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ค ำน ำ

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ได้จัดท าแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ 4 ปี (2562-2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคล่ือนการบริหาร
จัดการศึกษา โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม และงบประมาณ ของโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาค
ตะวันออก) โดยก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทขยาย
โอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใน
การจัดท าแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย สภาพปัจจุบัน ทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปงบประมาณ/โครงการ  ตารางวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้รับบริการของสถานศึกษา ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา  
ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา  ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา  ตารางการให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน ตารางการให้
คะแนนสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน  ตารางการก าหนดน้ าหนักของสภาพแวดล้อมภายนอก
สถานศึกษา  ตารางการก าหนดน้ าหนักของสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ตารางการ
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อภายใน 
กราฟแสดงสภาพหน่วยงาน มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทิศทางการพัฒนา
การศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 ทิศทางการพัฒนา
การศึกษา โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 

ขอขอบคุณคณะท างาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2562-2565) ให้ส าเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์ต่อการ
ขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และ
มีคุณภาพตามศักยภาพเท่าเทียมกัน

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
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ส่วนท่ี 1 
ความเช่ือมโยง นโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว” ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.1  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ข้อ 4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม ่

 ข้อ 6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 

1.2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ข้อ 2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการโดยมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการท่ีหลากหลาย  ตามรูปแบบ
การดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไปฯ 

ข้อ 5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
1.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ข้อ 1 การพัฒนาศักยภาพคนในการใช้ดิจิทัลตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

 ข้อ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง โดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือเพื่อการเรียนรู้ 

1.4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
ข้อ 5 การพัฒนาส่ือสารมวลชนให้ เป็นกลไกสนับสนุน ให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
และพัฒนาภาคประชาชนให้มีความรู้เท่าทันส่ือโดยเฉพาะส่ือออนไลน์ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ข้อ 2 วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพฯ เน้นการปรับระบบบริหารจัดการอุทกภัยอย่าง 
บูรณาการ พัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข้อ 4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่การเป็น Open Government โดยสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
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ภาครัฐ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ ลดเอกสารท่ีไม่จำเป็น มีช่องทางการให้บริการท่ีสะดวก สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ดุลยพินิจ ลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ 6 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐฯ เป็นการพัฒนางานบริการของ
หน่วยงานภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการท้ังประชาชนและนักธุรกิจเอกชน 
โดยยึ ดประชาชน เป็ น ศูนย์ ก ลาง  มี การพั ฒ นา ศูนย์ กลางก าร ให้ บ ริ ก ารประชาชน แบ บ เบ็ ด เสร็ จ  
ไม่ต้องติดต่อหลายหน่วยงาน ด้วยระบบ Digital service อย่างเหมาะสม จัดทำฐานข้อมูลงานบริการให้ได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการทุกคนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่าย สะดวก หลายรูปแบบ เช่น 
การให้บริการ ณ จุดให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์บริการร่วม การจัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จาก
ประชาชน การให้บริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ การให้บริการผ่านโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุนพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ยกระดับประสิทธิภาพการ
ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถบริการเชิงรุกท้ังในเรื่องการให้ข้อมูล การให้บริการตลอดช่วงชีวิตเพื่อ
นำไปสู่การจัดทำ Web Portal ของงานบริการภาครัฐท่ีเช่ือมโยงกับระบบ Digital service ของหน่วยงานต่างๆ 
ในอนาคต 
 

 2.  ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ. ศ. 2560 -2564) 
 

วิสัยทัศน์ : สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  
1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ี

ประเทศกำลังประสบอยู่ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเป็น ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของ
การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่าน
ประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  

2. การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกำหนด
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี สศช. ได้จัดทำขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศ
รายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็น
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ชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

เป้าหมาย  
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
3. การลดความเหล่ือมล้ำในสังคม  
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
5. การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์หลัก  
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ 

 

ทิศทางกรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่สำคัญ 
1.ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง 

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกคอรงระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ  
(3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล  
(5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  
(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศและกองทัพ  
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และการปกป้องรักษา ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมท้ังเสริมสร้างความ
มั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ำ 
(8) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่สำคัญ 
2.ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน  
 

(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมั่น 
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนท้ังภาครัฐและ เอกชน และพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า
เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพิ่มขึ้น  
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตร
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตร
และ อาหารท่ีมีศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมเกษตรกร รายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบ
เกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง
ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพ 

 สูง สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพใน
อนาคต เป็นต้น และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์  การท่องเท่ียว ผลักดันประเทศ
ไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ และส่งเสริมธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ 
(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการ  ไทยพัฒนาและยกระดับผลิต ภาคแรงงานเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากลยกระดับศักยภาพของ
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร  
(4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนา
พื้นท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายฝ่ังทะเล ตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของ
ประเทศ และพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการท่ีมีศักยภาพในการขับเคล่ือนประเทศ  
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และการวิจัยและพัฒนา  

2.ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน  
 

(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศ
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบ
ธุรกิจ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
อาหาร ส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติ ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสาน
ประโยชน์ในการ เช่ือมโยงและสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่ม
อำนาจทางเศรษฐกิจต่างๆ เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ
ในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปิดการค้าเสรี และสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย 

 



5 
 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่สำคัญ 
3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ศักยภาพคน  
 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา
เริ่มต้ังแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต  
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง  
(3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี  
(4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน 

4.ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
โอ ก า ส ค ว าม
เสมอภาคและ 
เท่ า เที ย ม กั น
ทางสังคม 

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน  
(5) การพัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5.ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต ท่ี
เป็ น มิ ต ร ต่ อ
ส่ิงแวดล้อม  
 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

6.ยุทธศาสตร์
ด้ าน การป รับ
ส ม ดุ ล แ ล ะ
พั ฒ น าระบ บ
การบริหาร  
จัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
(2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม  
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ  
(6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง ระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงาน
ภาครัฐและบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีเสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 
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3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579   
 
 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบและ   แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยต้ังแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายท่ีสำคัญ
ของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานทำและ
สร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ   ก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ไปสู่
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบ(ร่าง)แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับ
บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่า
เทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทท่ี
เปล่ียนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
 วัตถุประสงค ์
   1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
   3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
 ยุทธศาสตร์     
   1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่ อสร้างขีดความสามารถใน  
การแข่งขันของประเทศ 
   3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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 ปัจจัยและเง่ือนไขความสำเร็จ 
   การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามท่ีกำหนดไว้ในแผนการ
ศึกษาแห่งชาติจะประสบผลสำเร็จตามท่ีระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา หน่วยงานท้ังระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ ท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาต้องยึดถือ
เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความสำเร็จให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในแต่ละพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องดำเนินการ ดังนี้ 
   1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นท่ีการจัดระบบการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 
   2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติทุก
ห น่ ว ย ง าน ทุ ก ร ะ ดั บ  เพื่ อ ให้ ก า รขั บ เค ล่ื อ น แ ผน ฯ  ไป สู่ ก า รป ฏิ บั ติ  มี ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก ารแ ล ะ  
การเช่ือมโยงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา  
มีคณะกรรมการกำกับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้
บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 
   3. การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็น
การจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ท่ีมุ่งการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและท่ัวถึง ( Inclusive 
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) 
   4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ 
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจำปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาท่ี 
กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนา
การศึกษาเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากำลังคนตามความต้องการ
ของตลาดงานและประเทศ เพื่อการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาท่ีกำหนด 
   5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าท่ีและการกระจายอำนาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและ
สถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาท่ีมีมาตรฐานอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม 
   6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเช่ือมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะเป็น
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กลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ และความ
รับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
   7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทาง
การเงินในการกำกับการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล   
 
 4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)   
  
 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 โดยได้
กำหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
2557 มาตรา 19 ท่ีระบุให้รัฐบาลมีหน้าท่ีในการบริหารราชการแผ่นดิน ดำเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ และ
ส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้    
  นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าท่ีสำคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะ    
เชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ท้ังจะสนับสนุนโครงการ
ท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานท้ังหลายของรัฐเรียนรู้
เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนำหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่ง
ขยายผลตามโครงการและแบบอย่างท่ีทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย  
  นโยบายที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบ
สันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเช่ือมั่น ในกระบวนการยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ำเติม
ปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบ้านเมือง ท้ังจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคล่ีคลายปัญหาได้ รวมท้ัง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น 
การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปล่ียนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น   
   2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง 
และความม่ันคงอาเซียน ในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพใน
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การปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไข
ปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคี ท้ังจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นท่ีชายแดนท้ังทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย กำหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ 
การค้ามนุษย์ การกระทำอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าท่ี
ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มงวด และจัดการปัญหาอื่นๆ ท่ีเช่ือมโยงต่อเนื่องให้
เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
เป็นต้น 
   2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่าง
จากรัฐ สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัด
การฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ี ฝ่าย
บ้านเมือง ท้ังจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคล่ีคลายปัญหาได้ 
  นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญท้ังการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้ เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะท่ีเหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการ
เรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้ เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความเหล่ือมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้เป็นท่ีต้องการ
เหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ    
   นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุง  และบูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณา
จัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง   
   โยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ กระจาย
อำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามศักยภาพ
และความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น   
   นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อให้มีความรู้และ
ทักษะใหม่ท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
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หลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนท้ัง
ในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น มี คุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน    
   นโยบายที่ 4.5 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็น
ครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ   
  นโยบายที่ 6 : การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   นโยบายที่ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่ม
ขับเคล่ือนได้อย่างจริงจังซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ซึ่ง
หมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงท้ังผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์
ส่ือสารดิจิทัลอุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจ
บริการอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคส่ือสารและบันเทิงตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและ
การพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดัน
งานสำคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคล่ือนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
  นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   
   นโยบายที่ 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ท้ังแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 
กลุ่มท่ีมีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงาน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 
  นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 
   นโยบายที่ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยง
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกำลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน การ
เช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทำงาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทำงานในภาคเอกชน 
และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและ
สถานศึกษาภาครัฐ 
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  นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน    
   นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย ท่ีเกิดจากการผลิต 
และบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะเป็นลำดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุดเร่งกำจัดขยะมูล
ฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีกำจัดขยะในพื้นท่ีวิกฤติซึ่งจะใช้ท่ีดินของรัฐเป็นหลักในพื้นท่ีใดท่ีสามารถจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ดำเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการ
การบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกำหนดให้ท้ิงในบ่อขยะอุตสาหกรรมท่ีสร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้
แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สำหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือจะพัฒนาระบบ
กำกับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบท้ิง รวมท้ังจัดการสารเคมีโดยลดความเส่ียงและอันตรายท่ี
เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ความสำคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมาย
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด   
  นโยบายที่  10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่ มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
   นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ี
มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือ
เปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ำซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายท้ังของภาครัฐและประชาชน 
 
  5. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564)   
 
 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ กำหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการด้านความมั่นคงของภาครัฐใน
ระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติและส่วนท่ี 2 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ัวไป โดยกำหนดกรอบความคิดหลักจากการกำหนดนโยบายได้คำนึงถึงค่านิยมหลัก
ของชาติ 12 ประการ ดังนี้  
 วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียนและ
ดำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”  
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 นโยบายความม่ันคงที่เก่ียวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมี ดังนี้  
  ส่วนท่ี 1 นโยบายสำคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ  (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) 
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย  
   1. นโยบายท่ี 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
   2. นโยบายท่ี 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ   
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจใน
ความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง  
   3. นโยบายท่ี 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้     
เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึง
ประชาชน  
 

 6. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)   
 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน และสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) โดย
กำหนดสาระสำคัญ ดังนี้  
 วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความสุขในสังคม”  
 พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
  2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ   
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง และ
การพัฒนาประเทศในอนาคต 
  2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
  3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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  5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก   
  1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  
  2. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
การทดสอบระดับชาติ 
  3. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  
  4. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
  5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
  6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาท่ีทำงานให้    
  7. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี    
  8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
  9. ร้อยละขององค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
  10. จำนวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี  
  11. ร้อยละของกำลังแรงงานท่ีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
  12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ป ี
  13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
  14. จำนวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    
  2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา    
  3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ   ของการ
พัฒนาประเทศ    
  4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
  6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
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7. แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 

 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการในระยะ 5 ปี โดยกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
  ก ารบ ริ ห าร จัด ก ารมี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ  ผู้ เรี ย น ไ ด้ รั บ ก าร เรี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต ท่ี มี คุณ ภ าพ  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ    
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
  2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   
  3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา   
 เป้าประสงค์รวม   
  1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ   
  2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ อย่างท่ัวถึง และเท่าเทียม 
    ประเด็นยุทธศาสตร์   
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   
  2. พัฒนาและส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการและการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
  3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย   
  4..ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและ   การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต   
  5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   
 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์    
  1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ   
  2. ผู้รับบริการมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ และการ
เรียนรู้   
  3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ   
  4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม   
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  5. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีศักยภาพ     ในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
8. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    
 วิสัยทัศน์  
  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม 
 พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
  2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์  
  1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 
  4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
   6.ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
 เป้าหมายหลัก   
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง และ
การพัฒนาประเทศในอนาคต   
  2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ   
  3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
  4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    
  5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 
 กลยุทธ์ 
  1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบ
ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
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  2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้
ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  
  3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตส่ือ การ
เรียนการสอน ตำราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
  4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
  5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
  6. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
  7. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  8. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจำการท่ีสอนไม่ตรงวุฒิครูท่ีสอนคละช้ันและครูใน
สาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
  9. สร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์ และบุคลกรทางการศึกษา 
  10. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
  11. เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาท่ีจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
  12. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
และรองรับพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  13. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน
ต้ังแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  14. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ  
  15. เสริมสร้างความเข็มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ  
  16. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
  17. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกก
พื้นท่ีครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
  18. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจและ
วิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  19. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
อย่างกว้างขวาง 
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  20. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
  21. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  มีความ
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง 
  22. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัยและไม่
ซ้ำซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
  23. พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงานผล
ของฐานข้อมูลโดยเช่ือมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบันและมี
มาตรฐานเดียวกัน 
  24. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นำมาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้    อย่างเป็นระบบ 
  25. จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียงอย่างเพียงพอ ท่ัวถึง และ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  26. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม 
ความโปร่งใส ท้ังในระดับส่วนกลาง และในพื้นท่ีระดับภาค/จังหวัด 
  27. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
  28 . ย ก ระ ดั บ คุณ ภ าพ ก าร ศึ ก ษ าตอ บ สน อ งก ารส ร้ า งอ า ชีพ แ ละ เพิ่ ม คุณ ภ าพ ชี วิ ต  
ลดความเหล่ือมล้ำ สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  29. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา รวมท้ังสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 
  30. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วน
กับองค์กร ท้ังภายในและต่างประเทศ  
  31. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความพร้อม พัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในกำกับ  
 
