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คำนำ 

 แผนกลยุทธ์โรงเรียนราชวินิต ได้จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในช่วง
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ 2561 - 2565)  โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ปัจจุบันสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ได้มาตรฐานชาติสู่สากล และมุ่งเน้นทางวิชาการ 
และคุณธรรม ในการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ได้วิเคราะห์สภาพของโรงเรียน  บริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  
และได้ผนวกแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของรัฐบาล มาประกอบการพิจารณา
กำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ เพ่ือนำไปสู่ภาคปฏิบัติ 

 การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จนั้นเกิดจากความเข้าใจตรงกันโดยมีจุดหมายเดียวกัน 
และมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาไปสู่สภาพที่ดีกว่าเดิม ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและร่วม
ภาคภูมิใจในผลงานที่จะเกิดขึ้น ในความปรารถนาที่ต้องการให้เป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานสากล 

 ขอขอบคุณคณะทำงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้เสียสละเวลาร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ในการจัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียนในครั้งนี้ 

 

 

 

            ( นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร) 
                         ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ         
                                                                                                 โรงเรียนราชวินิต  

กรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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บทนำ 
แผนกลยุทธ์โรงเรียนราชวินิต 

(พ.ศ.2560 - 2565) 
 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนราชวินิต ได้มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาให้   
สอดรับกับนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล ที ่กล่าวว่า “รัฐต้องดำเนินการตามนโยบายด้านสังคม  
ด้านสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรมให้สอดรับกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ แห่งราชอ าณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550  ในมาตรา 80” ดังนี้ 

  (1)  คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริม
ความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน 
รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู ้สูงอายุ ผู ้ยากไร้ผู ้พิการหรือทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะ
ยากลำบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพ่ึงพาตนเองได้ 

  (2)  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันนำไปสู่สุขภาวะที่
ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข 
โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการดังกล่าวเสื้อ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย 

  (3)  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติจัด
ให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้ ง
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  (4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กร
ทางการศาสนาและเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่า
เทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

  (5)  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ และเผยแพร่ข้อมูลผลการ
ศึกษาวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากการศึกษาวิจัยจากรัฐ 

  (6)  ส ่งเสริมและสนับสนุนความรู ้ร ักสามัคคีและการเร ียนรู ้ ปลูกจิตสำนึก และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ในระยะแห่งการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนราชวินิตตามแผนกลยุทธ์ การจัดการศึกษา พ.ศ 2560 
- 2565  ได้กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และตามบริบทแห่งศักยภาพของ
สถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิดการจัดการศึกษาสอดรับกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “จัดการศึกษาให้กับนักเรียน 
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ทุกคนมีศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และนำไปสู่ความเป็นพลโลก 

  ผลการดำเนินงานในระยะเวลา 5 ปี ตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษา  5 กลยุทธ์องค์กร  และ  5 กล
ยุทธ์แผนงานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดคือ 
  1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4.  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.  พัฒนาระบบจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
สภาพบริบทโรงเรียน 

ประวัติโรงเรียน 

 การจัดตั้งโรงเรียนราชวินิตถือกำเนิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ           พระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยพระราชทานที่ดินบริเวณสวนเพาะชำวังสวนกุหลาบ จำนวน 6  ไร่คำ
ว่า “ราชวินิต” เป็นนามพระราชทานหมายความว่า สถานที่อบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดีแห่งพระ
บารมีปกเกล้าฯ ซึ่ง ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น   มาลากุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับสนองพระบรมราช
โองการจัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   
เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน 2509  เปิดสอนชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  โดยมีคุณหญิงพวงรัตน์  วิเวกา
นนท์  เป็นผู้บริหารคนแรก 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนราชวินิต เมื่ อวันที่ 
18  มิถุนายน 2511 และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 100,000 บาท  เพื่อใช้ดอกผล
เป็นทุนพระราชทานแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดีเรียบร้อย 

จุดปรับเปลี่ยนสังกัด 

 ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓  โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุคพัฒนา 

 คุณหญิงพวงรัตน์  วิเวกานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรกได้ริเริ่มพัฒนาโรงเรียนหลายๆ ด้าน อาทิ
จัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ สร้างสระว่ายน้ำและส่งเสริมให้เรียนว่ายน้ำ  จัด
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศ  ส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อการสอน  จัดทำหนังสือราชวินิตส าร 
และประสานงานกับกองทัพภาคท่ี ๑ ขยายพ้ืนที่โรงเรียนเป็น ๑๒ ไร่เศษ 

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๕  นายชัยยุทธ   บุณย์สวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ ๒  ได้ปรับปรุงงานของโรงเรียน
อาทิ ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นระเบียบ สะอาดสวยงามยิ่งขึ้น ปรับปรุงห้องพิเศษ เช่น  ห้องสมุด  ห้อง
ดนตรี  ห้องปฏิบัติการภาษา  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องนาฏศิลป์      ห้องคอมพิวเตอร์  ร้านค้า
สวัสดิการอาหารและอุปกรณ์การเรียน  ปรับปรุงหลักสูตรและเวลาเรียน  จัดทำ โทรทัศน์วงจรปิด  จัด
ประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองให้สอดคล้องกับ   ความต้องการของนักเรียน  ปรับปรุง
กฎระเบียบวิธีการเรียนการสอนการปฏิบัติของครูต่อนักเรียน  จัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ให้แก่ครูมากขึ้น  จึง
ทำให้โรงเรียนราชวินิตเจริญก้าวหน้า  เป็นโรงเรียนต้นแบบในการบริหารจัดการและการปฏิรูปการเรียนรู้ 
ได้รับความศรัทธาจากผู้ปกครองนำบุตรหลานมาสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก  
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ปีการศึกษา ๒๕๔๖  นางเพ็ญพรรณ  ยูวะเวส  ผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ ๓  ได้ปรับปรุงและพัฒนา
โรงเรียนในทุก ๆ ด้าน อาทิ การจัดการเรียนการสอน  การปรับปรุงหลักสู ตร  การจัดห้องเรียนพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการการพัฒนาห้องเรียนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ  การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เข้ามาใช้ในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมขึ้น  สร้างระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนา
บุคลากร  พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ปรับและเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนและ
ห้องคอมพิวเตอร์ การซ่อมแซมสระว่ายน้ำ การซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ ต่าง ๆ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
ปรับปรุงห้องทัศนศิลป์  วางท่อน้ำและท่อประปา  ซ่อมแซมห้องน้ำ สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรและการ
เปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนทุก ๆ ด้าน 

 ปีการศึกษา ๒๕๔๙  นางแสงระวี  วาจาวุทธ  ผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ ๔ ได้พัฒนา     การเรียน
การสอน  ปรับปรุงอาคารสถานที่บรรยากาศภายในโรงเรียน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  การพัฒนา
บุคลากร  การสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร  การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน 
และเปิดขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑-ม.๓)  ในปีการศึกษา ๒๕๕๐  เป็นปีแรก ใช้การ
เรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม บูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ กระทรวงศึกษาธิการ 
ประสานความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตทุกท่าน ศึกษานิเทศก์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ และเครือข่ายผู ้ปกครอง ในการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศกึษาตอนต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๓  โรงเรียนราชวินิต ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย นางแสงระวี  วาจาวุทธ  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตได้ลงนาม
ทำ MOU กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งโรงเรียน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง เป็นคนที่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า และมีความสุขบน
พื้นฐานของความเป็นไทย ภายใต้บริบทสังคมโลกใหม่ โดยยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่ มาตรฐานสากล เป็น
โรงเรียนยุคใหม่ ที่จัดการศึกษาแบบองค์รวมและบูรณาการ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา
และการเมือง ได้พัฒนาหลักสูตร รูปแบบและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความแตกต่างตามศักยภาพ
ของผู้เรียนโดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนและครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้และเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓  นายขวัญแก้ว  วัชโรทัย  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราช
วินิตได้ให้โรงเรียน เสนอขอเปิดมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้น และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) และเริ่มเปิดในปีการศึกษา ๒๕๕๔  เป็นต้นมา 

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗  นางแสงระวี  วาจาวุทธ  ผู้อำนวยการโรงเรียน
เกษียณอายุราชการ และเม่ือวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  นายบัณฑิต พัดเย็น  ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านวิชาการ
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โดยการเตรียมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องนโยบาย  สำนักงานเขตพื้นที่
การศ ึกษาประถมศ ึกษากร ุง เทพมหานคร  สำน ักงานคณะกรรมกา รการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน และ
กระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงด้านอาคารสถานที่พัฒนาบุคลากรโดยการสร้างขวัญกำลังใจนอกจากนี้ยังได้  
ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านวิชาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ระเบียบวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ การจัดชั้นเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้เปิดห้องเรียนเพิ่มจากเดิมอีก ๒ ห้องเรียน จากเดิม ๔ ห้องเรียนเป็น ๖ ห้องเรียน ด้าน
อาคารสถานที่ได้ปรับปรุงอาคารเรียน สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา และระดับชั้นอื่น ๆ ให้เ หมาะสมกับ
สภาพการบริหาร รวมทั้งได้ปรับปรุงห้องธุรการและกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การ
บริการผู้ปกครอง ตลอดจนปรับ 

ภูมิทัศน์ บรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษา 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูนักเรียน และบุคลากร ให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาที่ ๓ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนในทุกระดับชั้น กับเจ้าของภาษา 
รวมทั้งเข้าโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English 
Program (MEP) โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน ๔ ห้องเรียน และส่งเสริมพัฒนาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ได้พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนทั้งระบบให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในทั้ง ๔ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กรรมการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
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ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1  โรงเร ียนราชว ิน ิต ต ั ้งอย ู ่ เลขที ่   291/1   ถนนนครราชสีมา แขวงดุส ิต  เขตดุสิต   
                  กรุงเทพมหานครโทรศัพท์  02-2812156     โทรสาร  02-2829828 
                  Website : www.rachawinit.ac.th  สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
                  กรุงเทพมหานคร 
 1.2 เปิดทำการสอน 2 ระดับ 
  - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6   
  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
 1.3 มีเนื้อที่  12  ไร่  2  งาน  81.08  ตารางวา 
 

แผนที่โรงเรียน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 

“ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ” 

 

 

 

http://www.rachawinit.ac.th/
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 สีประจำโรงเรียน 

“ สีขาว - สีกรมท่า” 

 สีขาว      หมายถึง  ความจงรักภักดี ความบริสุทธิ์ ความดี 

          สีกรมท่า  หมายถึง  พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน 

“ดอกเฟื่องฟ้า ” 

ความหมาย “ความอดทนอดกลั้น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค” 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน คือ 
โรงเรียนราชวินิต   ถือกำเนิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
 

 “ราชวินิต” เป็นนามพระราชทาน 
ความหมายของโรงเรียน 

“สถานที่อบรมกุลบุตร กุลธิดา ให้เป็นคนดี ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ” 
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จำนวนครู  บุคลากร แยกตามวุฒิและเพศ 
 

ประเภท 
เพศ  

รวม 
ระดับการศึกษา อายุ 

เฉลี่ย 
ประสบการณ์ 

เฉลี่ย ชาย หญิง ต่ำกว่า
ปริญญา

ตรี 

ปริญญา 
ตรี 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
เอก 

ผู้อำนวยการ - ๑ ๑ - - - ๑ 56 - 
รอง
ผู้อำนวยการ 

๑ - ๑ - - ๑ - ๔๓ ๘ 

ครูประจำการ ๑๙ ๙๐ ๑๐๙ - ๕๔ ๕๐ - ๔๓ ๑๕ 

ครูอัตราจ้าง ๑๖ ๑๔ ๓๐ - ๒๘ ๒ - ๒๔ ๕ 

พนักงาน
ราชการ 

๒ ๒ ๔ ๑ ๒ ๑ - ๔๖ ๑๗ 

ลูกจ้างประจำ ๒ ๒ ๔ ๓ ๑ - - ๕๕ ๓๑ 

ลูกจ้างชั่วคราว ๔ ๒๑ ๒๕ ๒๔ ๑ - - ๔๘ ๑๖ 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

- ๒ ๒ ๒ - - - ๓๕ ๕ 

รวม ๔๔ ๑๓๑ ๑๗๕ ๓๐ ๘๖ ๕๔ - ๓๗ ๑๒ 
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 จำนวนนักเรียน      ( ข้อมูลณ  ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ ) 

 
ชั้น 

 

ห้อง 

จำนวนผู้เรียน  

รวม 

 

หมายเหตุ ชาย หญิง 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๑ ๒๑๖ ๑๒๗ ๓๔๓  

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๑ ๑๓๓ ๑๓๙ ๓๗๓  

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๑ ๒๑๐ ๑๖๐ ๓๗๐  

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๑ ๒๒๘ ๑๔๕ ๓๗๓  

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๑ ๒๔๐ ๑๗๑ ๔๑๑  

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๑ ๒๖๖ ๑๖๒ ๔๒๘  

    รวม ๖๖ ๑,๓๙๔ ๙๐๔ ๒,๒๙๘  

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๓๔ ๓๔ ๖๘  

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒ ๒๓ ๒๒ ๔๕  

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒ ๓๐ ๒๘ ๕๘  

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒ ๑๗ ๑๖ ๓๓  

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒ ๑๘ ๑๔ ๓๒  

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒ ๒๖ ๑๑ ๓๗  

    รวม ๑๒ ๑๔๘ ๑๒๕ ๒๗๓  

รวมทั้งสิ้น ๗๘ ๑,๕๔๒ ๑,๐๒๙ ๒,๕๗๑  
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สภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นสถานที่ราชการ และสถานศึกษามีประชากร
ประมาณ๑๗,๖๘๐ คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน และสถานที่สำคัญ อาทิ
กระทรวงศึกษาธิการ  พระที่นั่งอัมพรสถาน  วังสวนกุหลาบ  หอสมุดแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสนุัน
ทา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  การประกอบอาชีพส่วนใหญ่  รับราชการ และธุรกิจส่วนตัว  ประชากรส่วนใหญ่  
นับถือศาสนาพุทธ 

 ๒.ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับราชการส่วนใหญ่ นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  ๒๕๐,๐๐๐ บาท   จำนวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว  ๔ คน 

