศ
6. สนับสนุนใหผูเรียนมีโอกาสทํางานและสรางรายไดระหวางเรียน

ยุทธศาสตร
4. การพัฒนาครูท้งั ระบบ

กลยุทธ
1. กําหนดนโยบายและวางแผน การพัฒนา การใช และการบํารุงรักษา
ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
2. สงเสริมการพัฒนาและฝกอบรมครู/ ผูเชี่ยวชาญสูการเปนครูมืออาชีพ
ในแตละสาขา
3. สงเสริมใหมีการนําความรูและบุคลากรจากภายนอกไดแกครูภูมิ
ป ญ ญา และบุ ค ลากรจากสถานประกอบการเข า มาเป น ครู ผู ส อนใน
สถานศึกษา
4. สงเสริมขวัญ กําลังใจ แรงจูงใจและกําหนดหลักเกณฑความกาวหนา/
การคงอยูของการประกอบวิชาชีพครู
5. ยกยอง เชิดชู คนดีคนเกง ในสายวิชาชีพทั้งในและนอกระบบ
6. สงเสริมใหมีการนํา เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ในการพัฒนาครูทั้ง
ระบบ

5. การพั ฒนาการบริห าร 1. ปรับ โครงสรา งการบริห ารภายใน
จัดการ
เชิงบูรณาการ

เพื่อ มุง สู ก ารดํ า เนิ น งาน

2. ให สถาบั น อุด มศึก ษารว มกับ หนว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งจั ด ทํ า แผน
ยุทธศาสตรพัฒนา เพื่อสงเสริมศักยภาพการแขงขันของประเทศ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
4. สงเสริมสนับสนุนการทํา งานเชิงบูรณาการ/การสรางเครือขายการ
ทํางานระหวางภาครัฐ เอกชน และองคกรอื่น
5. สนับสนุนใหหนวยงานและสถานศึกษารับผิดชอบผลผลิตของตนเอง
ตอสังคม
6. รณรงค ประชาสัม พั นธ และขับ เคลื่อ นนโยบาย/ยุท ธศาสตร /
มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ สูการปฏิบัติ

ยุทธศาสตร

กลยุทธ

6. การวิจัยและพัฒนาเพื่อ 1. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาดวยระเบียบวิธีที่เหมาะสมกับ
สรางทุนทางปญญาของชาติ ความตองการและบริบทของพื้นที่
2. สงเสริมการทําการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการศึกษาและเรียนรู
และตอบสนองความตอ งการของทอ งถิ่ น สหวิ ท ยาการ และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถการแขงขันในระดับสากล
3. กํา หนดใหมีหนวยงานกลางในการสงเสริมสนับสนุน การวิ จัยทาง
การศึกษา
4. สงเสริมสนับสนุนการศึกษาคนควา วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
7. พั ฒ น า โ ร ง เ รี ย น สู 1. สงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล (World - การสอนไดสองภาษา การพัฒนาการใช IT ใชระบบการวัดผลประเมินผล
Class Standard School) แบบมาตรฐานสากล ใช ห นั ง สื อ เรี ย นและสื่ อ ภาษาต า งประเทศ
แลกเปลี่ยนการเรียนรูการจัดการเรียนการสอนระดับนานาชาติ ครูมี
ผลงานวิจัย และจัดทําหลักสูตรใหเปนมาตรฐานสากล
2. พัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑการประเมินระดับชาติ
มีความสามารถ และความถนัดที่แขงขันระดับนานาชาติได นักเรียน
เรียนตอในระดับสูงจนถึงระดับอุดมศึกษาในอัตราสูง ใชภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดดี
เขียนเรียงความขั้นสูงได สามารถ
ผลิตผลงานสรางสรรคได ทั้งดานวิชาชีพ และวิชาการ มีผลงานประเภท
โครงงาน
3) ผูบริหารมีวิสัยทัศนและสามารถนําโรงเรียนสูการเปนมาตรฐานสากล
บริ ห ารจั ด การด ว ยระบบคุ ณ ภาพ มี ค วามเป น ผู นํ า ทางวิ ช าการ
(Academic Leadership)ที่มีผลงานปรากฏเปนที่ยอมรับ มีศักยภาพ
การใช IT มีความสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร
มีระบบการจัดความรูและสรางนวัตกรรมเผยแพร และมีประสบการณ
อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษานานาชาติ

ตารางแสดงงบประมาณเงินอุดหนุน (คาใชจายรายหัว) ปงบประมาณ 2562
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

เงินอุดหนุน
จํานวน
(คาใชจา ยรายหัว)/ นักเรียน
ปการศึกษา
ภาคเรียน
2561
1,750
1,900

ลงชื่อ

775
823
1,598

เงินอุดหนุน (คาใชจายรายหัว)
ปงบประมาณ 2562
ภาคเรียนที่
ภาคเรียนที่
2/2561
1/2562
1,356,250
1,563,700
2,919,950

1,356,250
1,563,700
2,919,950

รวม
2,712,500
3,127,400
5,839,900

ลงชื่อ

( นางสุนันท มีศรี )
หัวหนากลุมงานการเงินและการบัญชี

( นายเอกราช อยูฤกษ ) aaaadftAa
หัวหนางานแผนงานและจัดทําคําของบประมาณ

ลงชื่อ
( นายสมเกียรติ ฐานบัญชา)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ 2562
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ
เงินอุดหนุน (คาใชจายรายหัว)
งบวิชาการ 70 %
งบบริหารทั่วไป 20 %
งบสํารองจาย 10 %

5,839,900
4,087,930
1,167,980
583,990

ลงชื่อ
นายเอกราช อยูฤกษ
หัวหนางานแผนงานและจัดทําคําของบประมาณ

ลงชื่อ
นายสมเกียรติ ฐานบัญชา
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ

วาที่รอยตรี
( พิษณุพล แตงออน )
ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ

บาท
บาท
บาท
บาท

ประมาณการเงินอุดหนุน (คาใชจายรายหัว)
ปงบประมาณ 2562-2565
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
*****************************************
ปงบประมาณ 2562
ระดับชั้น

ปงบประมาณ 2563

ปงบประมาณ 2564

ปงบประมาณ 2565

เงินอุดหนุน
(คาใชจา ยรายหัว)/

ภาคเรียน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
เงิ
น
อุ
ด
หนุ
น
นักเรียน
นักเรียน

จํานวน
เงินอุดหนุน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
นักเรียน เงินอุดหนุน นักเรียน เงินอุดหนุน

รวมเงินอุดหนุน
4 ป

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

1,598

5,839,900

1,650

6,030,000

1,750 6,395,300

24,477,200

รวม

1,700 6,212,000

ประมาณการงบประมาณ 2562-2565 (แยกตามการบริหารจัดการ)
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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
โครงการ/งาน/กิจกรรม
1. พัฒนากลุมบริหารวิชาการ
- สงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ
- ประกันคุณภาพภายใน
- ปรับปรุงและพัฒนางานทะเบียนวัดผล
- นิทรรศการวิชาการ
- สงเสริมการแขงขันทักษะทางวิชาการ
- สอนเสริม O-NET
- สงเสริมอัจฉริยภาพนักเรียน
- Stem-Day
- สงเสริมงานวิจัยทางการศึกษา
- เศรษฐกิจพอเพียง
- รับสมัครนักเรียน
2. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
- สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากล
- นิทรรศการสัปดาหวิทยาศาสตร
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ (สารเคมี)
- Science Media Centre

ปงบประมาณ
2562
(465,000)
80,000
40,000
50,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
35,000
40,000
20,000
(300,000)
175,000
35,000
70,000
20,000

เงินอุดหนุนรายหัว
ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
2563
2564
(565,000)
(570,000)
100,000
100,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
45,000
50,000
50,000
50,000
20,000
20,000
(300,000)
(310,000)
175,000
185,000
35,000
35,000
70,000
70,000
20,000
20,000

ปงบประมาณ
2565
(570,000)
100,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
20,000
(320,000)
195,000
35,000
70,000
20,000

รวมเงิน
ทั้งสิ้น
(2,170,000)
380,000
190,000
200,000
190,000
190,000
190,000
190,000
190,000
180,000
190,000
80,000
(1,230,000)
730,000
140,000
280,000
80,000

โครงการ/งาน/กิจกรรม
3. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

ปงบประมาณ
2562
(275,000)

เงินอุดหนุนรายหัว
ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
2563
2564
(275,000)
(285,000)

รวมเงิน
ปงบประมาณ
2565
(295,000)

- สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากล

195,000

195,000

205,000

215,000

- สงเสริมความเปนเลิศทางคณิตศาสตร
- คายคณิตศาสตร
- Rsbs Math Game
4. กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
- สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากล

30,000
30,000
20,000
(255,700)
155,700

30,000
30,000
20,000
(255,700)
155,700

30,000
30,000
20,000
(265,700)
165,700

30,000
30,000
20,000
(275,700)
175,700

- สงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
- สงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
5. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
- พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากล
- แขงขันกีฬาภายใน
- แขงขันกีฬาภายนอก
- จัดการแขงขันกีฬาจตุรัตนและจตุรัตนสามัคคี
- สงเสริมกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
- กีฬาพาดี

100,000
งปม.สพฐ.
(255,700)
85,700
สมาคม
60,000
40,000
60,000
10,000

100,000
งปม.สพฐ.
(255,700)
85,700
สมาคม
60,000
40,000
60,000
10,000

100,000
งปม.สพฐ.
(265,700)
95,700
สมาคม
60,000
40,000
60,000
10,000

100,000
งปม.สพฐ.
(275,700)
105,700
สมาคม
60,000
40,000
60,000
10,000

ทั้งสิ้น
(1,130,000)
810,000
120,000
120,000
80,000
(1,052,800)
652,800
400,000
(1,052,800)
372,800
240,000
160,000
240,000
40,000

รวมเงิน

เงินอุดหนุนรายหัว
โครงการ/งาน/กิจกรรม

ปงบประมาณ
2562
(185,000)

ปงบประมาณ
2563
(185,000)

ปงบประมาณ
2564
(195,000)

ปงบประมาณ
2565
(205,000)

120,000

120,000

130,000

140,000

510,000

- กิจกรรมวันสําคัญตามปฏิทิน

10,000

10,000

10,000

10,000

40,000

- สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมผูเ รียน

25,000

25,000

25,000

25,000

100,000

- บูรณาการการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000

(185,000)

(185,000)

(195,000)

(205,000)

(770,000)

135,000

135,000

145,000

155,000

570,000

50,000

50,000

50,000

50,000

200,000

(185,000)

(185,000)

(195,000)

(205,000)

(770,000)

115,000

115,000

125,000

135,000

490,000

- วันรักภาษาไทย

30,000

30,000

30,000

30,000

- สงเสริมและพัฒนาบุคลากรภาษาไทย

40,000

40,000

40,000

40,000

6. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
- สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากล

7. กลุม สาระการเรียนรูการงานอาชีพ
- สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากล
- สงเสริมตามแนวทางพระราชดําริของเศรษฐกิจพอเพียง
8. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
- สงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

ทั้งสิ้น
(770,000)

120,000
160,000

โครงการ/งาน/กิจกรรม
9. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
- สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะ
- สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป
- สงเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถทางดนตรีสากลฯ
- สงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางดนตรีไทย
- สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางศิลปะ
10. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- สงเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
- ทัศนศึกษา
11. งานแนะแนว
- การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนเรียนรวม
- แนะแนวการศึกษาตอและอาชีพ
- สงเสริมคุณภาพการบริหารจัดการงานบริการแนะแนว
12. งานหองสมุด
- จัดซื้อหนังสือเขาหองสมุด
- ปรับปรุงหองสมุด
- โครงการรักการอาน

ปงบประมาณ
2562
(185,000)
20,000
40,000
30,000
45,000
50,000
(20,000)
20,000
งบเรียนฟรี15ป
(50,000)
3,000
10,000
37,000
(90,000)
30,000
10,000
50,000

เงินอุดหนุนรายหัว
ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
2563
2564
(185,000)
(195,000)
20,000
30,000
40,000
40,000
30,000
30,000
45,000
45,000
50,000
50,000
(20,000)
(30,000)
20,000
30,000
งบเรียนฟรี15ป งบเรียนฟรี15ป
(50,000)
(60,000)
3,000
3,000
10,000
10,000
37,000
47,000
(90,000)
(100,000)
30,000
30,000
10,000
20,000
50,000
50,000

ปงบประมาณ
2565
(205,000)
40,000
40,000
30,000
45,000
50,000
(40,000)
40,000
งบเรียนฟรี15ป
(70,000)
10,000
10,000
50,000
(110,000)
30,000
30,000
50,000

รวมเงิน
ทั้งสิ้น
(770,000)
110,000
160,000
120,000
180,000
200,000
(110,000)
110,000
(230,000)
19,000
40,000
171,000
(390,000)
120,000
70,000
200,000