9.  จุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 
 
 ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ท่ี 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร-
เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งต้ังให้นายธีระเกียรติ เจริ ญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในวันท่ี 20 
ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการ
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กระทรวงศึกษาธิการท้ังสองท่าน พลเอกสุรเชษฐ์ ไชยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบนโยบายและ
จุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 
 1. น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ-  
ยวรางกูร มาขับเคล่ือนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็นพร
อันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
  1.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง-
กูร มีใจความสำคัญว่า 1) "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติท่ี
ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีมั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยท่ีดีงาม 
(Character Education)" 
  1.2. สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ี
ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 
   1.2.1 นักเรียน 

o “ครู ต้องสอนให้ เด็กนัก เรียนมีน้ ำใจ เช่น  คน เรียนเก่ งช่วยติวเพื่ อน ท่ี เรียนล้าห ลัง  
มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลำดับดี ๆ เช่น สอบได้ท่ีหนึ่งของช้ันแต่ต้อง
ให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 

o “ครูไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน ช้ันต้นต้อง
อบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทำเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555) 

o “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะ ได้มีความ
สามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555) 

o “ทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555) 
   1.2.2 ครู 

o “เรื่องครูมีความสำคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจำนวนไม่พอ 
และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมท่ีจะสอนเด็กให้ได้ผล 
ตามท่ีต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องต้ังฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตสำนึกโดย
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการ  
ในสาขาท่ี เหมาะสมท่ีจะสอน  ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ  มี ความเป็นครู ท่ี แท้จริง  คือ  
มีความรัก...มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องท่ีเพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิด
ของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย.2555) 
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o “ต้องปรับปรุงครู .ครูจะอายุ  40 -50 ปี  ก็ ต้องเรียนใหม่  ต้องปฏิวั ติครูอย่างจริง จัง” 
( 6 มิ.ย.2555) 

o “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตำราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ตำแหน่งและ
เงิน เดือน สูงขึ้ น  แ ล้วบางทีก็ ย้ าย ไป ท่ี ใหม่  ส่ วนครู ท่ี มุ่ งการสอนหนั ง สือก ลับ ไม่ ไ ด้อ ะ ไรตอบแทน  
ระบบไม่ยุ ติธรรม เราต้องเป ล่ียนระเบียบตรงจุดนี้  การสอนหนัง สือ ต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ  
หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555) 

o “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้
ท้ังหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม ”  
(5 ก.ค.2555) 
 2. การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
  2.1 กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579)  
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ  โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา 
ที่จะดำเนินการ 6 ด้าน คือ  

  1) ความมั่นคง  
  2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์  
  4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม  
  5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
3. จุดเน้นการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.1 ดำเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
 3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
 3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมี คุณลักษณะ MM = Modernized MOE  มีการดำเนินการ

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560  
 3.4 ดำเนินการเร่งด่วนตามข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดำเนินการเป็นรูปธรรม 
4. จุดเน้นสำคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดำเนินงานและโครงการสำคัญของกระทรวง 

ศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2560 - 2561 
 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบจุดเน้นนโยบาย  
แนวทางการดำเนินงาน และโครงการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน  
เป็นหลักในการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
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 1. ด้านความม่ันคง 
  แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
: เน้นการเรียนการสอน เพื่อเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพื่อนช่วยเพื่อนโดยใช้รูปแบบ Active Learning 
 2. ด้านการผลิต พัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
  2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร  ส่ือ และครูด้านภาษา 
   2.1.1 พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่อง  
   2.1.2 ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา โดยจัดทำ Echo English Vocational ซึ่งเป็น application ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot camp 
   2.1.3 พั ฒ น าวิ ช าภ าษ า จีน  โดยห ลั กก าร เดี ย วกั บ วิ ช าภ าษ าอั งก ฤษ  โด ยปี  2 560  
จะดำเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานฑูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  2.2 การเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบประชารัฐ ให้พิจารณาแนวทางการปรับโรงงาน
เป็นโรงเรียน 
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แนวทางหลัก 
  3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
   3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
    1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงระดับช้ันอนุบาล 3 (เด็กอายุ 
3 – 5 ปี)  
    2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์เด็กเล็ก  
   3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
    1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในเด็ก เยาวชนและต่อยอดการ
สร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ท้ังในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูต
ความดี 
    2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
   3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
    1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
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    2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ 
Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
    3) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด 
    4) เน้ น การ จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ  Active Learning ในห้ องเรียนปก ติ  
และกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ มเวลารู้ เป็นกิจกรรม / วิธีการย่อย  โดยเฉพาะรองรับผล 
การทดสอบ PISA และ STEM Education 
   3.1.4 การวัดและประเมินผล  
    1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
    2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ/3) การออกข้อสอบ... 
    3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดำเนินการในรูปคณะทำงานออก
ข้อสอบ 
  3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
   3.2.1 การสรรหาครู  
    1) โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการสรรหาครู 
    2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
   3.2.2 การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเช่ือมโยงกับการเรียนการสอน 
   3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 
    1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเช่ือมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ และการได้รับ
ใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรท่ีได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ 
    2) หน่วยดำเนินการ ให้หน่วยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
: ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาโรงเรียน ICU โดยพัฒนาโรงเรียน ICU ในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานส่งเสริมการศึกษา
เอกชน โดยแต่งต้ังคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ 
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 5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
: การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อม 
 6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  6.1 เรื่องกฎหมายเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
.......... จำนวน 12 ฉบับ ดังนี้ 
   6.1.1 กฎหมายหลัก 
    1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ......... 
    2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ......... 
    3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
 จัดต้ังคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
   6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
    1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ......... 
    2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ......... 
    4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยาฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู 
    5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ......... 
    6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ......... 
    7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ......... 
    8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ......... 
    9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ........  
  6.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
   6.2.1 การจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา ท่ีเป็นรูปธรรม ชัดเจน 
   6.2.2 การดำเนินการต่อเนื่องเรื่อง admission การเตรียมการรับนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบ 
Clearing-House 
  6.3 การประสาน ขับเคล่ือนนโยบายระดับพื้นท่ีให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคล่ือนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
 แนวทางการดำเนินงานและโครงการหลักที่กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและจุดเน้นนโยบาย 6 ด้าน 
ยุทธศาสตร์ชาติ จุดเน้น รมว. ศธ. แนวทางหลัก การดำเนินงาน/โครงการหลัก 
1.ยุทธศาสตร์ด้านความ
ม่ันคง 

1.ด้านความม่ันคง 1 .พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร 
กระบวนการเรียนการ
ส อ น  ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล 
2.การบริหารจัดการ 
 
 

1.การสร้างความปรองดอง 
และสมานฉันท์ 
2.การขับ เค ล่ือนการแก้ ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3. การเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติ 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส ร้ า งค ว าม ส าม า รถ 
ในการแข่งขัน 

2.ด้ า น ก า รผ ลิ ต 
พั ฒ น ากำลั งคน
แ ล ะ ส ร้ า ง
ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
ในการแข่งขัน 

ก า ร ผ ลิ ต  พั ฒ น า
กำลังคนและงานวิจัยที่
สอดคล้ อ งกับ ความ
ต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
2.การให้ทุนศึกษาด้านวิชาชีพ
TTS 
3.ทวิศึกษา  
4.มหาวิทยาลัยเปิดปริญญาตรี 
ในสายวิชาชีพ 
5.อาชีวศึกษาไทยเป็น  Hub 
ASEAN 
6.ทวิภาคี  
7.สหกิจศึกษา 
8.อาขีวศึกษาสู่สากล สถาบัน
อาชีวศึกษาไทยจีน ไทยญี่ปุ่น  
ไทยเกาหลี/MOU 
9.การสานพลังประชารัฐ 
10.ปรับเกณฑ์การสรรหาและ
บรรจุครูสายวิชาชีพ 
11.อาชีวศึกษาเป็นเลิศ 
12.อุดมศึกษาเป็นเลิศ 
13.ให้ทุนกู้ยืมในสาขาท่ีขาด
แคลน 
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ยุทธศาสตร์ชาติ จุดเน้น รมว. ศธ. แนวทางหลัก การดำเนินงาน/โครงการหลัก 
 
 

14.สอนภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาอาชีวะท่ีจบไปแล้ว 
15.ปรับปรุ ง งาน วิ จัย เข้ า สู่
ตลาด 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
ล งทุ น ใน ท รัพ ย า ก ร
มนุษย์ 

3.ด้านการพัฒนา
แ ล ะ เส ริ ม ส ร้ า ง
ศักยภาพคน 

การผลิตและพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน การวัด
และประเมินผล 
 

1.ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
2.ส นั บ ส นุ น ทุ น เรี ย น ค รู
ระดับอุดมศึกษา 
3.ผลิตครูระบบปิด 
4.พัฒนาระบบนิเทศ 
5.ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู) 
6.มหาวิทยาลัยเป็นพี่เล้ียง 
7.โ ค ร ง ก า ร  DLTV/TPEP 
online 
8.ปรับกฎ ระเบี ยบเรื่องใบ
ประกอบวิชาชีพ 
9.ปรับหลักเกณฑ์การโอนย้าย 
10.โ ค ร ง ก า ร จ้ า ง ค รู ผู้
ทรงคุณค่า (ครูเกษียณ) 
11.กำหนดให้พัฒนาครูเฉพาะ
ช่วงปิดภาคเรียน 
12.ป รั บ ป รุ ง เ ก ณ ฑ์ ก า ร
ประเมินวิทยฐานะ 
13.สร้างกรอบมาตรฐานการ
ประเมิน 
14.มาตรการในการแก้ปัญหา
หนี้สินครู 
15.เร่งปรับปรุงบ้านพักครู 
16.การเรียนการสอน รูปแบบ
Active Learning 
17.ค.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ จุดเน้น รมว. ศธ. แนวทางหลัก การดำเนินงาน/โครงการหลัก 
18.โครงการ DLTV 
19.โรงเรียนคุณธรรม 
20.โรงเรียน/ห้องเรียนกีฬา 
21.โครงการเฝ้าระวั งและ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ย า เส พ ติ ด 
ในสถานศึกษา 
22.จัดการศึกษาปฐมวัย 
23.STEM Education 
24.ใช้กระบวนการ BBL 
25.ส่ือสร้างความตระหนัก 
26.Training for 
trainers/Boot camp 
27.ปรับระบบAdmission 
28.การประเมินผ่านหรือซ้ำ
ช้ันในช้ัน ป.3 ป.6 และ ม.3 
2 9 .พั ฒ น าแ บ บ ท ด ส อ บ
การศึกษา 
30.พัฒนาระบบ ICTเพื่อการ
ทดสอบและประเมินผล 
31.ปรับเครื่องมือ ระบบและ
วิ ธี ก า รป ระ เมิ น /ป ระ กั น
คุณภาพ 
32 .สร้ า งTrainersด้ าน การ
ประเมินคุณภาพ 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและการลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม 

4 .ด้านการส ร้าง
โอกาสความเสมอ
ภาคและการลด
ความ เหลื่ อ มล้ ำ
ทางการศึกษา 

1 .การ เข้ า ถึ งโอกาส
ทางการศึกษาและการ
เรียน รู้อย่างต่อ เนื่ อง
ตลอดชีวิต 
2 . เท ค โน โ ล ยี เพื่ อ
การศึกษา 

1 . โ ค ร ง ก า ร บู ร ณ า ก า ร
ฐานข้อมูลเด็กตกหล่น 
2.จัดการศึกษานอกระบบ
สำหรับเด็กตกหล่น 
3.ยกระดับ คุณภาพการจัด
การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 



26 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ จุดเน้น รมว. ศธ. แนวทางหลัก การดำเนินงาน/โครงการหลัก 
4.บริหารจัดการ รร .ขยาย
โอกาส 
5.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ท่ีเหมาะกับแรงงานนอกระบบ
แต่ละกลุ่มอาชีพ 
6.สร้างแรงจูงใจ เพิ่ มความ
ยืดหยุ่นในการเข้าถึงการศึกษา
ส ำ ห รั บ ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย 
นอกระบบ 
7.จัดก ารเรียน รู้ / จัดทำ ส่ื อ
สำห รับ ป ชช .ใน เรื่ อ งอ ง ค์
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการ
พัฒนาต่างๆ ของรัฐ 
8.จัดทำห ลัก สูตรระยะ ส้ัน 
ท่ีจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในยุค IT 
9.พั ฒ น า ศู น ย์ ก า ร เรี ย น รู้  
ทุกประเภท 
1 0 . จั ด ท ำ แ ผ น แ ม่ บ ท
เทคโนโลยี  สารสนเทศเพื่ อ
การศึกษา 
11.จั ด ท ำ แ ผ น แ ม่ บ ท
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงาน 
12.มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 
13.บูรณาการงบประมาณ ICT 
14.  โครงการ DLTV / DLIT 
/ ETV 
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ยุทธศาสตร์ชาติ จุดเน้น รมว. ศธ. แนวทางหลัก การดำเนินงาน/โครงการหลัก 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการ
ส ร้ า งก า ร เ ติ บ โต บ น
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

5 . ด้ า น ก า ร
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนที่
เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 

พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร 
กระบวนการเรียนการ
ส อ น  ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล 
 

1.การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ใน ก า ร
เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ
และสภาพแวดล้อม 
2.โครงการธนาคารขยะ 
3.โครงการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

6.ด้านการพัฒนา
ร ะ บ บ แ ล ะ ก า ร
บริหารจัดการ 

การบริหารจัดการ 1.ระบบคูปองเพื่อการศึกษา 
2.จัดสรรงบ ป ระม าณ โดย
พิจารณาจากการดำเนินงานท่ี
เป็นไปตามกรรอบการปฏิรูป
การศึกษา 
3.ปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารการศึกษา 
4.ปรับโครงสร้าง  
5.จัดต้ังกรมวิชาการ 
6.จัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา 
7.จัดกลุ่ม Cluster 
8.ปรับปรุงระเบียบในการเข้าสู่
ตำแหน่ง และความก้าวหน้า
ในตำแหน่งของผู้บริหารในพื้น 
 

 
หลักการทรงงาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 
 

 1. จะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 
 ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบ้ืองต้น ท้ังเอกสาร แผนท่ี สอบถามจากเจ้าหน้าท่ี 
นักวิชาการ และราษฎรในพื้นท่ีให้ได้รายละเอียดท่ีถูกต้อง เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย 
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 2. ระเบิดจากภายใน จะทำการใดๆ ต้องเริ่มจากคนท่ีเกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายใน
ให้เกิดความเข้าใจและอยากทำ ไม่ใช่การส่ังให้ทำ คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทำก็เป็นได้ ในการทำงานนั้นอาจจะต้อง
คุยหรือประชุมกับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อไป 
 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 

ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองในส่ิงท่ีคนมักจะมองข้าม แล้วเริ่ม
แก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ เสียก่อน เมื่อสำเร็จแล้วจึงค่อยๆ ขยับขยายแก้ไปเรื่อยๆ ทีละจุด เราสามารถเอามา
ประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ โดยมองไปท่ีเป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละช้ิน แล้วเริ่มลงมือทำจากจุดเล็กๆ ก่อน 
ค่อยๆ ทำ ค่อยๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละช้ินก็จะลุลวงไปได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็
ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน  มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปัญหาท่ีทำให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพื่อจะให้อยู่
ในสภาพท่ีดีได้…”ดอกไม้พื้นบ้านกับในหลวงรัชกาลที่ 9  
 4. ทำตามลำดับข้ัน 

เริ่มต้นจากการลงมือทำในส่ิงท่ีจำเป็นก่อน เมื่อสำเร็จแล้วก็เริ่มลงมือส่ิงท่ีจำเป็นลำดับต่อไป ด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทำตามหลักนี้ได้ งานทุกส่ิงก็จะสำเร็จได้โดยง่าย… ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงเริ่มต้นจาก
ส่ิงท่ีจำเป็นท่ีสุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
และส่ิงจำเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค เน้นการปรับใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นท่ีราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด “การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำ
ตามลำดับข้ัน ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองต้นก่อน ใช้วิธีการและ
อุปกรณ์ท่ีประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานท่ีมั่นคงพร้อมพอสมควร สามารถปฏิบัติได้แล้วจึงค่อย
สร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นท่ีสูงขึ้นโดยลำดับต่อไป…” พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลท่ี 9 
เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2517 
 5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

การพัฒนาใดๆ ต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับ
ลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน “การพัฒนาจะต้องเป็นไป
ตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอของคนเรา จะไป
บังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะนำ เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจ
หลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง” 
 6. ทำงานแบบองค์รวม 