๓.โอกาสและข้อจำกัด  โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้และสถานที่สำคัญ  ได้แก่ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน 
วังสวนกุหลาบ  พระที่นั่งวิมานเมฆ  หอสมุดแห่งชาติ  หอประชุมกองทัพบก  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นต้น  ทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทำให้
เพ่ิมพูนประสบการณ์และมีความภูมิใจในมรดกของไทยมากข้ึน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สถานภาพโรงเรียน 

 ในโรงเรียนราชวินิต ได้ตระหนักถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีบทบาทต่อการดำเนินงานของสถานศึกษา 
เพราะเป็นข้อมูลที่สมดุลในการประเมินผลและการพัฒนาให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนด  ทั้งตามความต้องการ
ของสถานศึกษาผู ้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ ่น  ที ่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชน ดังนั้น
คณะกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสถานศึกษากำหนดสภาพแวดล้อมเป็น  
2  บริบท  คือ 

 1. สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นบริบทที่สถานศึกษาไม่สามารถควบคุมได้หรือควบคุมได้ในระยะสั้นๆ  
ประกอบด้วย 

    1.1 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio – cultural Factors :  S) 
  1.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  (Technological Factors : T) 
  1.3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic  Factors : E) 
  1.4 ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors : P) 

 2. สภาพแวดล้อมภายใน  เป็นบริบทที่สถานศึกษาสามารถควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้อยู่ที่การบริหาร
และจัดการตามสภาพความเหมาะสมของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
    2.1 ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษา (Structure : S1) 
  2.2 ปัจจัยด้านผลผลิตและการบริการ (Products and Service : S2) 
  2.3 ปัจจัยด้านบุคลากร (Man : M1) 
  2.4 ปัจจัยด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money : M2) 
  2.5 ปัจจัยด้านวัสดุทรัพยากร (Material : M3) 
  2.6 ปัจจัยด้านบริหารจัดการ (Management : M4) 
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งบริบทของสภาพแวดล้อมทั้ง 2 บริบท ย่อมมีอิทธิพลที่จะเอ้ือและ
ไม่เอ้ือต่อกระบวนการบบริหารและจัดการ การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญว่าการจัดการศึกษาเป็นโอกาส 
(กลยุทธ์เชิงบวก +) หรือเป็นอุปสรรค (กลยุทธ์เชิงลบ -)  และคระกรรมการสามารถวิเคราะห์ปัจจัยโดยสรุป
ดังนี้ 

 บริบทของสภาพแวดล้อมภายนอก  ตัวแปรที่เป็นปัจจัยสำคัญด้านโอกาส คือ ผู้ปกครองส่วนมากมี
ฐานทางเศรษฐกิจและการศึกษา แม้อาชีพความมั่นคงจะแตกต่างตามนัยสำคัญแต่เห้นความสำคัญและ
ประโยชน์ทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนระดมทุนทรัพยากรในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ทั้งด้านโครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จัดห้องเรียนพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีกับ
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ ่น มาพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ผู ้เรียนเกิด
ศักยภาพเต็มรูปแบบและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งนโยบายการใช้โรงเรียนเป็นฐาน
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ในฐานะนิติบุคคลเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและมีอิสระดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตรงตาม
เป้าประสงค์รวดเร็วทันต่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ด้านอุปสรรค (การศึกษาคือการลงทุน)  ปัญหาในด้านการจัดสรรงบประมาณของต้นสังกัดไม่เพียงพอ
กับการจัดการศึกาในปัจจุบัน  นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนที่เน้นระบบเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ และมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้โรงเรียนมีต้นทุนในการผลิตสูง  ส่งผลให้โรงเรียนต้องระดมทุนทรัพยากร
จาก ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกมาสนับสนุน ซึ่งถูกระเบียบเงื่อนไขของระบบราชการ บางครั้งก็
เป้นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการแม้ผู้ปกครองในชุมชนมีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งเงินทุนได้ และปัญหาที่สำคัญ
ผู้ปกครองยุคปัจจุบันต้องประกอบอาชีพเพ่ือต่อสู้กับสภาวะเศรษฐกิจ จึงทำให้มีโอกาสน้อยในการเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 

 บริบทของสภาพแวดล้อมภายใน  จุดแข็งของโรงเรียนได้จัดระบบการบริหารและจัดการองค์การเพ่ือ
การศึกษา มีการกำหนดโครงสร้างและหน้าที่โดยกำหนดวิสัยทัศน์และวางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ทุกระดับ มีเป้าประสงค์ของภารกิจที่ชัดเจน เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมี
การกระจายอำนวจการบริหาร โดยบุคลการในโรงเรียนให้มีส่วนร่วมในการบริหารและตัดสินใจ แนวการจัด
การศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียน พัฒนากิจกรรมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ต่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน  
ศตวรรษท่ี 21  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมคุณธรรม นำสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีประสบการณ์ที่ทันเหตุการณ์บนพื้นฐานของพลเมืองไทยและพลโลก จัดให้มีการ
วัดผลและประเมินผลเน้นสภาพความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื ่อง ในระดับมาตรฐานชาติและ
นานาชาติ (O-NET และ Pisa) พร้อมทั้งพัฒนาความก้าวหน้าของผู้เรียนโดยนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือ
การพัฒนาที่ตรงตามศักยภาพ ส่วนบุคลากรทางการศึกษา คือ ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ได้รับความรู้ทักษะในรูปแบบต่าง ๆ  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและที่สถานศึกษาจัดให้โดยจัดสวัสดิการให้
การสนับสนุนให้ถูกต้องตามระเบียบเป็นอย่างดี  การบริหารงบประมาณใช้จ่ายตรงตามวัตถุประสงค์ถูกต้อง
ตามระเบียบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการตรวจสอบตามหลักธรรมาภิ
บาล ตรวจสอบได้ โปร่งใส และใช้งบประมาณเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู ้เรียนเป็ นสำคัญ ด้านอื ่น ๆ 
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสะอาดร่มรื่น มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
ระบบชั้นเรียนและนอกระบบชั้นเรียน ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับชั้น มีการปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ สื่อ 
นวัตกรรมการเรียนการสอนให้พร้อมและสะดวกต่อการใช้งาน จัดการบริหารเน้นทีมงานหรือองค์คณะบุคคล
ทำให้การตัดสินใจรัดกุม เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ส่ งผลให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียนมีผลต่อการส่งเสริมแหล่งเงินทุนในการพัฒนา
การศึกษาทุก ๆ  ด้าน      

 จุดอ่อนของโรงเรียน โรงเรียนต้องใช้งบลงทุนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู ้และพัฒนา สื่อ 
นวัตกรรมอุปกรณ์เนื่องจากผู้เรียนมีความต้องการตามความถนัดและความสนใจทำให้ต้องจัดหาสื่อ ขาด
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน และสื่อที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้ไม่ตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน ต้องตามทันเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดเวลา  เพื่อสนองความต้องการของ
ทุกด้านคือ ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
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ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 

 ปรากฏว่า องค์การอยู ่ในทิศทางที ่บร ิบทของสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส บริบทของ
สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง  วิเคราะห์แล้วอยู่ในลักษณะที่เอื้อและเด่นต่อการขยายโอกาสและขยาย
งาน ซึ่งปัจจัยภายนอกที่เป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนและผู้เรียนพัฒนา
เต็มรูปแบบอย่างมีคุณภาพ ทุก ๆ ด้าน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากรสนับสนุนการกระจายอำนาจ
บริหารจัดการ สนับสนุนระบบประกันคุณภาพภายใน  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติและ
สากล ตลอดจนความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชนและของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพ
มุ่งเน้นให้ผุ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ประหยัด ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาบำเพ็ญ
ประโยชน์มีจิตสาธารณะ และสุขภาพแข็งแรงได้มาตรฐานของเด็กไทย บนพื้นฐานของความเป็นไทย เชื่อมโยง
ความเป็นสากล  และมีเอกลักษณ์ของความเป้นไทย มีการกาเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น มีทักษะชีวิตและทักษะในการ
ตัดสินใจให้สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ผลการประเมนิศักยภาพของโรงเรียนโดยใช้เทคนิค  SWOT ปรากฏผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural factors : S) 

ประเด็นปัจจัย โอกาส อุปสรรค 

S1 โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและสังคม ✓  

S2 ค่านิยมของผู้ปกครองนิยมให้ลูกเรียนโรงเรียนราชวินิต ✓  

S3 โรงเรียนเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของชุมชน ✓  

S4 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีอาชีพรับราชการ ธุรกิจส่วนตัว ค้าขายและ มี
การศึกษาระดับปานกลางค่อนข้างสูง 

✓  

S5 ชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน ✓  

S6 นักเรียนพักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่เป็นบ้านของตนเอง แต่มีเช่าที่พักอาศัย
เป็นจำนวนน้อย 

✓  

S7 ผู้ปกครองและคนในชุมชนให้ความสนใจในด้านการปฏิรูปการศึกษา ✓  

S8 สภาพครอบครัวของชุมชน ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ ✓  

S9 บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทางเทคโนโลยีที่ชักจูงนักเรียนให้
นำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมเน้นการบันเทิง 

 ✓ 

S10 ผู้ปกครองนิยมให้ลูกเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน ✓  
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ประเด็นปัจจัย โอกาส อุปสรรค 

S11 หน่วยงานและองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียน 

✓  

S12 มีการเคลื่อนย้ายของประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยในเขตพ้ืนที่บริหารของ
โรงเรียนค่อนข้างมาก 

 ✓ 

 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors : T) 

ประเด็นปัจจัย โอกาส อุปสรรค 

T1 มีแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายทั้ง
สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน 

✓  

T2 นักเรียนสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ได้
คล่องแคล่ว 

✓  

T3 การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เพ่ือการสืบค้นข้อมูลแก่ ครู และ
นักเรียนสะดวกสบาย 

✓  

T4 นักเรียนบางส่วนนำสื่อเทคโนโลยีไปใช้ในการทางที่ผิด  ✓ 

 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economical factors : E) 

ประเด็นปัจจัย โอกาส อุปสรรค 

E1 ฝึกให้นักเรียน มีรายได้ระหว่างเรียนโดยจัดโครงการซื้อได้ขายเป็น ✓  

E2 รายได้ของชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดี ✓  

E3 รายได้ผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลางค่อนดี ✓  

E4 เศรษฐกิจในชุมชนดีเอ้ือประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ✓  

E5 ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำให้ผู้ปกครองจำนวนหนึ่งไม่สามารถสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียนได้ 

 ✓ 
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ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legle factors : P) 

ประเด็นปัจจัย โอกาส อุปสรรค 

P1 พระราชบัญญัติการศึกษาเอ้ือต่อการเรียนการสอน ✓  

P2 นโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของท้องถิ่น ✓  

P3 นโยบายรัฐเรื่องการศึกษาภาคบังคับ ✓  

P4 พระราชบัญญัติการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสศึกษาตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

✓  

P5 พรรคการเมืองมีส่วนสนับสนุนในด้านการศึกษา  ✓ 

P6 นโยบายการเมืองด้านลดอัตรากำลัง ทำให้บางวิชาขาดบุคลากร  ✓ 

P7 นโยบายรัฐบาล และพรรคการเมืองที่มีปัญหาทำให้นโยบายรัฐบาลไม่แน่นอน  ✓ 

P8 การลดอัตรากำลังพลเป็นอุปสรรคการสรรหาผู้สอนให้ตรงวุฒิ  ✓ 

 

สภาพแวดล้อมภายใน 

ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษา (Structure and Policy : S1) 

ประเด็นปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1 โรงเรียนมีการกำหนดนโยบาย ได้ชัดเจน ✓  

S2 นโยบายของ สพฐ. และ สพป. กทม. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ และ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

✓  

S3 โครงสร้างการบริหารใช้โรงเรียนในฐานโดยการกระจายอำนาจ ✓  

S4 นโยบายของโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตาม
ศักยภาพ 

✓  

S5 กำหนดวิธีการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน ✓  

S6 นักเรียนในห้องเรียนมีมากเกินไป  ✓ 

S7 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ✓  
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ประเด็นปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 

S8 การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน เอ้ือต่อการเรียนการสอน มีสื่อ 
เทคโนโลยี ช่วยในการสอน 

✓  

 

ปัจจัยด้านผลผลิตและการบริหาร (Products and Service : S2) 

ประเด็นปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1 จัดหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเทียบเคียงหับหลักสูตรมาตรฐานสากลและ
ความต้องการของการท้องถิ่น 

✓  

S2 จัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและ
ศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน 

✓  

S3 จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ 

✓  

S4 จัดการเรียนสาระการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 
(Research and Knowledge Formation) การสื่อสารและการ
นำเสนอ (Communication and Presentation) และกิจกรรม
สร้างสรรค์และบริการสำคัญ (Global Education and  Social 
Service Activity)  

✓  

S5 การใช้หนังสือ ตำราเรียน และสื่อที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ✓ 

S6 ใช้ระบบวัดผลและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล  ✓ 

S7 การจัดกิจกรรมสนับสนุนหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
ตลอดชีวิตและเน้นคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

✓  

S8 ผู้มีประสบการณ์ในการแข่งขันในตลาดวิชาการท้ังภายในและนอก
ประเทศตามมาตรฐานสากล 

✓  
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ปัจจัยด้านบุคลากร (Man: M1) 
ประเด็นปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 

M1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และพร้อมรับความรู้ที่ทันสมัย 

✓  

M2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์  ✓ 

M3 บุคลากรไม่เพียงพอในบางสาขาวิชา เนื่องจากครูเกษียณอายุราชการ
จำนวนมากในโรงเรียนขนาดใหญ่ 

 ✓ 

M4 บุคลากรมีโอกาสได้รับการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง ✓  

M5 ครูบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขาดทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสาร 

 ✓ 

M6 โรงเรียนมีตัวป้อนที่ดี ✓  

M7 บุคลากรได้รับการเสริมแรงพอสมควรทำให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน ✓  

 
ปัจจัยด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money: M2) 

ประเด็นปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 

M1 การเบิกจ่ายเงินไม่คล่องตัว  ✓ 

M2 การใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ และพัฒนา
การศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

✓  

M3 ระดมทรัพยากรช่วยสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษา และจัดกิจกรรม
ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และองค์กรอ่ืนเป็นอย่างดี 