โครงการ/งาน/กิจกรรม
13. งานศูนยคอมพิวเตอร
- สงเสริมและพัฒนาศูนยคอมพิวเตอร
- สงเสริมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร
14. กลุมบริหารงบประมาณ
- งานยานพาหนะ/ซอมบํารุง
- สาธารณูปโภค
- จัดทําแผนปฏิบัติการ
15. งานบุคคล
- พัฒนาบุคลากร
- พัฒนางานทะเบียนประวัตแิ ละยกยองเชิดชูเกียรติ
- พัฒนางานวางแผนอัตรากําลังและกําหนด
ตําแหนง สรรหาและบรรจุแตงตั้ง
- พัฒนาวินัยและการรักษาวินัยและออกจากราชการ

ปงบประมาณ
2562
(90,000)
45,000
45,000
(1,361,530)
350,000
911,530
100,000
(185,000)
100,000
65,000
10,000
10,000
4,087,930

เงินอุดหนุนรายหัว
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
2563
2564
2565
(90,000)
(100,000)
(110,000)
45,000
50,000
50,000
45,000
50,000
60,000
(1,394,600)
(1,397,000)
(1,405,310)
350,000
350,000
350,000
944,600
947,000
955,310
100,000
100,000
100,000
(185,000)
(185,000)
(185,000)
100,000
100,000
100,000
65,000
65,000
65,000
10,000
10,000
10,000
10,000
4,221,000

10,000
4,348,400

10,000
4,476,710

รวมเงิน
ทั้งสิ้น
(390,000)
190,000
200,000
(5,558,440)
1,400,000
3,758,440
400,000
(740,000)
400,000
260,000
40,000
40,000
17,134,040

รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวดานบริหารทั่วไป (20%) ประจําปงบประมาณ 2562-2565
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ
เงินอุดหนุนรายหัว
โครงการ/งาน/กิจกรรม
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
กลุมบริหารทั่วไป
- พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
- โครงการจัดหาสื่อโสตทัศนูปกรณ
- โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ
- โครงการอบรมเยาวชนนักพูด
- โครงการพัฒนางานโภชนาการ
- โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัย
- โครงการดําเนินงานควบคุมภายใน
- โครงการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน
- โครงการดําเนินงานระบบดูแลฯ
- โครงการปจฉิมนิเทศ
- โครงการเขาคายพัฒนาผูนํานักเรียน

- โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม
- โครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ

- โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ

657,980
200,000
15,000
35,000
40,000
40,000
5,000
10,000
30,000
10,000
30,000
เงินสมาคม
5,000
5,000

661,000
200,000
15,000
35,000
40,000
40,000
5,000
10,000
40,000
10,000
30,000
เงินสมาคม
5,000
5,000

662,400
200,000
15,000
35,000
40,000
40,000
10,000
10,000
50,000
10,000
30,000
เงินสมาคม
10,000
10,000

664,060
200,000
20,000
35,000
40,000
40,000
10,000
10,000
60,000
10,000
30,000
เงินสมาคม
10,000
10,000

รวมเงิน
ทั้งสิ้น

2,645,440
800,000
65,000
140,000
160,000
160,000
30,000
40,000
180,000
40,000
120,000
30,000
30,000

โครงการ/งาน/กิจกรรม
- โครงการประดับเข็มนักเรียน ม.4
- โครงการรณรงคปองกันสารเสพติด
- โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
- โครงการวันไหวครู
- โครงการสงเสริมประชาธิปไตย
- โครงการเยี่ยมบานนักเรียน
- โครงการมอบทุนการศึกษา
- เขาคายปฏิบัตธิ รรมเฉลิมพระเกียรติ
- สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
รวม

เงินอุดหนุนรายหัว
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
2562
2563
2564
2565
เงินสมาคม
เงินสมาคม
เงินสมาคม
เงินสมาคม
20,000
10,000

30,000
10,000

40,000
10,000

50,000
10,000

10,000
10,000
5,000

10,000
10,000
10,000

10,000
10,000
10,000

10,000
10,000
10,000

5,000
5,000
20,000
1,167,980

10,000
10,000
20,000
1,206,000

10,000
10,000
20,000
1,242,400

10,000
10,000
30,000
1,279,060

รวมเงิน
ทั้งสิ้น
เงินสมาคม
140,000
40,000
40,000
40,000
35,000
35,000
35,000
90,000
4,895,440