ใช้วิธีคิดเพื่อการทำงาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทุก
ส่ิงทุกอย่างมีมิติเช่ือมต่อกัน มองส่ิงท่ีเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเช่ือมโยง 
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 7. ไม่ติดตำราเมื่อเราจะทำการใดนั้น ควรทำงานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้นๆ ไม่ใช่การยึด
ติดอยู่กับแค่ในตำราวิชาการ เพราะบางท่ีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปจนทำ
อะไรไม่ได้เลย ส่ิงท่ีเราทำบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม สังคม และจิตวิทยาด้วย 
 8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่ายและ
ประหยัด ราษฎรสามารถทำได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้ส่ิงท่ีมีอยู่ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไข ปรับปรุง โดยไม่
ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีท่ียุ่งยากมากนัก ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “…ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดย
ปล่อยให้ข้ึนเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ…” 
 9. ทำให้ง่ายทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริไปได้
โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและท่ีสำคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศ
โดยรวม “ทำให้ง่าย” 
 10. การมีส่วนร่วมทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าท่ีทุก
ระดับได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น “สำคัญท่ีสุดจะต้องหัดทำใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น 
แม้กระท่ังความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาละประสบการณ์อัน
หลากหลายมาอำนวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จท่ีสมบูรณ์นั่นเอง” 
 11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ดังพระ
ราชดำรัสตอนหนึ่งว่า “…ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบ่ือ อาจรำคาญด้วยซ้ำ
ว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร 
ขอให้คิดว่าคนท่ีให้เป็นเพื่อส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถท่ีจะมีส่วนรวม
ท่ีจะอาศัยได้…” 
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 12. บริการท่ีจุดเดียวทรงมีพระราชดำริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งท่ัว
ประเทศโดยใช้หลักการ “การบริการรวมท่ีจุดเดียว: One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคีและการ
ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 
 13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและ
ต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการ
แก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย 
 14. ใช้อธรรมปราบอธรรมทรงนำความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการ
แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะท่ีไม่ปกติเข้าสู่ระบบท่ีปกติ เช่น การบำบัดน้ำเน่าเสียโดยให้
ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมส่ิงสกปรกปนเป้ือนในน้ำ 
 15. ปลูกป่าในใจคนการจะทำการใดสำเร็จต้องปลูกจิตสำนึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่า เห็น
ประโยชน์กับส่ิงท่ีจะทำ…. “เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูก
ต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” 
 16. ขาดทุนคือกำไรหลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ท่ีมีต่อพสกนิกรไทย “การให้” 
และ “การเสียสละ” เป็นการกระทำอันมีผลเป็นกำไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 
 17. การพึ่งพาตนเองการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เพื่อการแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้นด้วยการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า เพื่อให้มีความแข็งแรงพอท่ีจะดำรงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่
ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ พึ่งตนเองได้ในท่ีสุด 
 18. พออยู่พอกินให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มี
ขีดสมรรถนะท่ีก้าวหน้าต่อไป 
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 19. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีในหลวงรัชกาลท่ี 9 พระราชทานพระราชดำรัสช้ีแนะแนวทางการ
ดำเนินชีวิต ให้ดำเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์และการเปล่ียนแปลงต่างๆ ซึ่งปรัชญานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ท้ังระดับบุคคล องค์กร และ
ชุมชน บทความที่เก่ียวข้อง: เดินตามรอยเท้าพ่อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกันผู้ท่ีมีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมทำ
ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ท่ีมีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 
 21. ทำงานอย่างมีความสุข 

ทำงานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราทำอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ สนุกกับ
การทำงานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะทำงานโดยคำนึงถึงความสุขท่ีเกิดจากการได้ทำประโยชน์ให้กับ
ผู้อื่นก็สามารถทำได้ “…ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทำประโยชน์ให้กับ
ผู้อื่น…” 
 22. ความเพียร 

การเริ่มต้นทำงานหรือทำส่ิงใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่น ดังเช่น
พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝ่ังก็จะว่ายน้ำต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะ
ตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาท่ีช่วยเหลือมิให้จมน้ำ 
 23. รู้ รัก สามัคคี 

• รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น 
• รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ท่ีจะลงมือทำ ลงมือแก้ไขปัญหานั้น 

 
 

https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/83445.html
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นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ก. บทนำ  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องดำเนินการ ให้เด็ก

ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีคำส่ังไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานดำเนินการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงภารกิจท่ีสำคัญในการพัฒนาประชากรของ
ชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและ มีสุขภาวะท่ี
ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น
คนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความ
ถนัดของตนเอง” นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 โดยได้
ทำการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่ง
จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ท่ี 12 (พ .ศ. 2560-2565) ได้กำหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระยะ 5 ปี ด้าน
การศึกษาไว้ ดังนี้ 1) ให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง 2) การ
พัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เป็น
การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคนและแรงงาน  แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนของ  สังคม  (All for Education) อีก ท้ังยึดตามเป้าหมายโลกเพื่ อการพัฒนาท่ียั่ งยืน  (Sustainable 
Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เช่น คุณภาพของคนทุกช่วงวัย 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ  ความเหล่ือมล้ำของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้าน
ส่ิงแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษา
แห่งชาติ และการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา  
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะเข้าสู่ยุคของการเปล่ียนแปลงการจัด
การศึกษาของประเทศครั้งสำคัญท่ีจะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่ม
ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ให้มี
ความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มี
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกท่ีมีทักษะการคิดขั้นสูง เป็น
นวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม ่โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้กำหนดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้  
ข.วิสัยทัศน์  

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน  
ค. พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้  
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง

และเท่าเทียม  
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

ง. เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ

ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองและปรับตัวต่อเป็น
พลเมืองและพลโลกท่ีดี 

2. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
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3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นาทางวิชาการ 
มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ  

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ี จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ใน ทุกมิติ เป็นโรงเรียน
นวัตกรรม  

6. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ  

7. สำนักงานส่วนกลาง ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการทำงาน โดยกระจายอำนาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  กำกับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพ  
จ. นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
นโยบายท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
นโยบายท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหล่ือมล้า

ทางการศึกษา  
นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

ฉ. กลยุทธิ์เชิงนโยบาย 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1. บทนำ 
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นท่ีพิเศษ

เฉพาะ ท่ีมีความยากลำบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มท่ี
ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้าง
ความมั่งคงของประเทศในระยะยาว   

1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นท่ีพิเศษเฉพาะ ได้รับการ
บริการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
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2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
สูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้างความมั่งคงของประเทศใน
ระยะยาว  

3. ประเด็นกลยุทธ์  
3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

3.1.1 ตัวชี้วัด  
 (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น  
(2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น  
(3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี
มีคุณภาพ  

3.1.2 แนวทางการดำเนินการ  
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  (พ.ศ. 

2560 -2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
(1) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง  
(2) การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน  
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา  
(5) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
ท้ังนี้ดำเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่

ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่นพื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่งได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

3.2.1 ตัวชี้วัด  
          (1) จำนวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพัก ในโรงเรียนท่ีมีหอพักนอน 
หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย  
          (2) จำนวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร  การพัฒนา
ทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพท่ีดี อย่างเหมาะสม  
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          (3) จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพท้ังด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ท่ี
เหมาะสมกับบริบท  
          (4) จำนวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และท่ีดูแลหอพักนอน ท่ีมีนักเรียนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับ
บริบท  
       (5) จำนวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
       (6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่
ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ  
      (7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น  

3.2.2 แนวทางการดำเนินการ  
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีสูง ในถิ่นทุรกันดาร 

ชายแดน ชายฝ่ัง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจำเป็นและ เหมาะสมกับบริบท  
(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีดูแลหอพักนอนตามความ

จำเป็น และเหมาะสมกับบริบท  
(3) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพื้นท่ีสูงในถิ่นทุรกันดาร  ชายแดน 

ชายฝ่ังทะเล  และเกาะแก่ง  ให้ จัดการเรียนรู้ ท่ีมี คุณภาพ  และเกิดจิตสานึกรักในสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

(4) สร้างเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับสภาพ
บริบทของพื้นท่ีสูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ควรทำอย่างไร” ผ่านช่องทาง จัดเสวนา 
การแสดงนิทรรศการ การติดต่อส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่างๆ เช่น การสร้าง Website Facebook และ 
Line เป็นต้น 

(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม
สำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร  

(6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี 2 
(7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ

อาชีพ และภาษาท่ี 3 ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
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นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
1. บทนำ 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง 

กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 
ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกท่ีดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะ
ชีวิตท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

2. เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องและเป็นพลเมืองของชาติและ
การเป็นพลเมืองโลกท่ีดี 

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ ต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะท่ี
จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด  

4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ท้ังในด้านท่ีมี
พัฒนาการปกติและด้านท่ีมีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามท่ีระบุไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐาน
ความต้องการจำเป็นเฉพาะของผู้เรียน  

5. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิ เศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อ 
(Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ
หรือการดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถ
พึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตท่ีซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเองจาก
ปัญหายาเสพติดได้  
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 3. ประเด็นกลยุทธ์  
3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น

รายบุคคล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นาไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Career Education)  
3.1.1 ตัวชี้วัด  

(1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  เป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดท่ี
ถูกต้อง รักในสถาบันหลัก ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
ตามความต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและพื้นท่ี 

3.1.2 แนวทางการดำเนินการ 
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดท่ีถูกต้อง รักในสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดี
ของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการได้และมี
ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปล่ียนการจัดการ
เรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นท่ี  

      (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจำเป็นเฉพาะของผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ  

3.2 พัฒนาผู้ เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

3.2.1 ตัวชี้วัด  
(1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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(2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ี
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

(3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

(4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3.2.2 แนวทางการดำเนินการ 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยากาศ

ส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมือง
โลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนด 

3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ 
นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

3.3.1 ตัวชีวั้ด  
(1) ด้านผู้เรียน  

1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา และมีความพร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษา ในระดับท่ีสูงขึ้น  

2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย  จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน  

3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน  
4) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห์  
5) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy)  
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6) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจำเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy)  

7) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจำเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy)  

8) ร้อยละของผู้ เรียน ท่ีมี ทักษะส่ือสารอังกฤษ  และส่ือสารภาษาท่ี  3 ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ  

9) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
10) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ

ใหม ่
11) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - 

NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะจากการเรียนรู้เรื่องการ

อ่านตั้งแต่ระดับข้ันพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท้ังหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนว

ทางการประเมิน PISA 
(2) ด้านสถานศึกษา 

 (1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้และบรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริม

สนับสนุนให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.3.2 แนวทางการดำเนินการ 
     (1) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
เพื่อท่ีจะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น 
  (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

    (3)  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
  (4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเล้ียงดูเด็กปฐมวัยที่
ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
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   (5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อนประถมให้
มีพัฒนาการความพร้อม เพื่อเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
    (6) พฒันาผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเนน้การพฒันาสมรรถนะที่จ าเป็น 3 ดา้น 

           (1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
           (2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
            (3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Sceintific Literacy) 
           (7) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะด้าน
การส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 

(8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
         (9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ

ปฏิบัติจริง (Active Learning)  
(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM

ศึกษา  
  (11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือ

บันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)  
  (12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และ

ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น  
 1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม  
 2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
 3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา  
 4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
 5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์  

  (13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA 
ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษา
ตอนต้น  

  (14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน  

  (15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผล
ผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing 

  (16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนำไปสู่ความเป็นเลิศ ในแต่ละ
ด้าน  
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  (17) ส่งเสริมผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็น
ห้องเรียนเฉพาะด้าน  

  (18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกรรม ผู้สร้างนวัตกรรม  
 3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  

3.4.1 ตัวชี้วัด  
(1) ร้อยละของผู้เรียน ม ีID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
อาชีพตามความถนัด  
(3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีทุกช่วงวัย  
(4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา  

3.4.2 แนวทางการดำเนินการ  
(1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ อิงสมรรถนะและ

เตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
(2) พัฒนารายวิชาท่ีส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ  เช่น ทวิศึกษาหลักสูตร

ระยะส้ัน  
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจ  ในทักษะอาชีพท่ี

ตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ  และเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของอนามัย  
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : 

SEL) ในทุกช่วงวัย  
(7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา  

3.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3.5.1 ตัวชี้วัด  
(1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานส่ิงแวดล้อม สังคม 

และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)  
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(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development)  

3.5.2 แนวทางการดำเนินการ  
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพื่อ  การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Global Goals for Sustainable Development)  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

ให้สอดคล้องกับหลัก  Zero waste และมาตรฐาน ส่ิงแวดล้อมเพื่ อการพัฒนาท่ียั่ งยืน  (Environmental 
Education Sustainable Development: EESD)  

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  และการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง  

3.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
3.6.1 ตัวชี้วัด  

(1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ของแต่ละระดับ  

(2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการ
ดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ  
   (3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษ
ด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น  

3.6.2 แนวทางการดำเนินการ  
(1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วย

บริการและท่ีบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

ด้วยระบบและรูปแบบท่ีหลากหลาย  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิด 

คำนวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
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  (6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดำรงชีวิต 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดารงชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

(7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   (9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้ส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และสร้างสรรค์  

(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด 
ทางการศึกษา  

(11) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ท่ีมีความสามารถพิเศษในด้าน
วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล  

(12) ส่งเสริม สนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
(13) จัดให้มีระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ  

   (14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง  
   (15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทำ รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่ 
ส่ือ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา  
  (16) สำรวจสภาพอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา จัดทำผังบริเวณ จัดทำแบบรูป
และรายการส่ิงก่อสร้าง  

(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ  

(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา ขับเคล่ือนการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

(19) ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับ
คนพิการจังหวัด  

(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองในพื้นท่ี 
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ  

(21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา  
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3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นำ Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-
Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

3.7.1 ตัวชี้วัด  
(1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีเรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 

3.7.2 แนวทางการดำเนินการ  
(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล  องค์ความรู้ เพื่อให้บริการ Digital Textbook ตามเนื้อหา

หลักสูตรท่ีกำหนด ส่ือ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

(2) พัฒนา Digital Platform เพื่ อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  

(3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital Platform   
 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 1. บทนำ 

การปรับเปล่ียนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ต้ังแต่การ
จูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมท้ังเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปล่ียนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ท่ีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้
อานวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูท่ีมี
ความเช่ียวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง 
เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลท่ีเก่ง ดี มีความรู้ มาเป็นครู มีการวางแผนอัตรา
กาลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวางแผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 
โดยนา Digital Platform มาเป็นเครื่องมือท้ังการพัฒนา อบรมครู และการจัดทำฐานข้อมูลกาลังคน เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม นำไปสู่การวิเคราะห์ วางแผนกำลังคนได้อย่างต่อเนื่อง  
 2. เป้าประสงค ์ 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นมือ
อาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง  
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 3. ประเด็นกลยุทธ์  
3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู ให้

ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
3.1.1 ตัวชี้วัด  

(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี  21และ

สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  
(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจำนวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของ

ผู้เรียน  
3.1.2 แนวทางการดำเนินการ  

(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน  และความ
ต้องการครู  

(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการกำหนดสมรรถนะครู ให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 

(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูท้ังระบบ  
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี   
(5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู  

3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  

3.2.1 ตัวชี้วัด  
(1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบ

ตามความจำเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ

เรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
3.2.2 แนวทางการดำเนินการ  

(1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  

(2) กำหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เช่ือมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  

(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำหลักสูตรท่ีมี
คุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรท่ีกำหนด  
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(4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรท่ีกำหนดท่ีเช่ือมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  

(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC)  

(6) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการวัด
ประเมินผลท่ีเน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

(7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู้
ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ ทักษะส่ือสารภาษาท่ี 3 

(8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับ
การพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  

(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนท่ีมีความ
แตกต่าง (Differentiated Instruction)  

(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)  

(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  ให้มีความรู้
ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละช้ัน  

(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ  

(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ  Online และแบบ Face-to-Face 
Training 