✓  

M4 ทุนสำรองในการจัดสวัสดิการยังไม่เพียงพอ  ✓ 
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ปัจจัยด้านวัสดุทรัพยากร (Materials: M3) 
ประเด็นปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 

M1 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง ✓  

M2 อาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสมกัลป์จำนวนนักเรียน ✓  

M3 โสตทัศนูปกรณ์ยังไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่มีความสามารถ
เฉพาะทาง 

 ✓ 

M4 อาคารสถานที่มีความพร้อมในการให้บริการแก่ชุมชน และองค์กร
ภายนอก 

✓  

 
ปัจจัยด้านบริหารจัดการ (Management: M4) 

ประเด็นปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 

M1 มีการติดตาม และการปฏิบัติงานของครูเป็นประจำ ✓  

M2 การประสานงานในการทำงานสอดรับกับการกระจายภายใน
สถานศึกษา 

✓  

M3 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนต่อชุมชนหลายช่องทางของ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 

✓  

M4 มีการวางแผนการบริหารงาน ชัดเจน และดำเนินงานตามแผนแบบ 
PDCA 

✓  

M5 บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามนโยบายของโรงเรียน ✓  

M6 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ
เข้มแข็ง 

✓  
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จุดแข็ง – จุดอ่อน – โอกาส – อุปสรรคของโรงเรียน 
 จุดแข็ง (ภายใน) 
  มีการบริหารจัดการโครงสร้างขององค์กรที่ชัดเจน 
  มีนโยบายของโรงเรียนที่สนองความต้องการของชุมชนและประเทศ 
  มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย พอเพียงและระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน 
  บุคลากรมีความมุ่งมั่น เสียสละ อุทิศเวลา ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 
 จุดอ่อน (ภายใน) 
  ขาดอัตรากำลังบุคลากร 
  ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
 โอกาส (ภายนอก) 
  ผู้ปกครองมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีการศึกษา ให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดี 
  โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเมือง มีความเจริญ เอื้อต่อการศึกษา 
  โรงเรียนมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ 
  หน่วยงานต้นสังกัดคาดหวังและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแบบอย่างในการพัฒนา 
 
 อุปสรรค (ภายนอก) 
  การจราจรติดขัด มีปัญหาการคมนาคม 
  สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ค่อนข้างมีเสียงดังบางขณะ มีมลพิษทางอากาศ 
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ตอนที่ ๓ 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

ปรัชญาประจำโรงเรียน 

“เด็กเป็นสำคัญ สร้างสรรค์ความดี สู่วิถีความเป็นเลิศ” 

ปณิธาน 

“สร้างสรรค์ศักยภาพผู้เรียน มีครูเก่ง เน้นคุณภาพได้มาตรฐานชาติสู่สากล” 

วิสัยทัศน์ 

“ราชวินิตน้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาคนดีในพระบารมีปกเกล้า ฯ” 

พันธกิจ 

1. เคารพรักเทิดทนูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่

การพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

3. บริหารจัดการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนราชวินิตโดยใช้หลัก 

ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน

สนับสนุนการจัดการศึกษา  

4. บริหารหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งเน้นศักยภาพผู้เรียนเป็นสำคัญสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 

5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีและเลื่อนวิทยฐานะ ภาคภูมิใจความเป็นครู  

6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมบนพ้ืนฐานความเป็น

ไทย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุขภาพร่างกายเจริญเติบโตสมตามวัย เรียนรู้อย่างมีความสุข 

8. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9. จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน อาคารเรียน ให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย แข็งแรง เสริมสร้างและมี

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

10. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามนโยบายการศึกษาของภาครัฐ และหน่วยงานต้นสังกัด 
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อัตลักษณ์ 

“ราชวินิตทุกคน เป็นคนดีในพระบารมีปกเกล้า ฯ” 

คุณธรรมอัตลักษณ์ 

ระเบียบวินัยดี   มีความซื่อสัตย์ 

ปฏิบัติอย่างรับผิดชอบ  ประกอบกิจจิตอาสา 

นำพาความพอเพียง 

เอกลักษณ์ 

      “เด็กดีศรีราชวินิต” 

เป้าประสงค์ 

๑. ผู้เรียนมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม และสุขศึกษาอนามัยได้
มาตรฐานการศึกษา 

๒. ผู้บริหาร ครู มีศักยภาพและสมรรถนะ ต่อกระบวนทัศน์ ในการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นศักยภาพ
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๓. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพ ส่งเสริมต่อ
การพัฒนาองค์กร 

๔. สถานศึกษามีการกระจายบริหารตามโครงสร้างโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เพื่อความเข้มแข็งใน
การตัดสินใจยึดหลักการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ และนวัตกรรม ก้าวล้ำทันโลก มุ่งเน้น การใส่ใจ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้เรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 

 

สภาพการดำเนินงาน 

เป้าหมาย 

 โรงเรียนราชวินิต  มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี เป็นคนมีปัญญา และมีความสุข โดยมุ่ง
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผู้เรียน 

มีนิสัยใฝ่รู้รักการอ่านและการค้นคว้า  สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  เป็นคนดี    มีคุณธรรม   
รู้จักคิดวิเคราะห์   มีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู้ 
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ครู  
 มีทักษะในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
ศักยภาพ 

ผู้บริหาร 

 เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี  มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
วิชาการ   หลักสูตร   นวัตกรรม   และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

โรงเรียน 

 เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ  มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้มี
เอกลักษณ์โดดเด่นเป็นไปตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เกิดจากการร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติร่วมสนับสนุนจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ผู้ปกครองและชุมชน 

 ให้การยอมรับ เชื่อถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน 

แนวคิดหลักของการพัฒนาสถานศึกษา 

แนวคิดหลักในการบริหารงานของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  เป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้เรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนใช้ระบบการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา  ทั้งผู้เรียนและผู้ปกครอง  โรงเรียนใช้ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่ให้มีการพัฒนากันอยู่
ในขณะนี้   โดยใช้กระบวนการสร้างคุณภาพวงจร PDCA  ในการดำเนินงานทั้ง ๓ขั้นตอน คือ 

๑)   การควบคุมคุณภาพ  เป็นการกำหนดมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน 

๒)   การตรวจสอบคุณภาพเป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม   มาตรฐานที่
กำหนด 

๓)  การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการระดับ 

 โรงเรียน   ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา  มีการร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการ
พัฒนาเด็กให้มีคุณสมบัติเป็นอย่างไร และถ้าจะให้เด็กมีคุณสมบัติ   ดังกล่าวแล้วก็ต้องช่วยกันคิดและช่วยกัน
วางแผน (Plan)  ว่าจะต้องทำอย่างไร  แล้วช่วยกันทำ (Do) ช่วยกันตรวจสอบ (Check)  และปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง (Action)  เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง   เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้ดี
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา  โดยร่วมกันทำงานเป็นทีมร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมายและวิธีการ ลงมือทำตามแผนใน
ทุกขั้นตอน  มีการบันทึกข้อมูลเพื่อร่วมกันตรวจสอบผลงาน หาจุดเด่น  จุดที่ต้องปรับปรุง  แล้วร่วมกัน
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ปรับปรุงแผนงานนั้นๆ  โดยมุ่งหวังให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

 แนวคิดการทำงานที่เป็นระบบเช่นนี้จะช่วยสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ภายในสถานศึกษา      
เกิดความรู้สึกว่าเป็นงานปกติ เป็นการมองตนและประเมินตนเอง  ซึ่งจะทำให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลที่เป็น
จริง  พร้อมเสนอการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 

การดำเนินงาน 

 จากการดำเนินงานด้านภารกิจด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ปรากฏว่าผลในการ
ดำเนินงานดังนี้ 

การบริหารวิชาการ 

  ๑)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ทางโรงเรียนกำหนดตามกลุ่ม
สาระต่าง ๆ ยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

          ๒)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู  เน้นกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบการสอนเน้นการ
ปฏิบัติจริง  ด้วยวิธีการสอนอย่างหลากหลาย  และการวัดผลและประเมินผลให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

          ๓)  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วัดตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพมีการ
ประเมินผลปลายภาคเรียน 

           ๔) ครูผู้สอนต้องนำสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายนำไปสู่การจัดการเรียนรู้
ให้มากขึ้น  

การบริหารงบประมาณ 

๑) ต้องระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกด้าน 
๒) พัฒนาระบบบริหารงานการเงิน การบัญชี พัสดุและทรัพย์สิน 
๓) จัดทำแผนและเสนอของบประมาณ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ 
๔) จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนางานบริหารทุกงาน  ให้เหมาะสมตามความจำเป็นเร่งด่วนและส่งผล

ต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้สอน 
การบริหารงานบุคคล 

๑) จัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอกับห้องเรียน และงานสนับสนุนการเรียนการสอน  เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

๒)  พัฒนาและส่งเสริมให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมทั้งการศึกษาดูงาน การอบรม  การประชุมปฏิบัติการ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 

๓)  ด้านบุคลากรต้องได้รับการพัฒนาทุกระดับเพ่ือการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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การบริหารทั่วไป 

๑)  กิจกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย  ปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมปลูกฝังผู้เรียนตาม
วิถีชีวิตประชาธิปไตย  ค่านิยม ๑๒  ประการ  และการปฏิบัติตนของผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบของผู้เรียน  ยังต้องเร่งพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นการแนะแนวช่วยเหลือผู้เรียนยังต้องพัฒนาให้เป็น
ระบบ 

๒)  ต้องปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นปัจจุบัน  เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  ซึ่งต้องเน้นแหล่งเรียนรู้ 
และปลอดภัยเสมอ 

๓)  ต้องพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนพัฒนางานบริหารทั้ง ๔
งาน 

๔)  ต้องพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

 

ทั้งนี้มีปัจจัย / องค์ประกอบที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน  มีดังนี้ 

ด้านสภาพโรงเรียน 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่จัดไว้หลายแหล่ง ได้แก่ ห้องสมุด ห้องเรียนรู้สู ่โลกกว้าง 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สวนหย่อมสมุนไพร และพืชพันธ์ไม้ร่มรื่น หลากหลายพันธุ์เหมาะสำหรับการ
เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ สืบค้น ทดลอง 

ด้านผู้บริหาร 

ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในด้านวิชาการ ในเชิงนโยบาย โดยจัดให้มีกิจกรรมและโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่องและกำหนดกรอบนโยบายเป็นกลยุทธ์ของโรงเรียนใน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

ด้านครูผู้สอน 

ครูผู้สอนได้มีการพัฒนาตนเองในการอบรมประชุมสัมมนาวิชาการที่หน่วยงานต้นสังกัด และนอก
สังกัดจัดขึ้นตลอดเวลา เพ่ือนำผลมาพัฒนาการเรียนรู้ทุกครั้ง 

ด้านผู้เรียน 

 ผู้เรียนมีการตื่นตัวกระตือรือร้นน้อยมาก เนื่องจากสภาพสังคมสิ่งแวดล้อม ฐานะเศรษฐกิจทาง
ครอบครัว ประกอบมีสิ่งเร้าอื่น ๆ เช่น เกมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือเทคโนโลยี การส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็นภาระ
แก่ครู เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาดูแล ช่วยเหลือเอาใจใส่ด้านการเรียน  ทำให้ผู้เรียนมีความอ่อน
ด้อยในเรื่องของการสืบค้นความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากตำรา 
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ด้านชุมชน  

 ชุมชนในภาพรวมมีความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ด้านปัจจัยงบประมาณ 
พัฒนาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ แต่ในด้านความดูแล เอาใจใส่ของผู้ปกครองในด้านการเรียนรู้ส่วนใหญ่ยัง
ไม่เพียงพอ เพราะผู้ปกครองไม่มีเวลาให้ลูกมากนัก 

ด้านเขตพื้นที่ 

           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาดูแลกำกับติดตาม การนิเทศให้
ความช่วยเหลือในการพัฒนาและจัดกิจกรรมเพ่ือผู้เรียน 
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ส่วนที่ 4 
กลยุทธ์พัฒนาจดัการศึกษาได้ตามมาตรฐาน สู่สากล 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการ
ส่งเสริมวิจัย
และพัฒนา
นวัตกรรม
การเรียนรู้สู่
ความเป็น
สากล 

1. เพื่อส่งเสริมให้
ครูสามารถจัดการ
เรียนการสอน 
และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
ตาม
มาตรฐานสากล 
2. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ค้นควา้
หาความรู้จากการ
อ่าน การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
เรียนรู้โดยผ่าน
ประสบการณ์ตรง
ร่วมกับผู้อื่นทั้งใน
และนอก
สถานศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
3.เพื่อส่งเสริมให้
ครูและผู้เรียนมี
คุณธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามอัต
ลักษณ์ของ
โรงเรียน4.เพื่อ
ยกระดับผู้เรียนให้
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่
สูงขึ้น   

1. ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และคิด
คำนวณ 

2. ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

85 87 90 92 95 - กิจกรรมเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ NT  

 - กิจกรรมวัน
แห่งความสำเร็จ   

-กิจกรรมวันแห่ง
ความสำเร็จ  
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

2.โครงการ  

OPEN - 
HOUSE 

1. เพื่อเป็นการ
ประสาน 
ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครอง  
ชุมชน ศษิย์เก่า 
องค์กรอ่ืนๆ อย่าง
เหมาะสมและ
ทั่วถึงในการ 
พัฒนา การศึกษา           

2. เพื่อให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์การ 
จัดการศึกษาและ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
โรงเรียน            

3. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนนุ และ
ประสานงานการ
จัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคม 

อ่ืน ๆ           

4. เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายใน
สถานศึกษา 
ระหว่าง
สถานศึกษากบั
ครอบครัว ชุมชน 
และองค์กร 
หน่วยงานอ่ืน ๆ 

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสูตรแกนกลางตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ มี
ทักษะ สมรรถนะที่
สำคัญ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

๒. ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาตรง
ตามศักยภาพของของ
แต่ละบุคคลและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

 

85 87 90 92 95 - กิจกรรมค่าย

วิชาการ 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้  
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

3.โครงการ
ส่งเสริม
คุณภาพ
ผู้เรียน
ภาษาไทยสู่
ความเป็นเลิศ 

๑. เพ่ือส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้
และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้
สูงขึ้น 

 ๒. เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนที่มี
ความสามารถ
ด้านภาษาไทยได้
พัฒนา
ความสามารถให้
สูงขึ้น 

3. เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการอ่านออก 
เขียนได้ และอ่าน
คล่อง  เขียน
คล่อง 

๑. ผ ู ้ เร ียนม ีค ุณภาพ
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร
เร ียนร ู ้ ในกล ุ ่มสาระ
เร ี ยนร ู ้ ภาษาไทย  มี
ท ั กษะ  สมรรถนะที่
สำคัญ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์

๒. ผ ู ้ เร ียนได ้ร ับการ
ส่งเสริมและพัฒนาตรง
ตามศักยภาพของของ
แต ่ละบ ุคคลและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

90 92 94 95 100   - กิจกรรมการ

ประกวดแข่งขัน  

  - กิจกรรมพัฒนา

ส่งเสริมการอ่าน

การเขียน  

  - กิจกรรมสอน

เสริมเพิ่ม

ผลสัมฤทธิ์  

  - กิจกรรม

ภาษาไทยเพื่อการ

สื่อสาร  

  - กิจกรรม

ส่งเสริมพัฒนา

ทักษะการคิด  

  - กิจกรรมทักษะ
การคิดขั้นสูงและ
นวัตกรรม  
  - กิจกรรมการ
ทำงานแบบรวม
พลังเป็นทีมและ
ภาวะผูน้ำ  
  - การเป็น
พลเมืองตื่นรู้และ
สำนึกสากล 
- งานวิจยัในชัน้
เรียน  

- งานชุมชนแห่ง

การเรียนรู้

ภาษาไทย(PLC) 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

4. โครงการ
ส่งเริม
ภาษาไทย 

๑.  เพื่อฝึกทักษะ
ฟังพูดอ่านเขียน คิด
วิเคราะหส์ื่อสาร
ให้กับนักเรียน   
๒. เพื่อส่งเสริม
นักเรียนท่ีมี
ความสามารถเข้า
ร่วมแข่งขันทักษะ
การอ่าน การเขียน
และ 
การสื่อสาร
ภาษาไทยท้ังภายใน
และภายนอก
โรงเรียน 
๓. เพื่อให้นกัเรียน
ได้เรียนรู้ชีวประวัติ
และผลงานของ
สุนทรภู ่
๔.  เพื่อฝึกนักเรียน
ให้มีความมั่นใจและ
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมต่อหน้า
ประชุมชน 
5. เพื่อกระตุ้นและ
ปลูกจิตสำนึกของ
นักเรียน ให้
ตระหนักถึง
ความสำคญัและ
คุณค่าของ
ภาษาไทย6.เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้
พระชีวประวัติและ
ผลงานของสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า 
กรมพระปรมานุชิต
ชิโนรส 
 

๑. นักเรียนอ่านออก
เสียงบทร้อยแก้วและ
บทร้อยกรองเป็น
ทำนองเสนาะได้ถูกต้อง    
๒.  นักเรียนอธิบาย
ความหมายของคำ  
ประโยค  ข้อความ  
สำนวนโวหาร  จาก
เรื่องท่ีอ่านได้    
๓. นักเรียนอ่านจับ
ใจความสำคัญของเรื่อง
ที่อ่านและนำความรู้
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน
ไปตัดสินใจแก้ปัญหาใน
การดำเนินชีวิตได้ 
๔. นักเรียนสื่อสารได้
ถูกต้องและเหมาะสม
กับกาลเทศะ กล้า
แสดงออกต่อหน้า
ประชุมชน 
 

90 92 94 95 100 - กิจกรรมวัน

สุนทรภู่  

  - กิจกรรมวัน

ภาษาไทย

แห่งชาติ  

  - กิจกรรมวัน

กรมสมเด็จ

พระปรมานุชิต

ชิโนรส  

  - กิจกรรมวัน

สำคัญ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการ
คณิต
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

1.  เพ่ือให้
นักเรียน  นำ
ความรู้ความรู้ 
ทักษะ  ในวิชา
คณิตศาสตร์มา
ดำเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. เพ่ือให้
นักเรียน ได้
แสดงออกในการ
สร้างสรรค์ 
ประดิษฐ์ผลงาน
ด้วย
ความสามารถ
ของตนเองด้วย
วัสดุเหลือใช้ 

 

1. ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   

ร้อยละ  ๘๐  นำความรู้
ความรู้ ทักษะ  ในวิชา
คณิตศาสตร์มาดำเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   

ร้อยละ  ๘๐  ได้
แสดงออกในการ
สร้างสรรค์ ประดิษฐ์
ผลงานด้วย
ความสามารถ       
ของตนเองด้วยวัสดุ
เหลือใช้ 

๓. ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   

ร้อยละ  ๘๐  เกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเองอันเกิดจาก
ความรู้ ความสามารถ 

 

 

 

80 82 85 90 95 - กิจกรรม

สร้างสรรค์ผลงาน

ด้วยมือเรา  

    - กิจกรรม

สิ่งประดิษฐ์

พอเพียง 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการ
ส่งเสริม
คุณภาพ
ผู้เรียนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

๑.ผู้เรียนได้รับการ
เพ่ิมทักษะ
กระบวนการเรียน
โดยการปฏิบัติและ
สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
2. ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถทาง
วิชาการ ตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ระดับประเทศ 
 

1.  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  
มีพัฒนาในด้านการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
หาคำตอบได้อย่าง
สมเหตุสมผลและ
สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
2. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  
มีทักษะกระบวนการ
เรียนโดยการปฏิบัติ
และสามารถ นำไปใช้
ได้ 
3. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
ระดับดี 
4. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐  
มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ โดยมี
ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
5. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ 
ได้รับการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษให้ 
ประสบความสำเร็จ ใน
การประกวดแข่งขันใน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ 

80 82 85 90 95 - กิจกรรมติวเสริม

ศักยภาพนักเรียน  

- กิจกรรมการส่ง

นักเรียน

สอบแข่งขัน  

- กิจกรรมการคิด

เลขเร็ว  

- กิจกรรมท่องสูตร

คูณ  

- กิจกรรมสอน

ซ่อมเสริม

คณิตศาสตร์  

- กิจกรรม

คณิตศาสตร์ใน

ชีวิตประจำวนั  

- งานวิจยัในชัน้

เรียน 

- งานชุมชนแห่ง

การเรียนรู้

คณิตศาสตร์(PLC)  

- กิจกรรมทักษะ

การคิดขัน้สูงและ

นวัตกรรม  

- กิจกรรมการ

ทำงานแบบรวม

พลังเป็นทีมและ

ภาวะผูน้ำ  

- การเป็นพลเมือง

ตื่นรู้และสำนึก

สากล 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการ  
STEM 
Around 
Me (STEM 
Education) 

 

๑. เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมี
ศักยภาพเป็น
พลโลก รู้จักคิด
วิเคราะห์ 
แก้ปัญหา สรุป
เป็นองค์ความรู้ 
ด้วย  ตนเอง             
และนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิต 

ประจำวันได้ 

๒. เพ่ือให้ครู
สามารถจัด
กระบวนการ
เรียนรู้ตามการ
เรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา  ส่งเสริม
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเพือ่เข้าสู่
มาตรฐานสากล 
๓. เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถ
และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ใน
ระดับดี 

ขึ้นไป 

๑. นักเรียนร้อยละ  ๘๐  
ม ีก ิจกรรมและผลงาน
จ ากก ิ จ ก ร รมสะ เต็ ม
ศึกษา 

๒. นักเรียนร้อยละ  ๘๐  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานในระดับดี ใน
กลุม่สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 

 

80 82 85 90 95   - กิจกรรม

บูรณาการ

แผนการสอน  

  - กิจกรรม

ชุมนุม   นักวิทย์

น้อย  

  - กิจกรรมครูสะ

เต็ม  

  - กิจกรรมสะ

เต็มศึกษา 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการ
ส่งเสริม
คุณภาพ
ผู้เรียนทาง
วิทยาศาสตร์ 

1. เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ของ
ผู้เรียน 
2. เพ่ือสร้างองค์
ความรู้และทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์     
3. ผู้เรียนเกิดเจต
คติท่ีดีทาง
วิทยาศาสตร์ 
4. ผู้เรียนมี
ความรู้
ความสามารถ
และทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  

๑. ผู้เรียนที่มคีวาม
สนใจทาง
วิทยาศาสตร์มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
๒. นักเรียนสามารถ
เข้าร่วมแข่งขันทาง
ว ิชาการในระดับ
เขต ระดับประเทศ 

80 82 85 90 95   - โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ช้ัน ป.4-
6 ,ม.1-6  
  - สิ่งประดิษฐ์วทิยาศาสตร์
ชั้น ป.4-6  

  - การแสดง 
Science Show 
วิทยาศาสตร์  
  - เครื่องร่อนเดินตาม 
ช้ัน ป.1-3  
  - เครื่องร่อน  
  - อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-3  
  - เครื่องพลังยาง ม.
1-3 
  - จรวดขวดน้ำ ช้ัน    
ป.4-6 ม.1-6  
  - ร่มพยุงไข่ ช้ันป.4-
6, ม.1-6  
  - กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์  
  - การสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์  
  - กิจกรรมทักษะการ
คิดขั้นสูงและ
นวัตกรรม  
  - กิจกรรมการ
ทำงานแบบรวมพลัง
เป็นทีมและภาวะผู้นำ  
  - การเป็นพลเมือง
ตื่นรู้และสำนึกสากล 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการ
พัฒนา
นักเรียน
ความสามาร
ถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์
สู่สากล 

1. นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการได้รับ
การพัฒนาความรู้ 
ทักษะ ความถนัด 
ความคิด
สร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ให้
เข้มแข็ง
นอกเหนือจาก
หลักสูตรปกติ  
2. นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการได้
พัฒนาความกลา้
แสดงออก ให้
นักเรียนมีความ
ความรู้ มี
กระบวนการคิด 
และมีเหตุผล  
3. พัฒนาความ
เข้มแข็งด้าน
วิทยาศาสตร์ให้
นักเรียนระดับชัน้ 
ป.4-6 เพื่อต่อยอด
สู่ระดับสงูขึ้น 
4. สนองนโยบาย
ชาติดา้นการ
พัฒนาคนดา้น
วิทยาศาสตร ์
5. นักเรียนไดเ้ข้า
ร่วมโครงการได้
แสดงความ 
สามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ โดย
เข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับต่าง ๆ 

๑. นักเรียนที่ผ่าน
การคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการฯ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์
เพิ่มข้ึน 
๒. นักเรียนที่ผ่าน
การคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้
และทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ในการ
แข่งขันระดับชาติ
และนานาชาต ิ
๓. นักเรียนที่ผ่าน
การคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการฯ สามารถ
สร้างชื่อเสียงให้
โรงเรียนจากการ
แข่งขันระดับชาติ
และนานาชาต ิ
๔. นักเรียนที่ผ่าน
การคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการฯ มีความ
พึงพอใจในการจัด
โครงการภาพรวมอยู่
ในระดับด ี

80 82 85 90 95 - สอนเสริมนักเรียน

ความสามารถพิเศษ

ด้านวิทยาศาสตร์สู่

สากล 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการ
ห้องเรียนสี
เขียว 

1. เพ่ือเสริมสร้าง
จิตสำนึกให้
นักเรียนเห็น
คุณค่าของการ
ประหยัด อดออม 
ใช้ทรัพยากร 
อย่างคุ้มค่า เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
2. สร้างเสริมนิสัย
ในการทิ้งขยะให้
ถูกที่ ลดปริมาณ
ขยะ แยกประเภท
ของขยะ และ
ทำลายขยะอย่าง
ถูกวิธี  
3. เสริมสร้าง
ความตระหนักถึง
ความสำคัญ และ
ความจำเป็นใน
เรื่องการอนุรักษ์
พลังงาน  ป่าไม้  
สิ่งแวดล้อม และ
ขยายผลได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละนักเรียน 
คร ู และบ ุคลากร
โ ร ง เ ร ี ย นท ี ่ ร ่ ว ม
ก ิ จ ก ร ร ม  ร ่ ว ม
ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า ใช ้พลังงาน
ไ ฟ ฟ ้ า อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

80 82 85 90 95 - กิจกรรมการลด

ปริมาณการใช้

พลังงานในโรงเรียน  

  - กิจกรรมลด

ปริมาณขยะเป็น

ศูนย์ ขยะรีไซเคิล 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการส่งเริม
คุณภาพผู้เรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครู
สามารถจัดการเรียน
การสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ /
ภาษาจีนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  
2. เพื่อให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ
ในทักษะต่าง ๆอย่าง
เต็มศักยภาพ 
3. นักเรียนโรงเรียน
ราชวินิตที่มี
ความสามารถพิเศษ
ในด้านภาษา  ได้รับ
การพัฒนาความ
ความสามารถไปสู่
การแข่งขันทั้งใน
ระดับประเทศและ
นานาชาติ 
 
 
   
 

๑. ร้อยละของ
ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
สามารถจัดการ
เรียน การสอน
โดยรู้จัก
นักเรียนเป็น
รายบุคคลได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒.  ร้อยละของ
นักเรียนไดร้ับ
การพัฒนา
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนและมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้
สูงขึ้น 
๓.  ร้อยละของ
นักเรียนทุก
ระดับชั้นเข้า
ร่วมกิจกรรม
การแข่งขัน
ภาษาอังกฤษ
ในทุกทักษะ 

80 82 85 90 95   - กิจกรรมซ่อม

เสรมิและพัฒนา

ทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ 

  - กิจกรรมซ่อม

เสรมิและพัฒนา

ทักษะการใช้

ภาษาจีน 

  - กิจกรรมประกวด

แข่งขันพัฒนา

นักเรียนสู่ความเป็น

เลิศ  

  - กิจกรรมวิจัยใน

ช้ันเรียน  

  - กิจกรรม PLC   

  - กิจกรรมบูรณา

การตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง  

  - กิจกรรม

ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร  

  - กิจกรรมทักษะ

การคิดขั้นสูงและ

นวัตกรรม  

  - กิจกรรมการ

ทำงานแบบรวมพลัง

เป็นทีมและภาวะ

ผู้นำ  

  - การเป็นพลเมือง

ตื่นรู้และสำนึกสากล 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการ
แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมในต่าง
แดน 

1. ผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสารได้ 

2. ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง
จากเจ้าของภาษา
และฝึกการใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกันในต่าง
แดน 