(14) ปรับเปล่ียนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะ ในการ
จัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 
360 องศา)  

3.3 นำ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
ทั้งระบบ  

3.3.1 ตัวชี้วัด  
(1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูท้ังระบบ  
(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology  
(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาท่ีขาดแคลน  
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3.3.2 แนวทางการดำเนินการ  
(1) พัฒนา Digital Platform เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทุกประเภทท้ังระบบ  
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ทุกประเภทท้ังระบบ  
(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาท่ีขาดแคลน เช่น การ

พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนท่ีมีความ
แตกต่าง เป็นต้น  

(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology 
 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา  
 1. บทนำ 

การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง 
กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 
ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาท้ังระบบต้ังแต่การสา
มะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออก
กลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นท่ี และการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุง 
พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นท่ี เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้อง
พิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 
มาตรฐานด้านระบบงบประมาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital Technology เป็นต้น 
3) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 4) ปรับเปล่ียน
กระบวนการงบประมาณต้ังแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง และมีความ
เหมาะสม เพียงพอ และ 4) นำ Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการลดความเหล่ือมล้ำและสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  
 2. เป้าประสงค ์ 

สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และ
ลดความเหล่ือมล้ำด้านการศึกษา  
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 3. ประเด็นกลยุทธ์  
 3.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถ่ิน  ภาคเอกชน  หน่วยงานที่ เก่ียวข้องในการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  
3.1.1 ตัวชี้วัด  

(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนท่ีเข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน  
(3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว 

ท่ีมีประสิทธิภาพ  
      (4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.1.2 แนวทางการดำเนินการ  
(1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ภาคเอกชน และหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง วาง

แผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี  
(2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดทำสามะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ปี)  
(3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี 

จัดทำแผนการนักเรียนทุกระดับ  
(4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง

การบริการการเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึง ครบถ้วน  
(5) สถานศึกษาจัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เช่ือมโยงข้อมูล ศึกษา 

วิเคราะห ์เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้

พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  
3.2.1 ตัวชี้วัด  

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา  
(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีกำหนด  

3.2.2 แนวทางการดำเนินการ  
(1) จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพื้นฐาน เพื่อ

สร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพื้นท่ี 
เช่น  
   1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอานวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน อาคาร

ประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น  
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2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3) ด้านการบริหารจัดการ  
4) ด้านงบประมาณ  
5) ด้านความปลอดภัย  
6) ด้าน Digital Technology 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามท่ีกำหนด  
3.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  

3.3.1 ตัวชี้วัด  
(1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุก

ระดับ  
(2) สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติ

การท่ีตอบสนองสาหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพ
และประเภทของความพิการ  

(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมท้ังระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
3.3.2 แนวทางการดำเนินการ  

(1) จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ  ท่ีเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทุกระดับ และนามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(2) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทากลยุทธศาสตร์  แผนการ
ดำเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทำงานแบบมีส่วนร่วม  

(3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการ ช่วงเช่ือมต่อ 
(Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษา ในระดับเดียวกันและท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ 
หรือการดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมท้ังระบบ เพื่อสามารถการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม  

(5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ และ
สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
3.4.1 ตัวชี้วัด  

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน  และสถานศึกษาโดยตรง
อย่างเหมาะสม  
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(2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

(3) จำนวนโครงการ/ กิจกรรมท่ีได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค ทางการศึกษา 
3.4.2 แนวทางการดำเนินงาน  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา ท้ังด้านความ
เหมาะสม เพียงพอ  

(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหล่ือมล้ำ

ทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใช้เป็น

เคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
3.5.1 ตัวชี้วัด  

     (1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมท่ีสามารถเช่ือมต่อกับโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  

(2) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน  และเป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.5.2 แนวทางการดาเนินงาน  

 (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ  และ
ปลอดภัย  
 (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือใน
พัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน  

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Deviceสาหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม  เพื่อเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
(5) ส่งเสริม สนับสนุน  Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy สำหรับครูอย่าง

เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 (6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Distance 

Learning Information Technology: DLIT)  
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

 
 
 



52 
 

นโยบายที่ 5เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
 1. บทนำ 

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการพัฒนาหน่วยงานในสังกดั 
ให้เป็นหน่วยงานท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับท่ีทำหน้าท่ีในการกากับติดตาม เป็น
หน่วยงานท่ีมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรท่ีปราศจากการทุจริตคอรัปช่ัน ปรับ
วัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ทำงานท่ีเป็น Digitalเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา  3) ยกระดับการบริหารงานของ
สถานศึกษาให้มีอิสระ นาไปสู่การกระจายอำนาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตาม
บริบทของพื้นท่ี 4) ปรับเปล่ียนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
และ    5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลด้าน ต่าง ๆ ต้ังแต่
ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีจำเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป  
 2. เป้าประสงค ์ 

สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  
 3. ประเด็นกลยุทธ์  

 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  

3.1.1 ตัวชี้วัด  
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมิน

ส่วนราชการท่ีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนด  
(2) ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
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(3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป  
(4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)  
3.1.2 แนวทางการดำเนินการ  

(1) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล  

(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์  
(4) กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นคุณธรรม

และความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)  

3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัด
การศึกษา  

3.2.1 ตัวชี้วัด  
ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  

3.2.2 แนวทางการดำเนินงาน  
(1) ส่ ง เสริ มการบริห าร จัดก ารเขตพื้ น ท่ี ก าร ศึกษ าโดย ใช้พื้ น ท่ี เป็ น ฐาน  (Area-

basedManagement) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ“CLUSTERs”  
(2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพื้นท่ี  
(3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ  
(4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ี

ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นท่ี  
(5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
(6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ  นำไปสู่การกระจายอำนาจ 4 ด้าน ให้
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่  

3.3.1 ตัวชี้วัด  
(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ  
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(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอำนาจท้ังระบบ  
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ  
(4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล  
(5) จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง  
(6) ร้อยละของผู้เรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

3.3.2 แนวทางการดำเนินการ  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน บทบาท

หน้าท่ีท้ังระดับปฏิบัติ และรับการกำกับติดตาม  
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา 4 

ด้าน ให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษานำร่องรูปแบบ การกระจายอำนาจ เช่น  
1) เขตพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา  
2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  
3) Autonomous School  

(3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ใน
ฐานหน่วยงานระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับกำกับติดตามให้เหมาะกับบริบทการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน  

(4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัดการศึกษาท้ังระบบ 
(Digital Transformation)  

(5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น  

        (6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ 
และคุณภาพชีวิตของชุมชน  

(7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี เช่น โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียน
กีฬา ฯลฯ  

(8) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  

(9) สร้างมาตรฐาน และกำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก  
       (10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย เช่น 
การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละช้ัน  
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(11) พิจารณาแต่งต้ังผู้บริหารท่ีมีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ
และสวัสดิการอื่น ๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก  

(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจ  
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ได้ตาม

มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น นำไป สู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
3.4.1 ตัวชี้วัด  

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง
อย่างเหมาะสม  

(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

(3) จานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค ทางการศึกษา  
3.4.2 แนวทางการดำเนินงาน  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา ท้ังด้านความ
เหมาะสม เพียงพอ  

(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
        (3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหล่ือมล้ำ

ทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน   
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology มาใช้ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ต้ังแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นมาวิเคราะห์
เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ
สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป  

3.5.1 ตัวชี้วัด  
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง  ๆ นำไปสู่

การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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3.5.2 แนวทางการดำเนินงาน  
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีสามารถเช่ือมโยง และ

บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยการเช่ือมโยงข้อมูล
รายบุคคลท่ีเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่ การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ  

(2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้
สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ  

(3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพื่อสนองตอบต่อการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ นาไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ท่ีเช่ือมโยงกันท้ังระบบต้ังแต่การคัดสรร 
บรรจุแต่งต้ัง ตลอดจนเช่ือมโยง ถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ  

(4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลต้ังแต่ระดับ
ปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูล
ประชากรด้านการศึกษาของประเทศ  

(5) พัฒนา Big Data เพื่อเช่ือมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ นำไปสู่การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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ส่วนท่ี  2 
สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือสถานศึกษา: โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก) 
 ท่ีอยู่: เลขท่ี  21    หมู่ท่ี 2  บ้านเขาหินซ้อน ต าบลเขาหินซ้อน     อ าเภอพนมสารคาม    
                  จังหวัดฉะเชิงเทรา  รหัสไปรษณีย์ 24120 
 สังกัด: ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   
                   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 โทรศัพท์: 038-554923        โทรสาร : -  

E-Mail : hinsornschool2@gmail.com 
 เปิดสอน: ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2506   
เป็นโรงเรียนประเภทนายอ าเภอจัดต้ัง  เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1-4  มี  นางสาว
วิไล  ชัยผ่องศรี  รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่  จ านวนนกัเรียน  60  คน  อาศัยกองอ านวยการค่าย
ลูกเสือเขตการศึกษา  12  เป็นสถานท่ีเรียน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2528  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยพัฒนาการภาคตะวันออก  จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 008  จ านวน  4  
ห้องเรียน  และย้ายบริเวณโรงเรียนมาอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตพื้นท่ีค่ายลูกเสือ  เขตการศึกษา  
12  โดยมีถนนสายฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี  เป็นแนวแบ่งแดนบริเวณค่ายลูกเสือกับบริเวณโรงเรียน
ตราบจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งบริเวณในสถานท่ีของโรงเรียนในปัจจุบัน   
 
สภาพปัจจุบัน 
 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)  ด าเนินการเปิดให้บริการทาง 
การศึกษาในระบบ  โดยเปิดท าการสอนระดับปฐมวัย   ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา 
ในปีการศึกษา  2562  มีจ านวนนักเรียนท้ัง  3  ระดับ  รวมทั้งส้ิน  626 คน 
 
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อื่นๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน ๑ ๓๒ ๒ ๑ ๕ ๔๑ 

 ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่่ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน - ๓๕ ๖ - ๔๑ 
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 ๓) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา 
จ่านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./

สัปดาห์) 
๑. บริหารการศึกษา ๑ - 
๒. ภาษาไทย ๓ ๒๐ 
๓. คณิตศาสตร์ ๔ ๒๐ 
๔. วิทยาศาสตร์ ๒ ๒๐ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๓ ๒๐ 
๖. สังคมศึกษา ๒ ๒๐ 
๗. ศิลปะ  ดนตรี  นาฎศิลป์ ๓ ๒๐ 
๘. สุขศึกษาและพละศึกษา ๔ ๑๘ 
๙. การงานอาชีพ ๒ ๒๐ 
๑๐. ประถมศึกษา ๒ ๒๐ 
๑๑. แนะแนว ๑ ๑๘ 
๑๒.  คอมพิวเตอร์ ๓ ๒๒ 
๑๓.  ปฐมวัย ๔ ๓๐ 

รวม ๓๔  
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ข้อมูลนักเรียน 
 จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ รวม  ๖๒๖  คน 

ระดับชั้นเรียน จ่านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.๑ - - - - - 
อ.๒ ๒ ๑๙ ๒๓ ๔๒ ๒๑ 
อ.๓  ๒ ๓๔ ๒๘ ๖๒ ๓๑ 
รวม ๔ ๕๓ ๕๑ ๑๐๔  
ป.๑ ๒ ๓๖ ๒๘ ๖๔ ๓๒ 
ป.๒ ๒ ๓๐ ๒๓ ๕๓ ๒๗ 
ป.๓ ๒ ๒๒ ๒๐ ๔๒ ๒๑ 
ป.๔ ๒ ๓๓ ๒๒ ๕๕ ๒๘ 
ป.๕ ๒ ๒๙ ๒๕ ๕๔ ๒๗ 
ป.๖ ๒ ๒๘ ๒๒ ๕๐ ๒๕ 
รวม ๑๒ ๑๗๘ ๑๔๐ ๓๑๘  
ม.๑ ๒ ๓๙ ๓๖ ๗๕ ๓๘ 
ม.๒ ๒ ๓๑ ๒๓ ๕๔ ๒๗ 
ม.๓ ๒ ๔๔ ๓๑ ๗๕ ๓๘ 
รวม ๖ ๑๑๔ ๙๐ ๒๐๔  

รวมทั้งหมด ๒๒ ๓๔๕ ๒๘๑ ๖๒๖  

 
 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
     ระดับปฐมวัย 
      ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน ครบทั้ง ๔

ด้าน 
ร่างกาย 

อารมณ์ 
จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.๑ - - - - - 
อ.๒ ๔๐ ๓๘ ๓๙ ๓๗ ๔๒ 
อ.๓ ๖๒ ๖๓ ๖๓ ๕๘ ๖๓ 
รวม ๑๐๒ ๑๐๑ ๑๐๒ ๙๕ ๑๐๕ 

ร้อยละ ๙๗.๑๔ ๙๖.๑๙ ๙๗.๑๔ ๙๐.๔๗ ๑๐๐ 
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  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

      ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น 

รายวิชา (พื้นฐาน) 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร์
 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.๑ ๒๗ ๒๒ ๑๑ ๒๐ ๑๗ ๑๘ ๔๐ ๒๔ ๖๐ 
ป.๒ ๓๓ ๓๕ ๔๑ ๔๑ ๓๖ ๑๕ ๔๖ ๔๖ ๔๖ 
ป.๓ ๒๘ ๓๐ ๓๔ ๓๕ ๓๔ ๓๗ ๔๒ ๔๒ ๔๒ 
ป.๔ ๔๑ ๓๑ ๓๒ ๓๖ ๓๗ ๒๘ ๕๕ ๓๔ ๕๕ 

ป.๕ ๓๓ ๒๙ ๓๓ ๓๔ ๒๘ ๒๗ ๕๓ ๓๓ ๕๔ 

ป.๖ ๒๒ ๒๔ ๒๙ ๓๒ ๓๑ ๒๖ ๔๕ ๔๕ ๔๕ 

ม.๑ ๒๐ ๑๙ ๓๐ ๔๔ ๕๗ ๒๓ ๕๘ ๓๖ ๓๘ 

ม.๒ ๓ ๑๐ ๑๔ ๒๘ ๓๗ ๖ ๓๘ ๒๖ ๓๔ 

ม.๓ ๒๒ ๑๗ ๒๑ ๔๐ ๕๐ ๑๐ ๕๑ ๔๖ ๒๕ 

รวม ๒๒๙ ๒๑๗ ๒๔๔ ๓๑๐ ๓๒๗ ๑๙๐ ๔๒๘ ๓๓๒ ๓๙๙ 

ร้อยละ ๔๙.๗๘ ๔๗.๑๗ ๕๓.๐๔ 
๖๗.๓

๙ 
๗๑.๐๙ ๔๑.๓๐ 

๙๓.๐
๔ 

๗๒.๑๗ ๘๖.๗๔ 
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๒) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

ระดับชั้น 
จ่านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๖๐ - - ๖๐ - ๖๐ ๑๐๐ 
ป.๒ ๔๖ - - ๒๔ ๒๒ ๔๖ ๑๐๐ 
ป.๓ ๔๒ - - ๔๒ - ๔๒ ๑๐๐ 
ป.๔ ๕๕ - - ๕๕ - ๕๕ ๑๐๐ 
ป.๕ ๕๔ - - ๒๗ ๒๗ ๕๔ ๑๐๐ 
ป.๖ ๔๖ - - ๔๖ - ๔๖ ๑๐๐ 
ม.๑ ๖๖ - - ๖๖ - ๖๖ ๑๐๐ 
ม.๒ ๓๙ - - ๓๙ - ๓๙ ๑๐๐ 
ม.๓ ๕๒ - - ๕๒ - ๕๒ ๑๐๐ 

รวม ๔๖๐ - - ๔๐๙ ๕๑  ๑๐๐ 

 
 

๓) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น 
จ่านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๖๐ - - ๖๐ - ๖๐ ๑๐๐ 
ป.๒ ๔๖ - - ๔๖ - ๔๖ ๑๐๐ 
ป.๓ ๔๒ - - ๔๒ - ๔๒ ๑๐๐ 
ป.๔ ๕๕ - - ๕๕ - ๕๕ ๑๐๐ 
ป.๕ ๕๔ - - ๕๔ - ๕๔ ๑๐๐ 
ป.๖ ๔๖ - - ๔๖ - ๔๖ ๑๐๐ 
ม.๑ ๖๖ - - ๖๖ - ๖๖ ๑๐๐ 
ม.๒ ๓๙ - - ๓๙ - ๓๙ ๑๐๐ 
ม.๓ ๕๒ - - ๕๒ - ๕๒ ๑๐๐ 

รวม ๔๖๐ - - ๔๖๐ - ๔๖๐ ๑๐๐ 
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๔) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะส่าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
๑. ความสามารถ 
ในการส่ือสาร 

- ๒ ๒๔ ๒๐ ๔๖ ๑๐๐ 

๒. ความสามารถ 
ในการคิด 

- ๒ ๒๗ ๑๗ ๔๖ ๑๐๐ 

๓. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

- - ๑๒ ๓๔ ๔๖ ๑๐๐ 
 

๔. ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

- - ๙ ๓๗ ๔๖ ๑๐๐ 

๕. ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 

- - ๘ ๓๘ ๔๖ ๑๐๐ 

รวม - ๔ ๘๐ ๑๔๖ ๒๓๐ ๑๐๐ 
 

๕) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในระดับผ่านขึ้น
ไป 

สมรรถนะส่าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
๑. ความสามารถ 
ในการส่ือสาร 

- ๓ ๒๖ ๒๓ ๕๒ ๑๐๐ 

๒. ความสามารถ 
ในการคิด 

- ๓ ๒๖ ๒๓ ๕๒ ๑๐๐ 

๓. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

- ๑ ๒๘ ๒๓ ๕๒ ๑๐๐ 

๔. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- - ๒๐ ๓๒ ๕๒ ๑๐๐ 

๕. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

- - ๙ ๔๓ ๕๒ ๑๐๐ 

รวม - ๗ ๑๐๙ ๑๔๔ ๒๖๐ ๑๐๐ 
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ผลการทดสอบระดับชาติ 
   ๑.  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 

๑) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษา    
ด้านค านวณ    
ด้านเหตุผล    
รวมความสามารถทั้ง ๓ 
ด้าน 

   

๒) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 
ร้อยละของ

ผลต่าง 
ระหว่างปี
การศึกษา 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ร้อยละ
ของ

ผลต่าง 
ระหว่างปี
การศึกษา 

ด้านภาษา ๕๕.๘๐ ๔๙.๘๙ - ๕.๙๑   
ด้านค านวณ ๓๔.๔๐ ๔๖.๖๕ ๑๒.๒๕   
ด้านเหตุผล ๓๘.๐๕ ๔๓.๘๔ ๕.๗๙ - - 
รวม
ความสามารถทั้ง 
๓ ด้าน 

๓๗.๘๓ ๔๖.๔๖ 
๘.๖๓   

 
๒.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

       ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๐.๘๖ ๔๗.๙๕ ๔๙.๐๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๗.๑๔ ๓๑.๖๐ ๓๒.๙๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘.๖๐ ๓๐.๘๖ ๓๔.๔๒ 
ภาษาอังกฤษ ๒๕.๗๑ ๓๔.๓๐ ๓๕.๕๕ 
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    ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ผลต่าง
ระหว่างปี 

ปี
การศึกษา 
๒๕๖๒ 

ผลต่าง
ระหว่างปี 

ภาษาไทย ๔๑.๑๖ ๕๒.๓๗ ๑๑.๒๑ ๔๐.๘๖ - ๑๑.๕๑ 
คณิตศาสตร์ ๓๒.๔๔ ๓๒.๗๗ ๐.๓๓ ๒๗.๑๔ - ๕.๖๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๒.๔๔ ๓๔.๕๔ ๒.๑ ๒๘.๖๐ - ๕.๙๔ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๘๓ ๓๒.๐๑ ๕.๑๘ ๒๕.๗๑ - ๖.๓ 

 
๓.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๙.๗๘ ๕๕.๙๑ ๕๕.๑๔ 
คณิตศาสตร์ ๒๐.๘๐ ๒๖.๙๘ ๓๐.๐๗ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๘๘ ๓๐.๒๒ ๓๐.๐๗ 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๑๖ ๓๒.๙๘ ๓๓.๒๕ 

 
 ๒) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ผลต่าง 
ระหว่างปี
การศึกษา 

ปี
การศึกษา 
๒๕๖๒ 

ผลต่าง 
ระหว่างปี
การศึกษา 

ภาษาไทย ๔๑.๐๕ ๔๙.๓๖ ๘.๓๑ ๔๙.๗๘ ๐.๔๒ 
คณิตศาสตร์ ๒๑.๖๐ ๒๔.๐๐ ๒.๔ ๒๐.๘๐ - ๓.๒ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘.๒๕ ๓๑.๘๑ ๓.๕๖ ๒๙.๘๘ - ๑.๙๓ 
ภาษาอังกฤษ ๒๕.๕๕ ๒๔.๙๓ - ๐.๖๒ ๒๗.๑๖ ๒.๒๓ 
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สรุปข้อมูลของสถานศึกษาที่น่าสนใจในประเด็นต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลเก่ียวกับนักเรียน 

●เปิดสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  22  ห้องเรียน 
●จ านวนนักเรียนการศึกษาปฐมวัยทั้งหมด  84 คน  มีเด็กพิเศษ  -  คน 
●จ านวนนักเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังหมด 521 คน  มีเด็กพิเศษ  13 คน 

 
2. ครูและบุคลากร 

●สัดส่วนของจ านวนนักเรียน  :  ครู   19.50 
●สัดส่วนของจ านวนนักเรียน  :  ห้อง  30.14 
●จ านวนครูครบช้ัน   ครบช้ัน         ไม่ครบช้ัน ในระดับอนุบาล 
●ภาระงานสอนของครูโดยเฉล่ีย    25 คาบ/สัปดาห์ 
●อื่นๆ  ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 5 คาบ/สัปดาห์ 
 
ระดับประถมศึกษา 
●สัดส่วนของจ านวนนักเรียน  :  ครู   18.20 
●สัดส่วนของจ านวนนักเรียน  :  ห้อง  30.33 
●จ านวนครูครบช้ัน    ครบช้ัน       ไม่ครบช้ัน  ในระดับ…………….. 
●ภาระงานสอนของครูโดยเฉล่ีย    25  คาบ/สัปดาห์ 
●อื่นๆ  ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 5 คาบ/สัปดาห์ 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
●สัดส่วนของจ านวนนักเรียน  :  ครู    16.64 
●สัดส่วนของจ านวนนักเรียน  :  ห้อง  30.50 
●จ านวนครูครบช้ัน      ครบช้ัน      ไม่ครบช้ัน  ในระดับ…………….. 
●ภาระงานสอนของครูโดยเฉล่ีย    25 คาบ/สัปดาห์ 
●อื่นๆ  ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 5 คาบ/สัปดาห์ 
 

3. ทรัพยากรและงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2563 (1ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
 
 จ านวนนักเรียน รายหัว คน/ป ี จ านวนเงิน 
ค่าจัดการเรียนการสอน 
ก่อนประถม 84 1,700 142,800 
ประถม 334 1,900 634,600 
มัธยม 187 3,500 654,500 
รวม 605  1,431,900 
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 จ านวนนักเรียน รายหัว คน/ป ี จ านวนเงิน 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ก่อนประถม 84 430 36,120 
ประถม 334 480 160,320 
มัธยม 187 880 164,560 
รวม 605  361,000 
 

4. บริบทของชุมชนที่โรงเรียนต้ังอยู่ 
เนื่องจากโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ  เป็นโรงเรียนท่ีเปิดท าการสอนในระดับมัธยม 

ศึกษาตอนต้น ม.1- ม.3  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเพียงโรงเรียนเดียวของต าบลเขา 
หินซ้อน  จึงท าให้เขตบริการของโรงเรียนขยายการบริการทางการศึกษาจากเดิมในพื้นท่ีหมู่ท่ี  2 และ
หมู่ท่ี  10  ต าบลเขาหินซ้อน  เป็นการขยายเขตบริการไปท้ัง  14  หมู่บ้านภายในต าบลเขาหินซ้อน
และพื้นท่ีในเขต  ต าบลท่ากระดาน  และต าบลทุ่งพระยา  ในเขตอ าเภอสนามชัยเขต  ซึ่งมีพื้นท่ีติดต่อ
กับอ าเภอพนมสารคาม 
 อาชีพของประชากรในชุมชน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรแบบยังชีพและอาชีพ
รับจ้างในภาคเกษตรกรรมและลูกจ้างในโรงงาน  ฐานะของผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  
นักเรียนบางส่วนต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน จากงบประมาณและ
จากเงินช่วยเหลือจากองค์กรปกครองท้องถิ่น  และจากภาคเอกชน  ศาสนาของประชาชนในชุมชนนับ
ถือศาสนาพุทธ  100 % 
 สภาพปัญหาภายในชุมชน  มีปัญหาการว่างงาน  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาผู้ปกครอง 
เสียชีวิตจากโรคเอดส์  เป็นปัญหาส าคัญท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นล าดับ  ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาการและสภาพแวดล้อมของเด็ก  ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมและการเรียนรู้ของนักเรียน 
 
5.  ความภูมิใจ 
 โรงเรียนมีผลงานดีเด่นด้านการปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีระบบการท างาน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  Based  Management )  และมีการใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เป็นแหล่งการเรียนรู้  ตามแนวพระราชด าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ต่างๆท้ังในและนอกโรงเรียน  ซึ่งสามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ได้ครบ
ท้ัง 3 ระดับช้ันเรียน  คือ  การศึกษาปฐมวัย  ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา  ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว  
ส่งผลต่อผู้เรียน  คือ  ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตน  ตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช   2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545  ตลอดจนสามารถพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เปล่ียน
พฤติกรรมการสอนของครูจากครูเป็นศูนย์กลาง  ไปสู่การท่ีนักเรียนเป็นส าคัญ  มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายสนองต่อความต้องการของผู้เรียน  โรงเรียนสามารถพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เกียรติประวัติของโรงเรียน 
1.  การจัดการศึกษา 
 ปีการศึกษา  2506 ได้จัดต้ังโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) 
 ปีการศึกษา  2517 ได้ขยายการศึกษาถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี    7 
 ปีการศึกษา  2530 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับอนุบาลชนบท 
 ปีการศึกษา  2533 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนน าร่องการใช้หลักสูตร 

ประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) 
 ปีการศึกษา  2534 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 ปีการศึกษา  2540 ได้รับคัดเลือกด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน 
    โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ปีการศึกษา  2542 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนน าปฏิรูปการเรียนรู้ของ สปช. 
 ปีการศึกษา  2543 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียน ของ สกศ. 
 ปีการศึกษา  2544 ได้รับคัดเลือกด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพร้อม 
    รับการประเมินภายนอก จาก สมศ. ในปี พ.ศ. 2545 
 ปีการศึกษา  2545 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายหลักสูตรการศึกษาข้ัน 

พื้นฐาน  พ.ศ. 2544 
   ได้รับคัดเลือกเปน็โรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนในฝัน) 
ปีการศึกษา  2556 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านองค์ความรู้ “กิจกรรมการ    

ปลูกผัก”โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 

ปีการศึกษา  2558 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับอนุบาล 
 

2.  รางวัลสถานศึกษาดีเด่น 
 ปีการศึกษา  2526        - อาจารย์ใหญ่ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น 

ระดับจังหวัด 
 ปีการศึกษา  2527        - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัด 
 ปีการศึกษา  2528        - ผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นระดับจังหวัด 
 ปีการศึกษา  2529        - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัด 
 ปีการศึกษา  2530        - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนวิชาภาษาไทยดีเด่นของ 

  กรมศิลปากร 
ปีการศึกษา  2531        - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น อันดับ 2  

 ปีการศึกษา  2532        - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษาดีเด่น 
   อันดับ 2   ระดับจังหวัด 
          - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น อันดับ 2 

  กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ   ระดับจังหวัดครูผู้สอนได้รับรางวัล 
                                         - ครูผู้สอนดีเด่น อันดับ 3 
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   กลุ่มทักษะภาษาไทย  ระดับจังหวัด 
          - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น อันดับ 3 

  กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์  ระดับจังหวัด 
 ปีการศึกษา  2537        - ผู้อ านวยการโรงเรียน  ได้รับรางวัลผลงานการบริหาร  

 “บนเส้นทางสู่ความส าเร็จ”  จากสถาบันพัฒนาผู้บริหาร 
 สถานศึกษา 

 ปีการศึกษา  2539        - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนแนะแนวดีเด่น  ระดับจังหวัด 
             - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น  ระดับ 
     จังหวัดครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนระดับก่อน 

 ประถมศึกษาดีเด่นระดับเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ปีการศึกษา  2540        - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น   

 ระดับจังหวัด 
 ปีการศึกษา  2541        - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูผู้สอนสังคมศึกษาดีเด่น อันดับ 2 

 ระดับจังหวัด 
 ปีการศึกษา  2544       - ผู้บริหารและโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นคณะท างานและ 
    วิทยากรการอบรมทางไกลปฏิรูปการเรียนรู้ “การพัฒนา 
                                          โรงเรียนท้ังระบบ” ของสปช. 
            - ครูผู้สอนได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบสาขาสังคมศึกษาและ 

สาขาคอมพิวเตอร์ 
ปีการศึกษา   2553      - ผู้บริหารและโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝัน 

( โรงเรียนดีใกล้บ้าน  รุ่นท่ี  2 ) 
ปีการศึกษา   2554      - โรงเรียนได้รับการประเมินในระดับดีมากรอบ 3 จากส านักงาน     

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) 
          ปีการศึกษา   2555       - โรงเรียนได้รับโลห์รางวัลค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ 

           ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 ใน 10 สถานศึกษา 
           ของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 

ปีการศึกษา  2556       - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านองค์ความรู้ “กิจกรรมการ
ปลูกผัก”โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 

           - ครูผู้สอนได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 
    ได้รับรางวัลระดับดีเย่ียมตามโครงการห้องสมุดมีชีวิต (3 ดี) 
                                       - ครูผู้สอนได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นระดับเขตพื้นท่ี 
                                         การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 

ปีการศึกษา  2557     - ครูผู้สอนได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี 
                                      - ครูผู้สอนได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นระดับเขตพื้นท่ี 
                                        การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 



 
 

69 
 

ปีการศึกษา  2558     - ครูผู้สอนได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีและครูดีในดวงใจ 
                                        เป็นโรงเรียนท่ีมผีลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)               
                                        ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ค่าเฉล่ียรวม 5 กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น  
                                        ร้อยละ 5  
                                     - ครูผู้สอนได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นระดับเขตพื้นท่ี 
                                        การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
3.  รางวัลกิจกรรมการเรียนการสอนดีเด่น 
 ปีการศึกษา  2530    - ชนะเลิศกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่น  ระดับจังหวัด 
 ปีการศึกษา  2531    - ชนะเลิศอันดับท่ี  2  สร้างเสริมวินัยนักเรียน  ระดับจังหวัด 
 ปีการศึกษา  2535    - ชนะเลิศโครงการ  กศ.พช. ดีเด่น  ระดับจังหวัด 

ปีการศึกษา  2539    - ชนะเลิศการจัดกิจกรรมแนะแนวดีเด่น  ระดับจังหวัด 
 ปีการศึกษา  2540    - สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนรุักษ์พันธกุรรมพืช   

        ได้รับป้ายพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
        สยามบรมราชกุมารี 