3. ผู้เรียนบอกความ
เหมือนและความ
แตกต่างของ
วัฒนธรรรม 
ประเพณีไทยและ
ต่างแดนและ
สามารถปรับให้เข้า 
กับ วัฒนธรรมต่าง
แดนได้ 

4. ผู้เรียนเห็นคุณค่า
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของ
เจ้าของภาษา และ
สามารถนำความรู้ที่
ได้มาประยุกต์   ใช้
ในชีวิตประจำวัน 

 

๑. นักเรียน
ร้อยละ ๘๐ 
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษ
ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 
คล่องแคล่ว 

๒. นักเรียน
ร้อยละ ๘๐ 
ได้รับ
ประสบการณ์
ตรงจาก
เจ้าของภาษา 

๓. เห็นคุณค่า
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของ
เจ้าของภาษา 
และสามารถนำ
ความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 

 

 

 

 

 

80 82 85 90 95   - กิจกรรม 

Hippo   

  - กิจกรรม 

Video 

Conference  

  - กิจกรรม Step 

camp  

  - กิจกรรม 

English camp  

  - กิจกรรม

เทศกาลหรรษา 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.  เพ่ือให้
ผู้เรียนได้รับ
การปลูกฝังวิถี
ความพอเพียง 

๒.  เพ่ือให้
ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการน้อม
นำปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 

๓.  เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถ
นำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้
ในกิจกรรมการ
การเรียนรู้และ
นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ มีความรู้ความ
เข้าใจปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และนำไปปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม 

๒.  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๖ มีลักษณะเป็นผู้นำ
ในการนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบัติในสถานศึกษา 

80 85 87 90 95 - กิจกรรมเพาะ
เห็ดสร้างรายได้ 
- กิจกรรมปลูก
ผักปลอด
สารพิษไฮโดรโป
นิกส์ 

- กิจกรรมซื้อได้
ขายเป็น 
- กิจกรรม
ธนาคาร
โรงเรียน 
- กิจกรรมสาย
ชั้นพอเพียง 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการอาเซียน
ศึกษา 

 

1. เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้
ครู นักเรียน
และชุมชน 
ปรับโลกทัศน์
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

2. เพ่ือส่งเสริม
ผู้เรียน
ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ประชาคม
อาเซียน 

3. เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ
นักเรียนให้เกิด
ทักษะในด้าน
ต่างๆในการ
เป็นสมาชิก
ประชาคม
อาเซียนและ
ประชาคม  

 

 

 

 

 

๑. นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
มีความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 
และมีความพร้อมใน
การปรับตัวสู่
ประชาคมอาเซียน  

๒. นักเรียนมีทักษะ
และพร้อมในการเป็น
สมาชิกประเทศ
อาเซียน 

 

80 85 87 90 95 - การแข่งขัน
ตอบปัญหา
อาเซียนภาค
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

- การแสดง
นิทรรศการ 
-ปรับปรุงพัฒนา 
ห้องเรียน
อาเซียน ป้าย
นิเทศ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. เพ่ือให้
นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น 
2. เพ่ือส่งเสริม
ให้นักเรียนมี
ทักษะในการ
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้จาก
แหล่ง 
เรียนรู้ภายใน
และภายนอก 
3. เพ่ือส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
ทางสังคม
ศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม
ให้นักเรียน
เรียนมีผลงาน
การประกวด
และแข่งขันท้ัง
ภายในและ
ภายนอก 
 
 
 
 
 

๑. นักเรียนสามารถ 
บันทึกผลการเรียนรู้ 
จากแหล่งเรียนรู้ใน 
ชุมชนได้  
๒. นักเรียนได้รับ 
รางวัลจากการประกวด 
และแข่งขัน 
 

80 82 85 87 90 - การประกวด

แข่งขัน  

- กิจกรรมสอน

เสริมพัฒนา

ศักยภาพ  

- กิจกรรมวิจัย

ในชั้นเรียน 
- กิจกรรมการ

สร้างชุมชนการ

เรียนรู้ทาง

อาชีพ (PLC)  

- กิจกรรม

ส่งเสริม

ความสามารถ

ของนักเรียน  
- กิจกรรม ANTI 

CORRUPTION  

- กิจกรรมทักษะ

การคิดขั้นสูงและ

นวัตกรรม  

- กิจกรรมการ

ทำงานแบบรวม

พลังเป็นทีมและ

ภาวะผู้นำ  

- การเป็นพลเมือง

ตื่นรู้และสำนึก

สากล 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการ
ส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

๑. เพ่ือส่งเสริม
ให้นักเรียน
สามารถใช้
เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้และ
นำเสนอผลงาน
ได้ 

๒. เพื่อส่งเสริม
ทักษะอาชีพ
ให้แก่นักเรียน  

3.  เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถใน
ด้านเทคโนโลยี
และการงาน
อาชีพ 

๑. นักเรียนทุก
ระดับชั้น มีทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์
เพ่ือการเรียนรู้ 

๒. นักเรียนทุก
ระดับชั้น มีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 

 

80 83 85 87 95 - กิจกรรม

สร้างสรรค์งาน

ด้วยเทคโนโลยี  

- กิจกรรม

เรียนรู้สู่งาน

อาชีพ  

- กิจกรรม

ส่งเสริม

ความสามารถ

นักเรียน  

- งานวิจัยในชั้น

เรียน  

- กิจกรรม

ทักษะอาชีพ

และการเป็น

ผู้ประกอบการ  

- การรู้เท่าทัน

สื่อสารสนเทศ

และดิจิทัล 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

ส่งเสริมคุณภาพ 
ผู้เรียนกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ 

1. ครูและ
ผู้เรียนมี
คุณธรรม และ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียน 
2. ผู้เรียนมี
ความรู้
ความสามารถ
ทางวิชาการ 
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ระดับประเทศ 

1. ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน
ระดับท่ีดีขึ้นในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
2. ผู้เรียนทุกคน
ได้รับการวัดและ
ประเมินผลทั้งใน
ระดับชั้นเรียน ระดับ
โรงเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับชาติ 
3. ผู้เรียนร้อยละ 
100 ได้รับการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่าน
มาตรฐาน 
4. ผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
ได้รับการคัดเลือก
เป็นตัวแทนแข่งขัน
ความสามารถใน
ระดับต่าง ๆ 

85 87 90 93 95 - กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเพื่อการ
ประกวดแข่งขัน
กับหน่วยงานต่างๆ  

- กิจกรรมศลิป์
สร้างสรรค์  
- กิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยใน
วันสำคัญต่างๆ  
- กิจกรรมเสรมิ
ศักยภาพด้าน
ดนตรสีู่สากล (วง
ราชวินิตแบนด์)  
- กิจกรรมเสรมิ
ศักยภาพด้าน
ดนตรไีทยและ
ดนตรีพื้นบ้าน  
- งานราชวินิตร่วม
ใจ  
- กิจกรรม Play 
and Learn เพลิน
ศิลป์  
- กิจกรรมหุ่น
ละครไทย 
- กิจกรรมสร้าง
อาชีพแต่งหนา้ทำ
ผม 
- กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
แสดง  
- กิจกรรมการ
ประกวดแข่งขัน 
- งานวิจัยในช้ัน
เรียน 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการเสริมสร้างสุข
ภาวะที่ดี 

1. ผู้เรียนมี
ทักษะด้านกีฬา/
นันทนาการ 
2. ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา 
ความคิด
สร้างสรรค์ การ
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้เรียน มีความชื่นชม
และสามารถ
แสดงออกด้าน กีฬา
ได้ 
๒. ผู้เรียนทุกคน มี
ทักษะและพัฒนาการ
ด้านกีฬา 

100 100 100 100 100 - กีฬาดีศรีราช

วินิต  

- กีฬาสีภายใน

โรงเรียน  

- กีฬาขาว-

กรมท่า  

- ออกกำลังกาย

ทุกวันศุกร์  

- กิจกรรม

ต่อต้านยาเสพติด  

- กิจกรรม

นันทนาการปี

ใหม่  

- กิจกรรมการ

ประกวดแข่งขัน 

โครงการเสริม 
สร้างทักษะพัฒนา 
ชีวิตสู่เส้นทาง 
สายอาชีพ 

1. ผู้เรียนมี
ทักษะในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
และอยู่ร่วมกับ
คนอ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
2. ผู้เรียนมีการพัฒนา
ใน 
ด้านอารมณ์ สังคม  
สติปัญญาด้านความคิด
สร้างสรรค์และการใช้ 
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 

๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้เรียน เห็นคุณค่า
ของ มีวินัยคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึง
ประสงค์ 
๒.ผู้เรียนทุกคน มี
ทักษะในการจัดการ 
การทำงานสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคม
ได้เป็นอย่างดี 
3.ผู้เรียนเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม 
และปฏิบัติตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 
 

100 100 100 100 100 - กิจกรรม

สร้างสรรค์งาน

ด้วยเทคโนโลยี  

- กิจกรรม

เรียนรู้สู่งาน

อาชีพ  

- กิจกรรม

ส่งเสริม

ความสามารถ

นักเรียน  

- งานวิจัยในชั้น

เรียน  
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

  4.ผู้เรียนมีจิตสำนึก 
จิตอาสา และปฏิบัติ
ตามวิถีทางแห่ง
ประชาธิปไตย 
5.ผู้เรียนรู้จักการคิด
วิเคราะห์ เป็นคนดี 
เก่งและมีความสุขได้
ด้วยกิจกรรม 

      

 

 

กลยุทธ์ที ่๓ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการ
พัฒนา
บุคลากร 

1.  ครูมีความรู้
ความสามารถตรง
กับงานท่ี
รับผิดชอบ 
2.นักเรียนได้รับ
การจัดการเรียนรู้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

๑. ครูร้อยละ ๑๐๐  
มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ 
   ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
๒. ครูร้อยละ ๙๐ 
แสวงหาความรู้และ
เทคนิคใหม่ๆ
นำมาใช้ในการสอน 

100 100 100 100 100 - กิจกรรมส่งเสริม
ครูและบุคคลากร  
- กิจกรรมทัศน
ศึกษาดูงานใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ  
- กิจกรรมอบรม
พัฒนาครู  
- กิจกรรมพัฒนา
ครูเต็มรูปแบบ
(คูปองครู)  
LOOKBOOK ครู  
- กิจกรรมการ
เลื่อนวิทยฐานะ  
- กิจกรรม DLIT , 
DLTV 
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กลยุทธ์ที่  ๔ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการ
ห้องเรียนสี
เขียว 

1. เพ่ือเสริมสร้าง
จิตสำนึกให้
นักเรียนเห็น
คุณค่าของการ
ประหยัด อดออม 
ใช้ทรัพยากร 
อย่างคุ้มค่า เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
2. สร้างเสริมนิสัย
ในการทิ้งขยะให้
ถูกที่ ลดปริมาณ
ขยะ แยกประเภท
ของขยะ และ
ทำลายขยะอย่าง
ถูกวิธี  
3. เสริมสร้าง
ความตระหนักถึง
ความสำคัญ และ
ความจำเป็นใน
เรื่องการอนุรักษ์
พลังงาน  ป่าไม้  
สิ่งแวดล้อม และ
ขยายผลได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 . ร ้ อ ย ล ะ
นักเรียน ครูและ
บุคลากรโรงเรียน
ท ี ่ ร ่ วมก ิจกรรม 
ร ่ ว ม ป ร ะ ห ยั ด
พลังงานไฟฟ้า ใช้
พล ั ง ง าน ไฟ ฟ้ า
อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

80 82 85 90 95 - กิจกรรมการ

ลดปริมาณการ

ใช้พลังงานใน

โรงเรียน  

  - กิจกรรมลด

ปริมาณขยะเป็น

ศูนย์ ขยะรี

ไซเคิล 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.  เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับการปลูกฝัง
วิถีความพอเพียง 

๒.  เพ่ือให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการ
น้อมนำปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 

๓.  เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในกิจกรรม
การการเรียนรู้
และนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
๑ ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
มีความรู้ความ
เข้าใจปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และนำไปปฏิบัติ
ได้อย่างเหมาะสม 

๒.  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
๑ ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
มีลักษณะเป็น
ผู้นำในการนำ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

80 85 87 90 95 - กิจกรรมเพาะ
เห็ดสร้างรายได้ 
- กิจกรรมปลูก
ผักปลอด
สารพิษไฮโดรโป
นิกส์ 

- กิจกรรมซื้อได้
ขายเป็น 
- กิจกรรม
ธนาคาร
โรงเรียน 
- กิจกรรมสาย
ชั้นพอเพียง 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการรักษ์
พงไพร 

๑.  เพือ่ให้นักเรียนมี

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับพรรณไม้ใน

โรงเรียนราชวินิตและ

ร่วมกันรักษาพรรณ

ไม้ให้อยู่คู่โรงเรียน

ราชวินิตตลอดไป  

๒.  เพื่อให้นักเรียนมี

ส่วนร่วมอนุรักษ์และ

พัฒนาสิ่งแวดล้อม

ในโรงเรียนราชวินิต

และชุมชน 

๓.  เพื่อให้นักเรียนมี

ความรู้เกี่ยวกับ

ธรรมชาติของสตัว์ใน

การอยู่ร่วมกับคนใน

โรงเรียนราชวินิต 

๔.  เพื่อให้นักเรียนมี

ส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์สัตว์ใน

โรงเรียนราชวินิต

และสตัว์ป่าใน

ธรรมชาต ิ

๕.  เพื่อให้นักเรียน

ร่วมกันปลูกพืชผัก 

และต้นไม้ ภายใน

โรงเรียนราชวินิตและ

ในชุมชนของตนเอง   

 

๑. นักเรียนร้อย

ละ  ๑๐๐ อยู่

ร่วมกับธรรมชาติ

และสัตว์ป่าได้

อย่างเป็นมิตรกัน

และใช้ชีวิตตาม

หลัก ตามปรัชญา 

"  

  

 

100 100 100 100 100 -  กิจกรรม

เรียนรู้พรรณไม้

ในโรงเรียนราช

วินิต 

- กิจกรรม

เรียนรู้ธรรมชาติ

ของสัตว์ใน

โรงเรียนราช

วินิต 

- กิจกรรมเพ่ิม

อากาศบริสุทธิ์

ให้แก่โลก 
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กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการ  

OPEN - 
HOUSE 

1. เพื่อเป็นการ
ประสาน 
ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครอง  
ชุมชน ศิษย์เก่า 
องค์กรอื่นๆ อย่าง
เหมาะสมและทั่วถึง
ในการ พัฒนา 
การศึกษา           

2. เพื่อให้มีการ
ประชาสมัพันธ์การ 
จัดการศึกษาและ
ประกันคณุภาพ
ภายในของโรงเรียน            

3. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน และ
ประสานงานการจัด
การศึกษาของบคุคล 
ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอื่น ๆ           

4. เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่าง
บุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวา่ง
สถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน 
และองค์กร 
หน่วยงานอ่ืน 

 

 

 

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสูตรแกนกลางตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ มี
ทักษะ สมรรถนะที่
สำคัญ และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

๒. ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาตรง
ตามศักยภาพของของ
แต่ละบุคคลและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

85 87 90 92 95 - กิจกรรมค่าย

วิชาการ 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้  
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

งาน
สัมพันธ์
ชุมชน
และ
เครือข่าย
การศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนา
เครือข่ายปกครอง
ในการร่วมกัน
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เข้มแข็ง 

2. เพ่ือแจ้ง
ข่าวสารผลการ
เรียนของนักเรียน
ประชาสัมพันธ์
การดำเนินงาน
และประสาน
ความร่วมมือใน
การดำเนินการจัด
การศึกษาและ
พัฒนาผู้เรียนให้
เกิดความเข้าใจ
และเป็นไปในทาง
เดียวกัน 

3. เพ่ือเป็นการ
เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน 

 

 

 

 

1. โรงเรียนได้รับความ
ร่วมมือจาก
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

2.ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

 

100 100 100 100 100 - ประชุมเครือ 

ข่ายผู้ปกครอง 

- ประชุมคณะ 

กรรมการ 

สถานศึกษา 

- ประชุมคณะ 

กรรมการ 

สมาคมผู้ 

ปกครองฯ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย(ร้อยละ) งาน/โครงการ/

กิจกรรม 2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการ
เปิดโลก
กว้างแห่ง
การเรียนรู ้

 

ผู้เรียนได้รับ

ประสบการณ์

จริงจากแหล่ง

เรียนรู้ในและ

นอกสถานที่ มี

ทักษะในการ

แสวงหา 

ความรู้ได้ด้วย

ตนเอง 

 

๑. ผู้เรียนโรงเรียนได้

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้ง

ในและนอกสถานที่ 

๒. ผู้เรียนมีความพึง

พอใจระดับดีมากใน

การ 

๓. ผู้เรียนได้รับ

ประสบการณ์จริงจาก

แหล่งเรียนรู้ในและ

นอกสถานที่ มีทักษะ

ในการแสวงหาความรู้

ได้ด้วยตนเอง 

 

 

100 100 100 100 100 - ศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ 
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ส่วนที่ 5 
กลยุทธ์ระดับแผนงานโรงเรียน 

แผนกลยุทธ์โรงเรียนราชวินิต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 

กลยุทธ์แผนงาน 

กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 1 

1. โครงการส่งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นสากล 
2. โครงการOPEN – HOUSE 
3. โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ 
4. โครงการส่งเริมภาษาไทย 
5. โครงการคณิตเศรษฐกิจพอเพียง 
6. โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
7. โครงการ  STEM Around Me (STEM Education) 
8. โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนทางวิทยาศาสตร์ 
9. โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์สู่สากล 
10. โครงการห้องเรียนสีเขียว 
11. โครงการส่งเริมคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
12. โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างแดน 
13. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
14. โครงการอาเซียนศึกษา 
15. โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน 
                 การแข่งขัน 

โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 2 

1. โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2. ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
3. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี 
4. โครงการเสริมสร้างทักษะพัฒนาชีวิตสู่เส้นทางสายอาชีพ 
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กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 3 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 4 

1. โครงการห้องเรียนสีเขียว 
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โครงการรักษ์พงไพร 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
โครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 5 

1. โครงการ OPEN – HOUSE 
2. งานสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่ายการศึกษา 
3. โครงการเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 6 

การกำกับติดตาม  ประเมินผล  ตรวจสอบ 
 

แผนกลยุทธ์ ( พ.ศ.2561 – 2565 )  ได้จัดระบบการกำกับติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบและรายงานผล
การปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการดังนี้ 
1. การกำกับ ติดตาม 
 1.1 กำหนดรูปแบบการกำกับติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
 1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตาม 
2. การประเมินผล 
 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
 2.2 สร้างเครื่องมือประเมินผล 
 2.3 ดำเนินการประเมินผลทั้งก่อนดำเนินโครงการเพ่ือดูแลความเป็นไปได้ ระหว่างดำเนินการเพ่ือ
ประเมินความก้าวหน้าและปรับปรุง แก้ไขการดำเนิน และเมื่อสิ้นสุดโครงการเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดำเนินการ 
3. การตรวจสอบ 
 3.1 การตรวจสอบตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ปฏิบัติ บันทึกผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
 3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหา  อุปสรรคและหาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุน 
4. การรายงานผล 

4.1 รายงานผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ 
4.2 เมื่อสิ้นสุดแผนงาน โครงการ กิจกรรมในปีงบประมาณ แต่งตั้งคณะทำงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข กำหนดทิศทางจัดการศึกษา 
4.3 เมื่อสิ้นปีการศึกษา  โรงเรียนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานจัดการศึกษา ต่อหน่วยงานบังคับ
บัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น 
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ภาคผนวก 
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การจัดทำแผนการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (O-NET) 
แผนการขับเคลื่อนโรงเรียนราชวินิต 
๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

เดือน กลุ่มนักเรียน กิจกรรม/โครงการ หมายเหตุ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เก่ง ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ต 

ทุกวันพฤหัสบดีละวันศุกร์ในช่วงเวลา๑๒.๐๐-๑๕.๐๐น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์โอ
เน็ต ทุกวันวันเสาร์ช่วงเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 

ปานกลาง ๑.จัดการเรียนการสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ต
ทุกวันพฤหัสบดีละวันศุกร์ในช่วงเวลา๑๒.๐๐-๑๕.๐๐น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์
โอเน็ตทุกวันวันเสาร์ช่วงเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 

พัฒนาอย่างเร่งด่วน ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ต 
ทุกวันพฤหัสบดีละวันศุกร์ในช่วงเวลา๑๒.๐๐-๑๕.๐๐น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์โอ
เน็ต ทุกวันวันเสาร์ช่วงเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๓. โครงการพัฒนาการอ่าน – เขียนโดยเน้นพัฒนา
นักเรียนเป็นรายบุคคล ตามสภาพปัญหาที่พบ 

 

ธันวาคม ๒๕๖๑ เก่ง ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์       
โอเน็ต ทุกวันพฤหัสบดี ละวันศุกร์ในช่วงเวลา ๑๒.๐๐-
๑๕.๐๐ น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์โอ
เน็ต ทุกวันวันเสาร์ช่วงเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 

ปานกลาง ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์      โอ
เน็ต ทุกวันพฤหัสบดี ละวันศุกร์ในช่วงเวลา ๑๒.๐๐-
๑๕.๐๐ น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์โอ
เน็ต ทุกวันวันเสาร์ช่วงเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 

พัฒนาอย่างเร่งด่วน ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ต 
ทุกวันพฤหัสบดีละวันศุกร์ในช่วงเวลา๑๒.๐๐-๑๕.๐๐น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์โอ
เน็ต ทุกวันวันเสาร์ช่วงเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๓. โครงการพัฒนาการอ่าน – เขียนโดยเน้นพัฒนา
นักเรียนเป็นรายบุคคล ตามสภาพปัญหาที่พบ 
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เดือน กลุ่มนักเรียน กิจกรรม/โครงการ หมายเหตุ 
มกราคม ๒๕๖๒ เก่ง ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ต 

ทุกวันพฤหัสบดีละวันศุกร์ในช่วงเวลา๑๒.๐๐-๑๕.๐๐น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์โอ
เน็ต ทุกวันวันเสาร์ช่วงเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 

ปานกลาง ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ต 
ทุกวันพฤหัสบดีละวันศุกร์ในช่วงเวลา๑๒.๐๐-๑๕.๐๐น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์โอ
เน็ต ทุกวันวันเสาร์ช่วงเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 

พัฒนาอย่างเร่งด่วน ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ต 
ทุกวันพฤหัสบดีละวันศุกร์ในช่วงเวลา๑๒.๐๐-๑๕.๐๐น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์โอ
เน็ต ทุกวันวันเสาร์ช่วงเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๓. โครงการพัฒนาการอ่าน – เขียนโดยเน้นพัฒนา
นักเรียนเป็นรายบุคคล ตามสภาพปัญหาที่พบ 

 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เก่ง ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์      โอ
เน็ต ทุกวันพฤหัสบดี ละวันศุกร์ในช่วงเวลา ๑๒.๐๐-
๑๕.๐๐ น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์โอ
เน็ต ทุกวันวันเสาร์ช่วงเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 

ปานกลาง ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์      โอ
เน็ต ทุกวันพฤหัสบดี ละวันศุกร์ในช่วงเวลา ๑๒.๐๐-
๑๕.๐๐ น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์โอ
เน็ต ทุกวันวันเสาร์ช่วงเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 

พัฒนาอย่างเร่งด่วน ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์       
โอเน็ต ทุกวันพฤหัสบดี ละวันศุกร์ในช่วงเวลา ๑๒.๐๐-
๑๕.๐๐ น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์โอ
เน็ต ทุกวันวันเสาร์ช่วงเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๓. โครงการพัฒนาการอ่าน – เขียนโดยเน้นพัฒนา
นักเรียนเป็นรายบุคคล ตามสภาพปัญหาที่พบ 
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การจัดทำแผนการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (O-NET) 
แผนการขับเคลื่อนโรงเรียนราชวินิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

เดือน กลุ่มนักเรียน กิจกรรม/โครงการ หมายเหตุ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เก่ง ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมโอเน็ต 

วันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา ๑๓.๒๐ – ๑๔.๑๐ น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมโอเน็ตในวันเสาร์ 

 

ปานกลาง ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมโอเน็ต 

วันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา ๑๓.๒๐ – ๑๔.๑๐ น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมโอเน็ตในวันเสาร์ 

 

พัฒนาอย่างเร่งด่วน ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมโอเน็ต 

วันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา ๑๓.๒๐ – ๑๔.๑๐ น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมโอเน็ตในวันเสาร์  
๓. โครงการพัฒนาการอ่าน – เขียนโดยเน้นพัฒนา
นักเรียนเป็นรายบุคคล ตามสภาพปัญหาที่พบ 

 

ธันวาคม ๒๕๖๑ เก่ง ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมโอเน็ต 

วันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา ๑๓.๒๐ – ๑๔.๑๐ น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมโอเน็ตในวันเสาร์ 

 

ปานกลาง ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมโอเน็ต 

วันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา ๑๓.๒๐ – ๑๔.๑๐ น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมโอเน็ตในวันเสาร์ 

 

พัฒนาอย่างเร่งด่วน ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมโอเน็ต 

วันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา ๑๓.๒๐ – ๑๔.๑๐ น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมโอเน็ตในวันเสาร์  
๓. โครงการพัฒนาการอ่าน – เขียนโดยเน้นพัฒนา
นักเรียนเป็นรายบุคคล ตามสภาพปัญหาที่พบ 

 

มกราคม ๒๕๖๒ เก่ง ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมโอเน็ต 

วันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา ๑๓.๒๐ – ๑๔.๑๐ น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมโอเน็ตในวันเสาร์ 

 

ปานกลาง ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมโอเน็ต 

วันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา ๑๓.๒๐ – ๑๔.๑๐ น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมโอเน็ตในวันเสาร์ 

 

พัฒนาอย่างเร่งด่วน ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมโอเน็ต 

วันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา ๑๓.๒๐ – ๑๔.๑๐ น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมโอเน็ตในวันเสาร์  
๓. โครงการพัฒนาการอ่าน – เขียนโดยเน้นพัฒนา
นักเรียนเป็นรายบุคคล ตามสภาพปัญหาที่พบ 
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เดือน กลุ่มนักเรียน กิจกรรม/โครงการ หมายเหตุ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เก่ง ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมโอเน็ต 

วันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา ๑๓.๒๐ – ๑๔.๑๐ น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมโอเน็ตในวันเสาร์ 
๓. เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ 

 

ปานกลาง ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมโอเน็ต 

วันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา ๑๓.๒๐ – ๑๔.๑๐ น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมโอเน็ตในวันเสาร์ 
๓. เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ 

 

พัฒนาอย่างเร่งด่วน ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมโอเน็ต 

วันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา ๑๓.๒๐ – ๑๔.๑๐ น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมโอเน็ตในวันเสาร์ 
๓. เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ 
๔. โครงการพัฒนาการอ่าน – เขียนโดยเน้นพัฒนา
นักเรียนเป็นรายบุคคล ตามสภาพปัญหาที่พบ 
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การจัดทำแผนการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 ( O-NET) 
แผนการขับเคลื่อน โรงเรียนราชวินิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เดือน กลุ่ม

นักเรียน 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร์ O - NET 
ในกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสู่ความ

เป็นเลิศคณิตศาสตร์ 

หมายเหต ุ

พฤศจิกายน 
2561 
ธันวาคม 
2561 

เก่ง 
ปานกลาง 
พัฒนา
เร่งด่วน 

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในกลุ่ม
นักเรียนเก่ง ปานกลาง และ พัฒนา
เร่งด่วนเพ่ือวัดความสามารถของ
ผู้เรียนให้ชัดเจน 
2.จัดแบ่งกลุ่มในการพัฒนานักเรียน
โดยคัดแยกนักเรียนเป็นกลุ่มดังนี้ 
  2.1  นักเรียนกลุ่มเก่ง 
  2.2  นักเรียนกลุ่มปานกลาง 
  2.3  นักเรียนพัฒนาเร่งด่วน 
3. จัดสถานที่สำหรับนักเรียนแต่ละ
กลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนทั้งหมด 11 ห้อง 
3. ดำเนินการพัฒนานักเรียนแต่ละ
กลุ่ม  ดังนี้ 
  3.1 ครูประจำวิชาจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยเน้นเนื้อหาในการ
สอบ O-NET  เพ่ือได้รับความรู้อย่าง
เต็มความสามารถ 
3.2 เชิญวิทยากรภายนอก มาจัด
กิจกรรมทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 
13.00-15.00น. 
  3.3 จัดกิจกรรมโดยคณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในโรงเรียนราชวินิตทุก
วันเสาร์ เวลา 08.00-16.00น. โดย
ในวิชาคณิตศาสตร์  