ปีการศึกษา  2541-2543  -สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ชนะเลิศสวนพฤกษศาสตร์ดีเด่น 
     ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 

 รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช 
 กุมารี(3ปีซ้อน) 

 ปีการศึกษา  2542    - ชนะเลิศการด าเนินงานกาปฏิรูปการเรียนรู้ดีเด่นระดับจังหวัด 
ปีการศึกษา  2544    - ผู้บริหารโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นคณะท างานและวิทยากร 

                                       อบรมทางไกลปฏิรูปการเรียนรู้ “การพัฒนาโรงเรียนท้ัง 
                                       ระบบ” ของ สปช. 
 ปีการศึกษา  2547    - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีศรีสพท. ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 ปีการศึกษา  2548     - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีศรีสพท. ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 ปีการศึกษา  2550     - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ระดับสพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2 
          - ครูผู้สอนได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นระดับสพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2 

ปีการศึกษา  2551     - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ระดับสพท. ฉะเชิงเทรา เขต 2 
 ปีการศึกษา  2552     - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ระดับสพท. ฉะเชิงเทรา เขต 2 
                                      - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีศรี สพท.  ระดับเขตคุณภาพการศึกษา 
                                        พนมสารคารม 4        

ปีการศึกษา  2553    - ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ  ระดับเขตคุณภาพ 
                                       พนมสารคารม 4        

ปีการศึกษา  2554    - ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์   
                        ประเภทซอฟต์แวร์ จาก สพป.ฉช.2 ในการแข่งขันมหกรรม 
             วิชาการและเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคกลางและ 
                             ภาคตะวันออก 
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                                     - ได้รับรางวัลเหรียญทองในการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วย 
                             โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก สพป.ฉช.2 ในการแข่งขันมหกรรม 
                             วิชาการและเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคกลางและ 
                             ภาคตะวันออก ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดวงดนตรีสากล 
           จาก สพป.ฉช.2 ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการและเป็นตัวแทน  
                             แข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

                                      - ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดอัจฉริยภาพทาง                   
                                        วิทยาศาสตร์  ระดับม.1-3จาก สพป.ฉช.2 ในการแข่งขัน 

                              มหกรรมวิชาการและเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคกลางและ 
                              ภาคตะวันออก 
ปีการศึกษา  2555      - ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์   

ประเภทซอฟต์แวร์ ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับภาค
กลางและ ภาคตะวันออกและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน
ระดับประเทศ ท่ีศูนย์ประชุมเมืองทองธาน ี

                            - เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ในการประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการ 
ระดับภาคกลางและ ภาคตะวันออก ท่ีศูนย์ประชุมเมืองทองธานี  
ผลได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 

                                       - ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดวงดนตรีสากล 
ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ในระดับภาคกลางและภาค 
ตะวันออก 

ปีการศึกษา  2556      - ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงการคอมพิวเตอร์ 
(ซอฟต์แวร์)ระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี1-3  งานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติครั้งท่ี  62 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติเมืองทองธาน ี

                                      - ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการประกวดโครงการคอมพิวเตอร์ 
                                         (ซอฟต์แวร์)ระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี1-3 ในการแข่งขันมหกรรม  
                                         วิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค จ.เพชรบุรี 
                                      - ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันกิจกรรมการสร้างเกม 
                                         สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ช้ัน ป.  4-6 ในการแข่งขันมหกรรม 
                                         วิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค จ.เพชรบุรี 
                                      - ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการออกแบบ 
                                         ส่ิงของเครื่องใช้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช้ัน ม .1-3 ในการ    
                                         แข่งขันมหกรรมวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค จ.เพชรบุรี 

         - ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง 
                                        ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ปีการศึกษา  2557     - ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง 
                                        งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ                  
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                                        เมอืงทองธานี 
ปีการศึกษา  2558    - เข้าร่วมโครงการการจัดนิทรรศการและส่ือสารคดีเฉลิม 

                                       พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จากคณะกรรมการคณะคู่   
                                       สมรสรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี  และส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
                                       พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
                                     - ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งในการแข่งขนั 
                                       มหกรรมวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค จ.อ่างทอง 
                                     - ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์   
                                       ประเภทซอฟต์แวร์ ช้ันม.1-3 ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการ 
                                       งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค จ.อ่างทอง 
                                     - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันกิจกรรมการสร้างเกม 
                                      สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ช้ัน ม. 1-3 ในการแข่งขันมหกรรม 
                                      วิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค จ.อ่างทอง 
                                     -ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันกิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์ 
                                      จากคอมพิวเตอร์ ช้ัน ป.  4-6 ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการงาน 
                                      ศิลปหัตถกรรมระดับภาค จ.อ่างทอง 

ปีการศึกษา  2559    - ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกิจกรรมการสร้าง Webpage  
           ประเภท Text Editor ช้ัน ม. 1-3 ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการ 
           งานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 66 ระดับภาค จ.จันทบุรี 
                                     - ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันกิจกรรมการประกวดมารยาท 
           ไทย ช้ัน ม. 1-3  ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการงานศิลปหัตถกรรม  
           ครั้งท่ี 66 ระดับภาค จ.จันทบุรี 
                                     - ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันกิจกรรมการประกวดวงดนตรี 
           ลูกทุ่ง ประเภท ข (ป.1 – ม.3) ในการแข่งขันมหกรรมวิชาการงาน 
           ศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 66 ระดับภาค จ.จันทบุรี 
                                     - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกิจกรรมการสร้าง เกม 
           สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ช้ัน ม. 1-3 ในการแข่งขันมหกรรม 
           วิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 66 ระดับภาค จ.จันทบุรี 

                          - ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับประเทศ ในแข่งขันกิจกรรม 
           การประกวดโครงการคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  
           ระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี1-3 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งท่ี  66  
           ณ โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี 

ปีการศึกษา  2560    - ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับประเทศ ในแข่งขันกิจกรรม 
           การประกวดโครงการคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  
           ระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี1-3 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งท่ี  67  
          ปีการศึกษา  2561    - ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับประเทศ ในแข่งขันกิจกรรม 
           การประกวดโครงการคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  
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           ระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี1-3 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งท่ี  68  
          ปีการศึกษา  2562    - ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศระดับประเทศ ในแข่งขันกิจกรรม 
           การประกวดโครงการคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  
           ระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี1-3 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งท่ี  69 

 
                     

 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)  เป็นองค์กรท่ีบริหารจัดการเน้นการ
กระจายอ านาจ  และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการจัดการเรียนร่วม การใช้เทคโนโลยี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่น ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการจัดการศึกษา 
 
พันธกิจ 

1.  พัฒนาระบบการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมและการบริการให้มีประสิทธิภาพ 
2.  สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทุกคนได้เรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมได้เรียนอย่าง

มีคุณภาพ 
3.  พัฒนางานวิชาการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านินมท่ีดีงามและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา 
4.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้    
5.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เป้าประสงค์ 

1.  บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มีการกระจายอ านาจ  
การบริหารอย่างเหมาะสม 

2.  นักเรียน  ผู้ปกครองและ ชุมชนได้รับการบริการอย่างท่ัวถึง 
3.  นักเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างท่ัวถึงและส่งเสริม

การจัดการเรียนร่วมอย่างมีคุณภาพ 
4.  นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเป็น

ท่ียอมรับของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้เต็มตามศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
5.  นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ

แสวงหาความรู้และการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วสัิยทัศน์  พนัธกจิ  เป้าประสงค์  คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ 
ปีงบประมาณ  2563 
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6.  นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจปรัชญาในเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริและน าไปปรับใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน ได้อย่างเหมาะสม 
 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 1.   นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม และมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 2.   นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักธรรมเบ้ืองต้น 
 3.   นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 4.   นักเรียนมีความเมตตากรุณา  เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละเพื่อส่วนร่วม 

5. นักเรียนมีความประหยัด และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
6. มีความรู้และความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
7. มีความตระหนักและเรียนรู้เกี่ยววิถีชีวิตแบบพอเพียง 
8. นักเรียนมีความสุภาพ  รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ 

 
การบริหารจัดการ 
 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)  มีภารกิจรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม  มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ การบริหารจัดการได้ด าเนินการดังนี้ 
 
1. งานวิชาการ 

จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ตลอดจนจัดปัจจัยเกื้อหนุน 
การพัฒนาการเรียนรู้ท่ีสนองตามความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
ขอบข่ายและภารกิจ 

1.  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6.  การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน 
7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ 
9.  การนิเทศการศึกษา 
10. แนะแนว 
11. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
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14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  หน่วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 
2. งานงบประมาณ 

     จุดมุ่งหมาย เพื่อบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้  โดยยึดหลักการบริหารท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน   
ขอบข่ายและภารกิจ 

1. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะ 
กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.  การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน  ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 
 3.  การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 4.  การขอโอนและขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
 5.  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 6.  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
 7.  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
 8.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 9.  การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
 10.  การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 11.  การวางแผนพัสดุ 
 12.  การก าหนดแบบรูปรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงิน
งบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 13.  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
 14.  การจัดหาพัสดุ 
 15.  การควบคุมดูแล  บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
 16.  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
 17.  การเบิกเงินจากคลัง 
 18.  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน 
 19.  การน าเงินส่งคลัง 
 20.  การจัดท าบัญชีการเงิน 
 21.  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
 22.การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรายงาน 
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3.  งานบุคลากร 
เป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจ  และ

ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและก้าวหน้าใน
วิชาชีพ  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 
ขอบข่ายและภารกิจ 
1. การวางแผนอัตราก าลัง 
2. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง 
4. การเปล่ียนต าแหน่งให้สูงขึ้น  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. การด าเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
6. การลาของบุคลากรในสังกัดสถานศึกษาท่ีไม่มีระเบียบก าหนดไว้โดยเฉพาะ 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
9. การส่ังพักราชการและการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
10. การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
12. การออกจากราชการ 
13. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
14. การจัดท าบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
15.การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16.  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
17.  การส่งเสริมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
18.  การส่งเสริมวินัย  คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 
 19.  การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 20.  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
4.  ด้านการบริหารทั่วไป 
       มีบทบาทในการประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและการอ านวยการความสะดวกต่าง ๆ ในการ
บริหารการศึกษาทุกรูปแบบ 
ขอบข่ายและภารกิจ 

1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2.  การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
3.  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4.  งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
5.  การจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 
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6.  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7.  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8.  การด าเนินงานธุรการ 
9.  การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
10.  การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
11.  การรับนักเรียน 
12.  การเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดต้ัง  ยุบ  รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
13.  การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
14.  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
15.  การทัศนศึกษา 
16.  งานกิจการนักเรียน 
17.  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
18.  การส่งเสริม  สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 

     19.  การประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
     20.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
     21.  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
     22.  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน  ระดับแผนงาน 
วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมายและตัวช้ีวัดความส่าเร็จ 

 
กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน กลยุทธ์ระดับแผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัดความส่าเร็จ 

1.กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ 
-  สร้างความเข้มแข็งในการจัด
การศึกษาและการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
2.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้โรงเรียน
ปลอดสารเสพติดและอบายมุข 
 

-  ปรับมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน 
-  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม
คุณภาพของสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
 
 
-  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ  เป็นผู้
ท่ีมีความสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย   อารมณ์  
สังคมและสติปัญญา 
- นักเรียนรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ 
 
 
 
 

-  ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุก
มาตรฐานมีผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ  
80 
 
 
 
 
 
-  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติดและ
อบายมุข 
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-  พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
 
 

 
3.  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทาง
การศึกษา 
 
 
 
4.  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาส่ิงแวดล้อม  
จัดบรรยากาศ  ภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้น่าดู  
น่าอยู่ ปลอดภัย 
 
5.  เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร
จัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
 

 
-  โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารท่ี
ชัดเจน 
-  โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี
สะดวก  รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
-  โรงเรียนมีการปรับปรุง  ซ่อมแซม
อาคารสถานท่ี  มีสภาพภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม  สะอาด  ปลอดภัย 
 
  - เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
-โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
งบประมาณตามแผนและโครงการ 
 
 
 
 
 

 
-  โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์  มีแผนปฏิบัติการ 
 
-  โรงเรียนน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารงาน 
 
  -  โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี  มีสภาพภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม  สะอาด  ปลอดภัย 
 
 
-  บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
-  โรงเรียนสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้
ตามแผนงาน/โครงการท่ีก าหนด 
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2.กลยุทธ์การให้โอกาสทางการ
ศึกษา 

- สร้างความเสมอภาคและการ
ให้โอกาสทางการศึกษาแก่
ประชากรในวัยเรียน 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน
ทุกคนในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้า
เรียนอย่างท่ัวถึง 
 

 
 
-  เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้า
เรียนอย่างท่ัวถึง 
-นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
และมัธยมศึกษาปีท่ี  3  สามารถเรียน
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
-  นักเรียนพิการเรียนร่วมได้เข้าเรียน
และได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบท่ี
เหมาะสมตามศักยภาพ 
-  เด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
 
 
 

 
 
-  เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนทุก
คน 
-นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ทุกคนได้
เรียนต่อ 
-นักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ได้เรียนต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้นร้อยละ  80   
-นักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับมีคุณภาพตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ  90 
-  นักเรียนพิการเรียนร่วมทุกคนในโรงเรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 
-เด็กด้อยโอกาสทุกคนได้รับการช่วยเหลือให้
ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเต็มตามศักยภาพ 
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3.กลยุทธ์ด้านการปฏิรูปการศึกษา 

-  สนับสนุนและส่งเสริมการ 
ปฏิรูปการเรียนรู้สู่คุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

 

 
 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
2.  พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 
 
-  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง   
-  นักเรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
-  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 
-  นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะ 
ด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
 
 
-  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 
 
-  นักเรียนร้อยละ  80  มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง   
-  นักเรียนร้อยละ  80  มีทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
-  นักเรียนร้อยละ  80  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต 
-  นักเรียน  ร้อยละ  80  มีสุนทรียภาพและ
ลักษณะ ด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
 
 
-  นักเรียนร้อยละ  80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
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3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม
สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและ
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
 
 
 
4.   ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรมและน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาได้
เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมาย
การศึกษาและความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น 
 
 
-  นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 
-  นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ  
คุณธรรม  มีความรอบรู้เท่าทัน  ความ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
-  นักเรียนมีความเข้าใจหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 

-  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
 
 
 
-  นักเรียนร้อยละ  80  ได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 
-  นักเรียนร้อยละ  80  ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพ  คุณธรรม  มีความรอบรู้เท่าทัน   
ความเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
-  นักเรียนร้อยละ  80  มีความเข้าใจหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
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5.  พัฒนาการเรียนการสอนท่ีเน้นการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์  มีวิจารณญาณและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
6.  ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์  ศิลปะ  
วัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  นักเรียนมีความสามารถในการคิด  
วิเคราะห์   สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ
และความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
-  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
การอนุรักษ์  ศิลปะ  วัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  นักเรียนร้อยละ  80  มีความสามารถในการ
คิด  วิเคราะห์   สังเคราะห์  มีวิจารณญาณและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 
 

-  นักเรียนร้อยละ  80  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์  
ศิลปะ  วัฒนธรรมไทย 
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4.กลยุทธ์ด้านการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้  วิจัย และนวัตกรรมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

-  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ตามมาตรฐาน 

 
 
 

 
 
 
1.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้มีบรรยากาศ  
น่าดู  น่าอยู่  น่ามอง 
 
 

2.  พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน 
 
 
 
 

 
 
 
-  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ให้มีบรรยากาศ  น่าดู  น่าอยู่  
น่ามอง 
 

 
- โรงเรียนมีสวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่ง
เรียนรู ้

 
 