   1.ทดสอบวัด
ความรู้เพื่อคัดแยก
กลุ่มนักเรียนวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2561
โดยเป็นข้อสอบทั้ง
ปรนัย และอัตนัย 
   2.เริมดำเนินการ
กิจกรรมจัดการเรียน
การสอนโดยวิทยากร
ภายนอกวันศุกร์ที่ 
2 พฤศจิกายน 
2561 โดยเป็นการ
นำเข้าสู่บทเรียนและ
ทบทวนเนื้อหาอย่าง
ละเอียด 
   3. เร่ิมจัดกิจกรรม
สอนโดยคณะครูใน
โรงเรียนราชวินิตทุก
วันเสาร์ เวลา 
08.00-16.00น.  
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เดือน กลุ่ม
นักเรียน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ O - NET 

ในกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศคณิตศาสตร์ 

หมายเหต ุ

มกราคม 
2562 

เก่ง 

ปานกลาง 

พัฒนา
เร่งด่วน 

1. นักเรียนทำกิจกรรมเสริม O –NET 
(ข้อสอบเก่า)เพื่อฝึกทำเพิ่มเติมใน
ช่วงเวลาดังนี้ 

 1.1  ในเวลาเรียนครูประจำชั้นให้ทำ 
ดูแล กำกับ ติดตาม  

 1.2  นอกเวลาเรียน เพิ่มเติมในส่วน
ของการบ้าน เป็นการทบทวน 

 2. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ของเดือนพฤศจิกายน 

 

กุมภาพันธ์ 
2562 

เก่ง 

ปานกลาง 

พัฒนา
เร่งด่วน 

1. จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนดังนี้ 

จำลองการทดสอบจริง โดยทาง
โรงเรียน  กระตุ้นให้สนใจ  และ
ตระหนักในการสอบ ให้เห็นถึง
ความสำคัญในการสอบ 

เน้นกิจกรรมการสอน
แบบฝึกเสริม O –
NET (ข้อสอบเก่า) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕           โรงเรียนราชวินิต           61             
 

 

 
 

การจัดทำแผนการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (O-NET) 
แผนการขับเคลื่อนโรงเรียนราชวินิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

เดือน กลุ่มนักเรียน กิจกรรม/โครงการ หมายเหตุ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กลุ่มต่อยอดศักยภาพ ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมโอเน็ต 

วันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมโอเน็ตในวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๖.๑๐ น. 

 

กลุ่มพัฒนาศักยภาพ ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมโอเน็ต 

วันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมโอเน็ตในวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๖.๑๐ น. 
๓.จัดการเรียนการสอนเสริมโอเน็ตวันจันทร์-พุธ  
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 

ธันวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มต่อยอดศักยภาพ ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมโอเน็ต 

วันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมโอเน็ตในวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๖.๑๐ น. 

 

กลุ่มพัฒนาศักยภาพ ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมโอเน็ต 

วันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมโอเน็ตในวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๖.๑๐ น. 
๓.จัดการเรียนการสอนเสริมโอเน็ตวันจันทร์-พุธ  
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 

มกราคม ๒๕๖๒ กลุ่มต่อยอดศักยภาพ ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมโอเน็ต 

วันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมโอเน็ตในวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๖.๑๐ น. 

 

กลุ่มพัฒนาศักยภาพ ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมโอเน็ต 

วันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมโอเน็ตในวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๖.๑๐ น. 
๓.จัดการเรียนการสอนเสริมโอเน็ตวันจันทร์-พุธ  
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
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เดือน กลุ่มนักเรียน กิจกรรม/โครงการ หมายเหตุ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กลุ่มต่อยอดศักยภาพ ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมโอเน็ต 

วันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมโอเน็ตในวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๖.๑๐ น. 

 

กลุ่มพัฒนาศักยภาพ ๑. จัดการเรียนการสอนเสริมโอเน็ต 

วันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
๒. จัดการเรียนการเสริมโอเน็ตในวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ 
– ๑๖.๑๐ น. 
๓.จัดการเรียนการสอนเสริมโอเน็ตวันจันทร์-พุธ  
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
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การจัดทำแผนการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ( O-NET) 
แผนการขับเคลื่อน โรงเรียนราชวินิต 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) 
เดือน กลุ่มนักเรียน กิจกรรม/โครงการ หมายเหต ุ

พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

เก่ง 
ปานกลาง 
พัฒนา
เร่งด่วน 

๑.ทดสอบความรู้เพ่ือคัดแยกกลุ่มนักเรียน 
๒.แบ่งกลุ่มในการพัฒนานักเรียนโดยคัด
แยกนักเรียนเป็นกลุ่มดังนี้ 

๒.๑  นักเรียนกลุ่มเก่ง 
 ๒.๒ นักเรียนกลุ่มปานกลาง 
 ๒.๓ นักเรียนพัฒนาเร่งด่วน 

๓. ดำเนินการพัฒนานักเรียนแต่ละกลุ่ม  
ดังนี้ 
      ๓.๑ เชิญวิทยากรภายนอก มาจัดสอน
ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา ๑๓.๐๐- 
๑๕.๐๐น. 
     ๓.๒ จัดสอนโดยคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนราช
วินิตทุกวันเสาร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐น.  

๑.ทดสอบวัดความรู้เพื่อคัด
แยกกลุ่มนักเรียนวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
  ๒.เริมดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนโดยวิทยากร
ภายนอกวันศุกร์ที่ 
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๓. เร่ิมจัดสอนโดยคณะครูใน
โรงเรียนราชวินิตทุกวันเสาร์ 
เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐น. ใน
วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 
 
 
 

ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

เก่ง 

 

 

 

 

 

๑. จัดครูที่มีความเช่ียวชาญ มาสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ โดย
แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๒- ๓ กลุ่ม 

๒. ฝึกทำโจทย์ ตามตัวชี้วัดของ Test blue 
print ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยเน้นเนื้อหาที่
มีระดับความยากมากกว่าข้อสอบปกติ 

 

 

 

๑. ดำเนินการสอนทุกวัน
จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐น. 
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เดือน กลุ่มนักเรียน กิจกรรม/โครงการ หมายเหต ุ

 ปานกลาง 

 

 

 

 

๑. จัดครูที่มีความเช่ียวชาญ มาสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ โดย
แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๒- ๓ กลุ่ม 

๒. ฝึกทำโจทย์ ตามตัวชี้วัดของ Test blue  

print ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยเน้นเนื้อหาที่
มีระดับปานกลางของข้อสอบปกติ 

๑. ดำเนินการสอนทุกวัน
จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 
๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. 

๒. ดำเนินการสอนทุกวัน
จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 
๑๑.๓๐-๑๒.๐๐น. 

 พัฒนา
เร่งด่วน 

๑.จัดแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือซ่อม
เสริมในทุกชั่วโมงเรียนโดยครูผู้สอนประจำ
วิชา 
๒.จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วย
เพ่ือน 

มกราคม 
๒๕๖๒ 

เก่ง 
ปานกลาง 
พัฒนา
เร่งด่วน 

๑. แจกแบบฝึกเสริมทักษะเพ่ือฝึกทำ
เพ่ิมเติมนอกเวลาเรียนอย่างต่อเนื่องตาม
กลุ่มของนักเรียน 
๒. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

 

กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

เก่ง 
ปานกลาง 
พัฒนา
เร่งด่วน 

๑. จัดกิจกรรมเหมือนเดือนมกราคม ใน
สัปดาห์ที่ ๑-๓ 
๒. สัปดาห์ที่ ๔ Post test  และจำลองการ
ทดสอบจริง 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2561-2580 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   
  คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)     เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้  
   วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา            ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   ความมั่นคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง     
ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก
บุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น 
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของ
ประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก ธรร
มาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการ
ออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน 
   ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน   
จนเข ้าส ู ่กล ุ ่มประเทศรายได ้ส ูง  ความเหลื ่อมล ้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู ่ด ีม ีสุข 
ได้ร ับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ ้น และมีการพัฒนาอย่างทั ่วถึงทุกภาคส่วน  
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ 
ในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลก
และตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย 
มีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศ          ใน
ภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน  
และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง 
การพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา  
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และการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ  
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค      เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณ์
มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ     เพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบ ัต ิตามหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ     ใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ        
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ             ของ
ประชาชนเพื ่อประชาชนและประโยชน์ส ่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร ์ชาติ 
ประกอบด้วย  
    1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
    2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
    3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
    4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
    5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
    6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
   ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน ราชการ ภาคเอกชนประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล    เพ่ือ
เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้        ตาม
ทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 
   2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา       ที่
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  



     แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕           โรงเรียนราชวินิต           67             
 

 

 
 

    1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที ่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้านอื่นๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับบริบท     ของ
เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 
    2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ   ใน
มิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล    และ
การปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
    3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคน    รุ่น
ใหม ่  ร วมถ ึ ง  ปร ั บ ร ู ปแบบธ ุ ร ก ิ จ  เพ ื ่ อตอบสนองต ่ อคว ามต ้ อ ง การของตลาด  ผสมผสาน  
กับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบั น พร้อมทั ้งการส่งเสริม 
และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง
และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย         มี
ความพร ้อมท ั ้ งกาย ใจ สต ิป ัญญา ม ีพ ัฒนาการท ี ่ ด ี รอบด ้านและม ีส ุขภาวะท ี ่ ด ี ในท ุกช่ วงวัย  
มีจ ิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู ้อ ื ่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีว ิน ัย ร ักษาศีลธรรม  
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง 
   4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย       การ
พัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
ม า ร ่ ว ม ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น  โ ด ย ก า ร ส น ั บ ส น ุ น ก า ร ร ว ม ต ั ว ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  ใ น ก า ร ร ่ ว ม คิ ด 
ร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น 
การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย  
ทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที ่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง  
และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่ส ุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ  
และสวัสดิการทีม่ีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
   5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     มี
เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
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ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการ บนพื้นฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไมว่่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง     3 
ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
   
 
   6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่
ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก     ธรร
มาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อม   ที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที ่เป็นดิจิท ัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ ้มค่า และปฏิบัต ิงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม     
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็นมีความทันสมัย       
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลัก     นิติ
ธรรม 
 

   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า 1) เมื่อมี    พระ
บรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้วให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทำแผน
แม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ก่อน
เสนอคณะรัฐมนตรี 3) แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มี
ผลพันธ์หน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้อง
สอดคล้องกันแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ด้าน 37 ประเด็น (ข้อมูล 
ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2561) ดังนี้ 
    1. ด้านความม่ันคง  
     1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
     2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
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     3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง   
ของชาติ 
     4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและมิใช้ภาครัฐ 
     5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
    2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     6. การเกษตรสร้างมูลค่า 
     7. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
     8. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
     9. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโยง 
     10. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
    3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     11. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
     12. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     13. ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     14. การตระหนักถึงพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
     15. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
     16. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     17. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างมูลค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
    4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
     18. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
     19. การปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
     20. การสร้างหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงาน การศึกษา และสาธารณสุข) 
     21. เรื่องกระบวนการยุติธรรม 
     22. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
     23. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
     24. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง 
    5. ด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     25. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
     26. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
     27. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 



     แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕           โรงเรียนราชวินิต           70             
 

 

 
 

     28. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างยั่งยืน 
     29. พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     30. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
   6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     31. การพัฒนาระบบบริการประชาชน 
     32. การปรับสมดุลภาครัฐ 
     33. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
     34. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
     35. การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
     36. การแก้ไขกฎหมาย 
     37. การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม 

          3. แผนการปฏิรูปประเทศ  
   ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้ร ัฐจ ัดให ้ม ีย ุทธศาสตร ์ชาติ   
เพื ่อเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กำหนดให้ 
ทำการปฏิรูปประเทศเพื ่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู ่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา  
อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย   
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะต้องดำเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื ่องในช่วงห้าปีข้างหน้า  
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน คือ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ ่งแวดล้อม 7) ด ้านสาธารณสุข 8) ด้านส ื ่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด ้านส ังคม  
10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
กับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 7 ด้าน ดังนี้ 
    1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
     การธำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ 
บ้านเมืองและประชาชน สร้างการมีส ่วนร่วม ร ู ้จ ักยอมรับความเห็นที ่แตกต่างกัน พรรคการเมือง  
ดำเน ินกิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได ้และพัฒนาเป ็นสถาบันทางการเม ืองของประชาชน  
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติ
หน้าที ่ของตน และสร้างให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติว ิธี  โดยมีเป้าหมาย 
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
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     เป้าหมายที่ 1 ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอด  
ทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ รู ้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้
ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงำไม่ว่าด้วยทางใด 
     ประเด ็นปฏิร ูปที ่  1 การเสร ิมสร ้างว ัฒนธรรมทางการเม ืองและการมีส ่วนร ่วม  
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      พันธกิจที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
      กลยุทธ์ที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
      กลยุทธ ์ท ี ่  2 จ ัดให ้ม ีการให ้ความร ู ้ทางด ้านการเมื องการปกครอง (Political 
Education) วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ          
    2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
     มุ่งสร้าง “ภาครัฐของประชาชนเพื ่อประชาชน” บนหลักธรรมาภิบาลเพื ่อให้ภาครัฐ 
ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน (Public Trust) โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 
กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เป้าหมายที่ 1 จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล 
     ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้า วสู่
รัฐบาลดิจิทัล 
      กลยุทธ์ที่ 2 นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
       แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 
       - พัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับทำงานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 
       - พัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับงานพ้ืนฐานของหน่วยงานเช่น งานสารบรรณ 
งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เป็นต้น 
      กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
       แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพัฒนา การจัดทำ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล 
ของหน่วยงานภาครัฐ 
       กิจกรรม 
       - จัดทำชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นไปตามมาตรฐาน       
ที่กำหนด 
       - เชื่อมโยงข้อมูลสำคัญของต้นเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐเพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูง
สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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     เป้าหมายที่ 2 จัดโครงสร้างองค์กรภาครัฐเพียว กะทัดรัดแต่เข้มแข็ง สามารถบูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการทำงานเพ่ือประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก 
     ประเด็นการปฏิร ูปที ่ 3 โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตั วได้เร ็วและระบบงาน 
มีผลสัมฤทธิ์สูง 
      กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/
ละลายความเป็นนิติบุคคลของกรม 
      แผนงานที่ 1 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ  
       กิจกรรม การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ 
      แผนงานที่ 2 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform) 
       กิจกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) 
     เป้าหมายที่ 3 จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส 
ทันสมัย ปรับตัวได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
     ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล 
      กลยุทธ์ที่ 2 นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการ การบูรณา
การและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล  
       แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหาร
ราชการ  
        กิจกรรม พัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับงานพื้นฐานของหน่วยงาน 
     เป้าหมายที่ 4 จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพื่อสรรหา และรักษาไว้  
ซึ่งกำลังคนที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงานอย่างมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน 
      กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
       แผนงานที่ 3 สนับสนุนให้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน  
การบริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
        กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านการบริหารจัดการข้อมูล  การ
วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
    3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
     กฎหมายเป็นเครื ่องมือสนับสนุนการเพิ ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ให้ทันต่อการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นธรรม และขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีเป้าหมาย 
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
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     เป้าหมายที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็น รวมทั้ง       มี
กลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย 
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็น 
รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมาย ที ่มีผลบังคับแล้วเพื ่อให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
      กิจกรรม จัดทำกฎหมายเพื ่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมาย  
การกำหนดหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำ 
ร่างกฎหมายรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
    6. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมได้ร ับการรักษา ฟื ้นฟูให้สมบูรณ์และยั ่งยืน  
เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองรักษาและการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เป้าหมายที่ 1 ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชน 
     ประเด ็นการปฏ ิร ูปท ี ่  1 เสร ิมสร ้างระบบบร ิหารจ ัดการมลพิษท ี ่แหล ่งกำเนิด 
ให้มีประสิทธิภาพ 
      กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภท รวมทั้งผนวกความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
    8. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     การสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทำหน้าที ่ของสื ่อบนความรับผิดชอบ 
กับการกำกับที่มีความชอบธรรม และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ดำรงรักษาเสรีภาพ
ของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสาร คือ เสรีภาพ     ของ
ประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝัง
วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
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     เป้าหมาย  
     1. การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทำหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับ
การกำก ับท ี ่ ม ีความชอบธรรม และการใช ้พ ื ้นท ี ่ ด ิ จ ิท ั ล เพ ื ่ อการส ื ่ อสารอย ่างม ีจรรยาบรรณ  
ดำรงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู ้ของประชาชน ด้วยความเชื ่อว่าเสรีภาพของการสื ่อสาร  
คือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย 
     2. สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ 
และปลูกฝังทัศนคติที่ด ี
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
      กิจกรรม การจัดสัมมนาเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” ในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย 
และในสถานที่สาธารณะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู ่นอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  
อย่างต่อเนื่อง      
    9. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
     คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก 
ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
และให้ชุมชนท้องถิ ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตน เอง โดยมีเป้าหมาย 
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เป้าหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น  
      ประเด ็นการปฏิร ูปที ่ 5 การมีส ่วนร ่วม การเร ียนร ู ้  การร ับร ู ้และการส่งเสร ิมกิจกรรม 
ทางสังคม 
       กิจกรรมที่ 2 สร้างพลังแผ่นดิน 
    11. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน และยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐ  
โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เป้าหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
     กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
      กิจกรรมที่ 1.9 สร้างทัศนคติ ความรู ้และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ 
ให้รังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อประเทศชาติ 
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     ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม 
     กลยุทธ์ที ่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู ้บังคับบัญชา  
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการ  
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดอาญา 
      กิจกรรมที่ 2.2 ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง ( Integrity)  
โดยเน้นความซื่อตรงต่อหน้าที่ (ซื่อสัตย์สุจริตตามเป้าหมายอย่างดีท่ีสุด) และซื่อตรงต่อประชาชน 
     กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีการเฝ้าระวัง
การทุจริตในหน่วยงาน 
      กิจกรรมที ่ 3.3 วางระบบการประเมินความเสี ่ยงต่อการทุจริตประพฤติม ิชอบ 
ในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่กำหนด          
     กลยุทธ์ที่ 4 ทำให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจไม่พึงกระทำ 
      กิจกรรมที่ 4.3 พัฒนาแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือใช้ 
ในองค์กรภาครัฐและเอกชนในการป้องกันการให้สินบนและการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที ่ของรัฐ  
ในทุกรูปแบบ 
 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี      ซ่ึง
เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื ่อเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สำคัญ คือ  
   1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื ่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ     
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย      เป็น
สังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกัน อย่าง
สมานฉันท์  
   2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู ้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์  มีทัศนคติที ่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู          ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
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   3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
ปี มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
   5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
   6) ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์    ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว”  
  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี    มี
จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได ้
   3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
   4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน  การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ   การ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับ     อนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 
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 เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ด ีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบ
และทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ     อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม  
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบ   การ
ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้
ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ 
ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจ       ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสำคัญกับการวางรากฐาน      การ
พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะ   ทาง
สมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยใน     ทุกช่วง
วัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม      มีทักษะ
ความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทาง
สังคมท่ีเข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกัน
พัฒนาทุนมนุษย์ให้มคีุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมสำคัญในการขับเคลื่อน      การพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ความสำคัญกับ             
การดำเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุ ข 
รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อน
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้
นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาส       ทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือ       ที่
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เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพสำหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ำสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ 
การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม        การ
พัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัย       การ
ผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่
และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ 
  ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเน้นให้เศรษฐกิจ
เติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศ
ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโต
อย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากข้ึน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ
กำลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ ให้
สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้าทาย   ที่
ต้องเร่งดำเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่
โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น        ต้องเร่งเตรียม
ความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ         การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่ง
และยั่งยืน ให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการ
รับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ใน
สังคมไทย เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้
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เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้ง
การบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น  
และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 

ยุทธศาสตร์ที ่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส์  มุ่งเน้นการขยาย                
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก     
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซยีน
อย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การ
พ ัฒนาระบบการบร ิ หารจ ั ดการและการกำก ั บด ู แลให ้ สอดคล ้ อง ก ั บมาตรฐานสากลเพ ื ่ อ เ พ่ิ ม 
ประสิทฺธิภาพ การดำเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค  
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการ ใน
สาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปทำธุรกิจในต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการใช้
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนา
สภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย 
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์
จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและ
จังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง  จะเป็น
โอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง  น่าอยู่และ
มีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนา   ในกรุงเทพฯ 
และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการ
เปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีก
ด้วย  

 5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค        ใน
การศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะ     ใน
การทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 
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(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา    
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีก
ทั ้งย ึดตามเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร         ของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็น
กรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกบั
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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     3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง
พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่  
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     เป้าหมาย 
      1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพื ่อสร้างองค์ความรู ้และนวัตกรรมที ่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
     แนวทางการพัฒนา 
      1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     เป้าหมาย 
      1. ผ ู ้ เร ียนมีทักษะและคุณลักษณะพื ้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
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      6. ระบบการผลิตคร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
      7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื ่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
     3. สร้างเสริมและปรับเปลี ่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
     เป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับ        
คนทุกช่วงวัย 
      3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
      3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     เป้าหมาย 
      1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
      2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
      3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต   
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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     แนวทางการพัฒนา 
      1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
      2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต    ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 
     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
     3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ   ที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้าง
ขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื ่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

 6. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้
กำหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ       9 
นโยบาย ดังนี้    
   นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
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สถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ            ที่
ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลาย
ของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนำหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา 
ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย  
   นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ 
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อม่ัน         ใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู ่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อ
ความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิม
ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้ง เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ ของคนไทยในต่างแดน 
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะ
สากล เป็นต้น   
    2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
การเมือง และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล 
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ 
และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กำหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้า
อาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทำอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหา
เฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอื่นๆ ที่
เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง     การ
จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
    2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มี     ความ
คิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่
เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน      ในพื้นที่
ซึ ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิท ธิพลใน
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ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่
อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
    2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที ่ว่านโยบายการ
ต่างประเทศเป็นส่วนประกอบสำคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนำกลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน   การ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะ
สากล เป็นต้น   
   นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
    3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่ม่ันคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดย
ให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ทั้งจะ
เชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่และ
ของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น  
       3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุ เพื ่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน 
สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบ
การเงินการคลังสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
    3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
    3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
   นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการ
เรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้เป็น        ที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ    
  4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง  และบูรณาการระบบการกู้ยืม
เงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชน
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และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง  
   4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ กระจายอำนาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามศักยภาพและความพร้อม 
โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น   
  4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อให้มีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน     ทั้ง
ในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดย
เน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน    
  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู      เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน 
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน      การสอนและการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ   
  นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย  โดยพิจารณามาตรการ 
ลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทําได้  และ
สร้างสิ ่งจูงใจและสิ ่งอํานวยความสะดวกที่เกื ้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที ่ยว ส่งเสริมการท่องเที ่ยว   
ที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้ำพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้  เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่ง  ท่องเที่ยวเดิมและแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน     การควบคุม
สินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอํานวยความสะดวก  ในด้านต่าง ๆ  แก่
นักท่องเที่ยว 
   6.16 ด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพ
พื้นฐานของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ       โดย
การพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม  การ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา  
ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และแก้ไขปัญหาที่สําคัญของประเทศ เป็นต้น 
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ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์  และส่งเสริม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติ และก่ึงอัตโนมัติ 
   6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล  ให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจังซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่
ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 
อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงิน
และธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมและการพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานสำคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ    เพ่ือ
ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง 
  นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   
   7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพ      ใน 
8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงาน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบ   การทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 
  นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 
   8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื ่อมโยง
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การ
เชื ่อมโยงระหว่างการเรียนรู ้กับการทำงาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทำงาน 
ในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี โดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
  นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน    
   9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิต และบริโภค 
เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
เป็นลำดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมในสถานที่กำจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการ
แปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ดำเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการ       การ
บริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกำหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้
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แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สำหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ      จะพัฒนา
ระบบกำกับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและ
อันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ความสำคัญในการจัดการอย่างครบวงจรและ          ใช้
มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด   
  นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
     10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับ ประเทศ 
ภ ูม ิภาค และท้องถ ิ ่น ทบทวนการจ ัดโครงสร ้างหน ่วยงานภาคร ัฐท ี ่ม ีอำนาจหน้าท ี ่ซ ้ำซ ้อนหรือ 
ลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ 
แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบ
อัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็น
ศูนย์กลาง และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุน
ดำเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดำเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลำดับความจำเป็น และตามที่
กฎหมายเอื้อให้สามารถดำเนินการได้ 
   10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื ่อสัตย์สุจริต ควบคู ่กับการบริหารจัดการภาครัฐที ่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิด
ช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืด
ยาวใช้เวลานาน ซ้ำซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน   
   10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม      การ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญ
เร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดำเนินการต่อผู้กระทำการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับ            ความ
น่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนำกรณีศึกษาที่เคยเป็นปญัหา 
เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคำวินิจฉัยขององค์กร ต่าง ๆ    เป็น
บรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการ
ปฏิบัติราชการ  
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 7. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564)   
  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการด้านความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและ ส่วน
ที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยกำหนดกรอบความคิดหลักจากการกำหนดนโยบายได้คำนึงถึงค่านิยม
หลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้   
   วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและดำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”  
   นโยบายความม่ันคงที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีดังนี้  
    นโยบายสำคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) เกี่ยวข้อง
ใน 3 นโยบาย ดังนี้ 
     นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
     นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ           
2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจใน
ความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
     นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้              
3.3) เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลังในการ
เข้าถึงประชาชน  
 

 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค มี 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  

ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน โดยที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณในแผนงาน
บูรณาการพ้ืนที่ระดับภาคในส่วนของภาคใต้ชายแดน ดังนี้ 

 ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน 
 “เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สำคัญของประเทศ และเป็นเมือง
ชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร์” 

 1. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพื่อความมั่นคงให้กับภาค
การผลิต 

2. พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกและเมืองเบตงให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
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นโยบายการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2561 

วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 
            ของคนไทย 12 ประการ 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ 
     การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม 
 ตามวัย และมีคุณภาพ 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงาน 
 ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 
 และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับ
 มาตรฐานสากล 
 5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ 
 บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจ และ 
 ความรับผิดชอบสู่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
     ตามบริบทของพ้ืนที่ 
 7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา
     อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
โดยมียุทธศาสตร์ในการดำเนนิงานดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 กลยุทธ์ 1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.1 น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ 
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต 
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน 
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
  กลยุทธ์ 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ 
รุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
 กลยุทธ์ 3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
 3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
 3.3 เขตสามเหลี่ยมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 3.4 เขตพ้ืนที่ชายแดน 
 3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
  ในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร 
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนำ 
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
 1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ 
คู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา 
 1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
 กลยุทธ์ 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
 2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และ
สติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (ActiveLearning) 
เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อน 
ประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวย 
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (DualEducation) , 
หลักสูตรระยะสั้น 
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 2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
 2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง
เขม้แข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 กลยุทธ์ 3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme forInternational 
Student Assessment) 
 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 
 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
 กลยุทธ์  4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 4.1 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
 4.2 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มี
การวิจัยในชั้นเรียน 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น 
 1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based onMission 
and Functional Areas as Majors) 
 1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
 1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ 
 กลยุทธ์ 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 
 2.1 การกำหนดแผนอัตรากำลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา 
 2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
มีคุณภาพและเสมอภาค 
 1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 
 กลยุทธ์ 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สำหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ใน
ทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น 
 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น 
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การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology 
:DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV) ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสรา้งจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำ 
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ 
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การกำกับ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบ
ปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, 
โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
 1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
 1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสถานศึกษา 
และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
 กลยุทธ์ 2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-baseManagement), 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 
 2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และสำนักงานศึกษาธิการภาค 
 2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 
 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 กลยุทธ์ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การกำกับดูแล ตลอดจนการส่วนรว่มรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
 