 
-โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม มีบรรยากาศ  น่าดู  
น่าอยู่  น่ามอง 
-โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน
และสะอาด  ปลอดภัย 

 
-   นักเรียนร้อยละ  80  ใช้สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู ้
-  บุคลากรร้อยละ 80  ใช้สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู ้
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-  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน และ
การพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 . สนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษาและน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
กิจกรรมการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 

4 .สนับสนุนให้ครูพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม  
ทางการศึกษา 
 

 
-  บุคลากรในโรงเรียนใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
-  บุคลากรในโรงเรียนน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ 
-โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 
-  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
 
 
-  บุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาและ
ใช้ส่ือ  นวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ 
-  โรงเรียนมีส่ือและนวัตกรรมท่ี
เหมาะสม  ทันสมัยในการจัดการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
 

 
-  บุคลากรร้อยละ  80  ใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
-  บุคลากรร้อยละ  80  น าเทคโนโลยี
มาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ 
-  นักเรียนร้อยละ  80  มีความรู้
เบ้ืองต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ 
-  บุคลากรร้อยละ  60 จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ทางไกลผ่านดาวเทียม 
 
 
-  บุคลากรร้อยละ  80  มีการพัฒนา
และใช้ส่ือ  นวัตกรรม ในการจัดการ
เรียนรู ้
-  โรงเรียนมีส่ือและนวัตกรรมท่ี
เหมาะสม  ทันสมัยในการจัดการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้นร้อยละ  70 
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-  ส่งเสริมให้บุคลากรจัดท าวิจัย
ในช้ันเรียนและใช้
กระบวนการวิจัยในการจัดการ
เรียนการสอน 
 
5.  กลยุทธ์ด้านการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
-   พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีศักยภาพสูงใน
การปฏิบัติงาน 
 

 

 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดท าวิจัยในช้ัน
เรียนและใช้กระบวนการวิจัยในการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 
 

 
1.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
 
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

 
-  บุคลากรในโรงเรียนจัดท าวิจัยในช้ัน
เรียนและใช้กระบวนการวิจัยในการ
จัดการเรียนการสอน 
-   บุคลากรในโรงเรียนใช้การวัด 
ประเมินผลตามสภาพจริง 
 

 
-  บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 
-  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
พัฒนาตนเองและพฒันาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

 
-  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนจัดท าวิจัย
ในช้ันเรียนและใช้กระบวนการวิจัยใน
การจัดการเรียนการสอน 
-  นักเรียนร้อยละ  80    ได้รับการ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
 
 
-  บุคลากรร้อยละ  80  มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 
-  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
มีการพัฒนาตนเองและพฒันาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
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6. กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของชุมชน 
 -  สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ทางการศึกษาก ับชุมชน  
หน่วยงาน  และองค์การอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  
หน่วยงานและองค์การอื่น ๆมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
2. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
แหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้
 

 
 

-  ผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงานและ
องค์การอื่น ๆมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
-  โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้
-  บุคลากรในโรงเรียนใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
 
 
 
 

 
 
-  ผูป้กครองร้อยละ80  มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
- ชุมชน  หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ 
ร้อยละ80  มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
-คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
 
-  นักเรียนร้อยละ  80  ได้รับการเรียนรู้ 
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
-  บุคลากรร้อยละ  80  ในโรง เรียนน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้มาใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
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7.กลยุทธ์ด้านการส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์ 
-  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน  ชุมชน และ
หน่วยงานอื่น ๆ 

 

3. สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
  1.  เสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 

-โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองในการ
เฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  โรงเรียนมี ระบบเฝ้าระวังดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
-  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
-โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-โรงเรียนมีวิทยากรท้องถิ่นช่วยสอนงาน
อาชีพ 
 
 
 
 

-คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมี
บทบาทในการเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-  โรงเรียนใช้ ระบบเฝ้าระวังดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
- นักเรียนได้รับการสนับสนุนปัจจัยด้าน
การศึกษา 
-  ผู้ปกครองร้อยละ  80  มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียน 
-ครูร้อยละ  80  ใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
-โรงเรียนมีวิทยากรท้องถิ่นช่วยสอน
งานอาชีพ 
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  -  ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ 
ของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอและถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ผู้ปกครองร้อยละ  90  ได้รับข้อมูล
ข่าวสารด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอและถูกต้อง 
- โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อัน
ดีต่อกัน 
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ท่ี โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมาย
เหตุ 

1 เพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและทคโนโลยี 

ครูชลอ สงัด 70,000  

2 โครงการตลาดนัดงานอาชีพ ครูชลอ สงัด 10,000  
3 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
ปีการศึกษา  2563 

ครูบัวหลวง บตุรทอง 25,000  

4 เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ครูบัวหลวง บุตรทอง 50,000    
5 เสริมสร้างคุณธรรม (ช้ัน ป.1 – ป.6) ครูบัวหลวง บุตรทอง 28,500  
6 เสริมสร้างทักษะชีวิต  ( กิจกรรม To Be 

Number One )  และสภานักเรียน                 
ครูกาญจนา บุญมี 17,500    

7 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครูบัวหลวง บุตรทอง 10,000  
8 การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ครูสิรกมล  ศรีมุณี   27,000  
9 คุณธรรมน าชีวิต ครูพรศักดิ์ อินทนิล 10,250  
10 อยู่ค่ายพักแรมชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ครูพรศักดิ์ อินทนิล 103,800  
11 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี   

(มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) 
ครูพรศักดิ์ อินทนิล 50,045    

12 กิจกรรมวันส าคัญ  
1.วันไหว้คร ู
2.วันสุนทรภู่/วันภาษาไทย 
3.วันเข้าพรรษา/วันอาสาฬบูชา 
4.วันแม่แห่งชาติ 
5.วันลอยกระทง 
6.วันพ่อแห่งชาติ 
7.วันคริสต์มาส 
8.วันเด็กแห่งชาติ 
9.วันมาฆบูชา 

 
ครูพรศักดิ์ อินทนิล 
ครูกัญสพัฒน์ อธิโชตทวีกุล 
ครูพรศักดิ์ อินทนิล 
ครูพรศักดิ์ อินทนิล 
ครูชลอ สงัด 
ครูพรศักดิ์ อินทนิล 
ครูบัวหลวง บุตรทอง 
ครูพรศักดิ์ อินทนิล 
ครูพรศักดิ์ อินทนิล 

 
 

20,000 
3,000 
3,000 
6,000 
3,000 
2,000 

10,000                                                                                                                                           

 

13 แนะแนว ครูกัญสพัฒน์ อธิโชตทวีกุล 5,000  
14 เย่ียมบ้านนักเรียน 63 ครูกัญสพัฒน์ อธิโชตทวีกุล 22,000  
15 การพัฒนาการเรียนรู้เกษตรกรรม ครูประสิทธิ์    เทพโกมุท    2,000     
16 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา และวัสดุประจ าห้องพยาบาล ครูลัดดาวัลย์  ช่ืนใจดี 15,000  
17 ปัจฉิมนิเทศ และมอบอนุสรณ์รุ่นท่ี 29 ครูกัญสพัฒน์ อธิโชตทวีกุล 13,260  
18 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูวันดี  เธียรประมุข -  
19 อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ครูชัชวาล  แสงทอง 18,021  
20 อยู่ค่าย Day Came ลูกเสือส ารอง ครูชัชวาล  แสงทอง 37,250    
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เหตุ 

21 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  
(ประถมศึกษาปีท่ี 1-3) 

ครูพรพิมล โชติโก 61,500  

22 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  
(ประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 

ครูสมใจ  สุวรรณกุล 34,040  

23 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียน ครูชัชวาล  แสงทอง 22,484      
24 ส่งเสริมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน

ระดับประเทศ 
ครูชัชวาล  แสงทอง 31,456  

25 โครงการดนตรีนาฏศิลป์ 
 

ครูชัชวาล  แสงทอง 60,000  

26 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูบัวหลวง บุตรทอง 1500  
27 พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามโครงการ

เรียนฟรี 15 ปี 
ครูอภิชาติ  อยู่จุ้ย 35,000  

28 กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ครูอภิชาติ  อยู่จุ้ย 24,000  
29 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งการเรียนรู้ภายใน

โรงเรียน 
ครูประสิทธิ์  เทพโกมุท 
ครูพัชรมัย  ทองแพง 

60,000 
 

 

30 จัดซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน 

ครูพัชรมัย  ทองแพง 290,000  

31 ปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รร.บ้านเขาหินซ้อน 

ครูณรงศักดิ์ เจริญสิทธิชัย 25,000  

32 ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ (มัธยม) ครูภาณุพงค์ ค าวิชัย 20,500  
33 พัฒนางานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน ครูภาณุพงค์ ค าวิชัย 40,000  
34 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยทักษะการ

เรียนรู้ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการเรียนรู้
เทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรม
หุ่นยนต์เบื้องต้น 

ครูณรงศักดิ์ เจริญสิทธิชัย 50,000  

35 วิจัยและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะ
พื้นฐานความเป็นนักธุรกิจแนวใหม่ เพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)  

ครูพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์ 1,000  

36 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ครูพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์ 2,000  
37 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ครูพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์      15,000  
38 ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน  
 

ครูพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์  
ครูณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย 
 
 

     55,000  
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ท่ี โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมาย
เหตุ 

39 บริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(ระบบสาธารณูปโภค)                    

ครูทัศนี  ไชยฤทธิ์    390,000  

40 พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน                   

ครูพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์ 
 
 

   100,000  

41 วัดผลและประเมินผล ครูเกษร    แจ่มใส 9,750     
                      รวม   1,889,856  
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ตารางท่ี 1 ตารางวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการของสถานศึกษา  

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริการที่ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ ความต้องการ/ความคาดหวัง แนวทางและวิธีการ 

(Stakeholders) จากหน่วยงาน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อสารระหว่างกัน 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสถานศึกษา (Internal Stakeholders)     

1.1 นักเรียน 1. การจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ผู้เรียนสามารถสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อ/ 
   ทำงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ได้ 
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. ผู้เรียนเป็นคนดีและสามารถอยู่ในสังคมได้ 
   อย่างมีความสุข 

1. ปฐมนิเทศ/ประชุม 

     มาตรฐานเป็นผู้สมบูรณ์แบบท้ังกายใจ เป็นผู้  2. อบรมพัฒนาต่างๆ  

     เก่ง ดี มีสุข 3. จัดค่ายวิชาการกลุ่มสาระต่างๆ 

                                                                                                                  2. การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ 
4. พัฒนาส่ือการเรียนการสอนให้มี
ความหลากหลาย 

     ตามหลักสูตร 5. จัดหาทุนการศึกษา 

  3. ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 6. พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 

  4. ครูท่ีมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน   
 

     การสอนอย่างมืออาชีพ     

1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 1. ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 1. นักเรียน 1. นักเรียน 

  2. มีความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ  - ต้องการให้ผู้บริหารมีเมตตา เท่ียงธรรม   -พบปะพูดคุยกับนักเรียน 

  3. มีขวัญและกำลังใจ  - ส่งเสริมพื้นท่ีในการแสดงออก  -ติดประกาศข่าวสาร 

  
  

4. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
  

2. ครู 
 - ต้องการขวัญและกำลังใจ 

2. ครู 
 - ประชุม 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริการที่ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ ความต้องการ/ความคาดหวัง แนวทางและวิธีการ 
(Stakeholders) จากหน่วยงาน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อสารระหว่างกัน 

  
  

  
  

 - ต้องการความเสมอภาค ยุติธรรม 
 - ส่งเสริมและมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ 
   ความสามารถของครู 
 - เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับครู 
 - ความช่วยเหลือส่งเสริมบุตรหลานให้พัฒนา 
   อย่างเต็มศักยภาพ 
 - มีอุดมการณ์ในการทำงานเต็มเวลา  

 - นิเทศภายใน 

3. ผู้ปกครอง 

 - ประชุมผู้ปกครองประจำปี 
 - ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
 - จัดงานสถาปนาโรงเรียน พบปะ
ศิษย์เก่า 

     - จัดงานOPEN HOUSE  
     - งานบริการชุมชน 
1.3 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. มีการมอบหมายงานและกำหนดโครงสร้าง 
   การทำงานท่ีชัดเจน 
2. ส่งเสริมขวัญกำลังใจ,สวัสดิการครู 
3. มีส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อใช้ในการจัดการ 
   เรียนการสอน 
4. ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู 
 
 
 
 
  

1. ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2. ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
3. มีความรับผิดชอบและเสียสละ 

1. คำส่ังมอบหมายงาน 
2. ประชุมอบรมสัมมนา ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ   

  3. การศึกษาด้วยตนเอง 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ ความต้องการ/ความคาดหวัง แนวทางและวิธีการ 
(Stakeholders) จากหน่วยงาน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อสารระหว่างกัน 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace Stakeholders) 
2.1 นักเรียน 
  

1. การจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตาม
มาตรฐาน(ผลสัมฤทธิ์,ผลสอบระดับต่างๆ)  
2. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตรงต่อกับความต้องการ  ของ
ผู้เรียน 
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึง 
   ประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
4. นักเรียนต้องการครูทีมีความรู้ความสามารถ 
   เป็นมืออาชีพ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้น
ไป 
2. นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
3. นักเรียนเป็นผู้มีวินัย ใฝ่รู้ มีคุณธรรม 
4. ผู้เรียนสามารถสอบเข้าแข่งขันเข้าศึกษาต่อ 
   หรือทำงานในหน่วยงานต่างๆได้ 
5. นักเรียนเป็นคนดีและสามารถอยู่ในสังคมได้ 
   อย่างมีความสุข 
  

1. ปฐมนิเทศ/ประชุม 
2. อบรมพัฒนาด้านต่างๆ 

  3. จัดค่ายวิชาการ 

  
4. การให้บริการส่ือและเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย 

     และหลากหลาย 
  5. นักเรียนต้องการส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย   

  
  
 
 
 
 
 
  

   และมีความหลากหลาย   
6. นักเรียนต้องการให้สถานศึกษาสนับสนุน
ทุนการศึกษา 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ ความต้องการ/ความคาดหวัง แนวทางและวิธีการ 

(Stakeholders) จากหน่วยงาน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อสารระหว่างกัน 
2.2 ผู้ปกครอง 
  
  
  
  
  
  
  
  

1. อำนวยความสะดวกในการติดต่อกับสถานศึกษา 
2. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ปกครอง 
3. จัดให้มีอาคารสถานท่ีท่ีสะดวก ปลอดภัย    
   และเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนในด้านทุนการศึกษา 
5. ต้องการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีดี 
   มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม 
6. บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้
7. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  
   และมีความเสมอภาค 

1. ผู้ปกครองต้องส่งเสริมสนับสนุน ดูแล
นักเรียน 
   อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจนสำเร็จ
การศึกษา 
2. ผู้ปกครองต้องเห็นความสำคัญของการศึกษา 
3. ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อ 
   โรงเรียนเพื่อนำไปพัฒนา 
  
  
  

1. ประชุมผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 
2. ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 
3. รายงานผลการเรียน และความ
ประพฤติของ   นักเรียนต่อ
ผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ 
4. มีช่องทางการติดต่อส่ือสารผ่าน
สังคมออนไลน์ เวปไซต์โรงเรียน
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
  
  
  

2.3 ผู้รับจ้าง 1. การดำเนินงานเป็นระบบมีความโปร่งใส 
   ตรวจสอบได้ มีความยุติธรรม  
2. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีรวดเร็ว 

1. สินค้าดีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน ราคายุติธรรม 
2. ส่งสินค้าทันตามกำหนดเวลา 
  

1. จัดจ้างผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
และประสานเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง   

  2. มีข้ันตอนการดำเนินงานท่ี
ชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบ       

      3. ติดต่อได้หลากหลายช่องทาง 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริการที่ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ ความต้องการ/ความคาดหวัง แนวทางและวิธีการ 

(Stakeholders) จากหน่วยงาน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อสารระหว่างกัน 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมแต่อยู่นอกหน่วยงาน (External Stakeholders)     

 3.1 สมศ. ประเมินมาตรฐานภายนอกได้รับการรับรอง 1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเช่ือถือได้ 
1. การให้ข้อมูลข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็น 

       และมีความเท่ียงธรรม 2. การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ 

    2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมีความ  
       เป็นไปได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง   

3.2 ชุมชน 1. สถานศึกษามีบทบาทสำคัญในการสร้างกลไก 
   การเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 
2. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นคนดี 
   ของสังคม 
  

1. ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุน 
   ในการจัดการเรียนรู้ 
2. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านเข้า
มามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
3. ต้องการให้ชุมชนสนับสนุนทรัพยากรในการ 
   จัดการเรียนรู้ 

ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีที่หลากหลาย  

  และเชิญผู้นำชุมชนหรือประธาน
ชุมชน ประธานสถานศึกษา เข้ามา
มีส่วนร่วมในการ 
จัดการเรียนรู้ 
  

  

  

  
  
3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคน 

   ในชุมชน 
2. สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพ 
   ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนให้
องค์กรภายนอกรับทราบ เช่น การจัดกิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนกั 
และให้ความสำคัญและสนับสนุนการจัด
การศึกษารวมถึงมีจิตสำนึกในการพัฒนา
ท้องถิ่นความสำคัญกับการจัดการศึกษา 

1.จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและให้คนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน 
และนักเรียนจัดกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) 

บริการที่ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ 
จากหน่วยงาน 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวทางและวิธีการ 
สื่อสารระหว่างกัน 

 
     2. ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมด้านต่างๆของโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ 
2. จัดการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของโรงเรียน 
   โดยช่องทางวารสารหรือเวปไซต์ 
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ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกแบบ C-PEST 

ตารางที่ 2 ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา 

1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า ( Customer Behavior :C ) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threatss) 

1. กล่มผู้รับบริการโดยตรง    1. ประชากร ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม  - ผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี 

  ของสถานศึกษา รับรู้ข่าวสารของสถานศึกษา ตลอดการร่วม  - บริเวณชุมชนรอบโรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 

  แสดงความคิดเห็น  - ความหลากหลายของครอบครัว นักเรียนมาจากหลายพื้นท่ี 

  2. ชุมชนสามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน   

  3. วัด โรงเรียน ทำกิจกรรมวันสำคัญร่วมกัน   

  4. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   

  5. ผู้ปกครองและชุมชนมีทัศนคติท่ีดีต่อบุคลากรของโรงเรียน   

  
6. ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา   

2. กลุ่มคู่แข่งและการแข่งขัน  ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีการแข่งขันสูง  โรงเรียนไม่สามารถเลือกผู้เรียนได้ตามความต้องการของโรงเรียน 

  และมีความพร้อม   
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ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threatss) 
3. องค์กร หน่วยงานท่ีมีอิทธิพลต่อการทำงาน 1. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

โรงเรียน 
สถานศึกษาไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาจาก
องค์กร 

  2. องค์กรจากภาครัฐ เอกชนสนับสนุนทุนการศึกษา   

  3. สมาคมศิษย์เก่า กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองสนับสนุน   

  การจัดการศึกษาของสถานศึกษา   

2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal : P) 

ประเด็นการิวเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส( Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค( Threats) 

1. นโยบายการศึกษาของรัฐบาล 
  

นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่าย  -  

ของผู้ปกครอง   

2. นโยบายการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด นโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านเพิ่มโอกาสได้กำหนดเป้าหมายให้คนไทย ขาดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ 

  ทุกคนมีโอกาสและสามารถเข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ   

  ไม่น้อยกว่า 15 ปี อย่างเท่าเทียมกัน ส่งผลให้โรงเรียนประสานส่งเสริม    

 สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง   

3. บทบาทขอกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มพลัง การประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ กระตุ้นให้ โรงเรียน บริหาร ท้องถิ่นไม่จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการศึกษา  

ทางการเมือง/พฤติกรรมทางการเมือง จัดการได้ตามมาตรฐาน ส่งผลให้มีคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สนับสนุนน้อย 

4. ระเบียบกฎหมายและข้อกำหนดท่ีเกี่ยวข้อง โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งสามารถทำให้ลดอัตรา  -พรบ การศึกษากำหนดให้มีการเล่ือนวิทยฐานะไม่สอดคล้อง 

ในการบริหารการจัดการบริหารจัดการศึกษา การออกกลางคันของนักเรียนได้ กับสภาพจริงทำให้บางส่ิงไม่มีคุณภาพ 
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ประเด็นการิวเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส( Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค( Threats) 

     - รัฐบาลจ่ายค่ารายหัวเท่าๆกัน  ส่งผลให้ปัจจัยสนับสนุน 

    นักเรียนด้อยโอกาสไม่เพียงพอ 

 สภาวะทางเศรษฐกิจ ในสภาวะเศษฐกิจตกต่ำโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอน 1. แนวโน้มค่าครองชีพสูง รายได้ต่ำ อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น  

เช่น ราคาน้ำมัน, เครื่องอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้น, โดยนำหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงมาบูรณการในการจัดการ เป็นหนี้นอกระบบ ส่งผลให้ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนปัจจัย 
ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ,อัตราการว่างงาน
, เรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทางการศึกษาให้แก่นักเรียนได้อย่างเต็มท่ี 
งบประมาณ /การสนับสนุน งบประมาณของ
รัฐบาล 

รัฐบาลตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดการศึกษา จึงได้จัดสรร
งบประมาณ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีกรอบ
งบประมาณ 

  สนับสนุนในด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ วัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา ประจำปีเป็นเงินเดือนกว่า ร้อยละ 80 ส่งผลให้มีงบประมาณ 

  เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน สำหรับพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาน้อย 
 
3. ด้านเศรษฐกิจ( Economic : E) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats ) 

4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social -Cultural :E ) 

1. จำนวนประชากรและโครงสร้างประชากร  - แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลงส่งผลให้นักเรียนลดลง 

กลุ่มเป้าหมาย    

2. สภาพของชุมชน ครัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย 
สภาพชุมชนรอบสถานศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
ค้าขาย 1. สภาพของชุมชนท่ีมีความหลากหลายส่งผลให้ครอบครัวและ 
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ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats ) 

  
รับจ้างส่งผลให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็น
แบบอย่างในการประกอบอาชีพอิสระได้ นักเรียนมีปัญหา เช่น ผู้ปกครองไม่มีเวลาได้ดูและอบรมส่ังสอน 

   

นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีอิสระในการดำรงชีวิต แต่ขาด
ระเบียบวินัยในตนเอง 

   

2. สถานภาพครอบครัวมีความเปราะบาง มีปัญหาการหย่าร้าง
สูงส่งผลให้เกิดปัญหาครอบครัว 

3. คุณภาพชีวิตของประชาขน ขนมธรรมเนียม  1. สังคมไทยในภาพรวม เป็นสังคมเกษตร ส่งผลให้สามารถขยายแนวคิด สังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมแบบวัตถุนิยมส่งผลให้นักเรียน 

ประเพณี ความเช่ือ ค่านิยม และวัฒนธรรม การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียนสู่ชุมชน เลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 

  ได้สอดคล้องกับวิถีชิวิต   

  2. สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาส่งผลให้ส่งบุตรหลาน   

  เข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น   

  
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม   

 
5 ด้านเทคโนโลยี (Technological : T) 

 ประเด็นที่การวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats 

1. ความก้าวหน้าและความเปล่ียนแปลง 
1. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้นักเรียนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น 1. ปัจจัยส่ือและเทคโนโลยีต่างๆท่ีไม่ได้คัดกรองและตรวจสอบ 

ทางด้านเทคโนโลยี  อย่างรอบคอบทำให้เยาวชนเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  
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ประเด็นที่การวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats 

  2. ผู้ปกครองตระหนักถึงสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในการศึกษา สร้างปัญหาต่อตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน 

  จึงสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามากขึ้น 
2. การใช้เทคโนโลยีทำให้ส้ินเปลืองพลังงานและเพิ่มภาระ
ค่าใช้จ่าย 

  
3 .ความเจริญก้าวหน้าของเครือข่ายการเรียนรู้ทางไอซีที เอื้อต่อ
การศึกษา 3. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังไม่ท่ัวถึงและเพียงพอส่งผลต่อ 

  การเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  4. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้สามารถจัดหาส่ือการเรียน   

  การสอนท่ีทันสมัย สะดวกในการจัดการเรียนการสอนและศึกษาค้นคว้า   

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนต้ังอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้แหล่งเรียนรู้ วัด โบราณสถาน  - 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้   
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ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกแบบ C-PEST 
ตารางที่ 2 ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา 
1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า ( Customer Behavior :C ) 
ประเด็นการวิเคราะห ์ ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threatss) 

1. กล่มผู้รับบริการโดยตรง    
  
  
  
  
  
  
  

1. ประชากร ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม  - ผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี 
 - บริเวณชุมชนรอบโรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
 - ความหลากหลายของครอบครัว นักเรียนมาจาก
หลายพื้นท่ี 
  
  
  
  
  

ของสถานศึกษา รับรู้ข่าวสารของสถานศึกษา ตลอดการร่วม
แสดงความคิดเห็น 
2. ชุมชนสามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

3. วัด โรงเรียน ทำกิจกรรมวันสำคัญร่วมกัน 

4. ผู ้ปกครองม ีความพ ึงพอใจในการจ ัดการศ ึกษาของ
สถานศึกษา 
5. ผู้ปกครองและชุมชนมีทัศนคติท่ีดีต่อบุคลากรของโรงเรียน 

6. ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2. กลุ่มคู่แข่งและการแข่งขัน  ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีการ
แข่งขันสูง และมีความพร้อม 

โรงเรียนไม่สามารถเลือกผู้เรียนได้ตามความต้องการ
ของโรงเรียน 

3. องค์กร หน่วยงานที ่ม ีอ ิทธ ิพลต่อการ
ทำงาน 

1. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าโรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดการศึกษา 
 
 

สถานศึกษาไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าทีควร 
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ประเด็นการิวเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส( Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค( Threats) 

  
  

2. องค์กรจากภาครัฐ เอกชนสนับสนุนทุนการศึกษา   

3. สมาคมศิษย์เก่า กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  

2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal : P) 

ประเด็นการิวเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส( Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค( Threats) 

1. นโยบายการศึกษาของรัฐบาล 
  

นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพส่งผลให้ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 

 -  
  

2. นโยบายการศึกษาของหน ่วยงานต้น
สังกัด 
  
  
  

- นโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านเพิ่มโอกาสได้กำหนดเป้าหมายให้คน
ไทย 
- ทุกคนมีโอกาสและสามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที ่มี
คุณภาพ 
- ไม่น้อยกว่า 15 ปี อย่างเท่าเทียมกัน ส่งผลให้โรงเรียนประสาน
ส่งเสริม  
- สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในพื้นท่ีได้รับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 

ขาดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย
ต่างๆ 
  
  
  

3. บทบาทขอกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มพลัง 
ทางการเมือง/พฤติกรรมทางการเมือง 

การประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ กระตุ้นให้ โรงเรียน 
บริหารจัดการได้ตามมาตรฐาน ส่งผลให้มีคุณภาพการศึกษา
สูงขึ้น 
 

ท้องถิ่นไม่จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการศึกษา  
สนับสนุนน้อย 



 
 

96 
 

ประเด็นการิวเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส( Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค( Threats) 
4. ระเบ ียบกฎหมายและข ้อกำหนด ท่ี
เกี่ยวข้องในการบริหารการจัดการบริหารจัด
การศึกษา 
 

โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งสามารถทำให้ลด
อัตราการออกกลางคันของนักเรียนได้ 
  
  

 -พรบ การศึกษากำหนดให้มีการเลื ่อนวิทยฐานะไม่
สอดคล้องกับสภาพจริงทำให้บางส่ิงไม่มีคุณภาพ 
 - ร ัฐบาลจ่ายค่ารายหัวเท่าๆกัน   ส่งผลให้ป ัจจัย
สนับสนุนนักเรียนด้อยโอกาสไม่เพียงพอ 

 สภาวะทางเศรษฐกิจ ในสภาวะเศษฐกิจตกต่ำโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอน 1. แนวโน้มค่าครองชีพสูง รายได้ต่ำ อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น  

เช่น ราคาน้ำมัน, เครื ่องอุปโภคบริโภคมี
ราคาสูงขึ ้น ,ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ำ,อัตราการว่างงาน, 

โดยนำหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงมาบูรณการในการ
จัดการเรียนการสอน เพื ่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

เป็นหนี ้นอกระบบ ส่งผลให้ผ ู ้ปกครองไม่สามารถ
สนับสนุนปัจจัยทางการศึกษาให้แก่นักเรียนได้อย่าง
เต็มท่ี 

งบประมาณ /การสนับสนุน งบประมาณ
ของรัฐบาล 
  
  

รัฐบาลตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดการศึกษา จึงได้จัดสรร
งบประมาณ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกรอบ
งบประมาณ 

สนับสนุนในด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ วัสดุครุภัณฑ์ทาง
การศึกษา 

ประจำปีเป็นเง ินเดือนกว่า ร ้อยละ 80 ส่งผลให้มี
งบประมาณ 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน สำหรับพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาน้อย 

3. ด้านเศรษฐกิจ( Economic : E) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats ) 

4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social -Cultural :E ) 

1. จำนวนประชากรและโครงสร้างประชากร  - แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลงส่งผลให้นักเรียนลดลง 

กลุ่มเป้าหมาย    
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ประเด็นการวิเคราะห ์ ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats ) 
2. สภาพของชุมชน ครัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย 
  
  
  
  
  

สภาพชุมชนรอบสถานศึกษาส ่วนใหญ ่ประกอบอา ชีพ
เกษตรกรรม  ค้าขายรับจ้างส่งผลให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้
ด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพอิสระ
ได้ 

1. สภาพของชุมชนที ่ม ีความหลากหลายส่งผลให้
ครอบครัวและนักเรียนมีปัญหา เช่น ผู้ปกครองไม่มีเวลา
ได้ดูและอบรมส่ังสอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีอิสระ
ในการดำรงชีวิต แต่ขาดระเบียบวินัยในตนเอง 
2. สถานภาพครอบครัวมีความเปราะบาง มีปัญหาการ
หย่าร้างสูงส่งผลให้เกิดปัญหาครอบครัว 

3. คุณภาพชีวิตของประชาขน ขนมธรรม
เนียม ประเพณี ความเชื ่อ ค่านิยม และ
วัฒนธรรม 

1. สังคมไทยในภาพรวม เป็นสังคมเกษตร ส่งผลให้สามารถ
ขยายแนวคิดการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจากโรงเรียนสู่ชุมชนได้สอดคล้องกับวิถีชิวิต 

สังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมแบบวัตถุนิยมส่งผลให้
นักเรียนเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
  
  
  

2. สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาส่งผลใหส่้ง
บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม 

5 ด้านเทคโนโลยี (Technological : T) 

 ประเด็นที่การวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats 

1. ความก้าวหน้าและความเปล่ียนแปลง 
ทางด้านเทคโนโลยี 
  

1. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้นักเรียนรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น 

1. ปัจจัยสื่อและเทคโนโลยีต่างๆที่ไม่ได้คัดกรองและ
ตรวจสอบอย่างรอบคอบทำให้เยาวชนเลียนแบบ
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 

2. ผู้ปกครองตระหนักถึงสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในการศึกษา สร้างปัญหาต่อตนเอง ครอบครัวและโรงเรียน 
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ประเด็นที่การวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats 

  
  
  
  
  

จึงสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามากขึ้น 2. การใช้เทคโนโลยีทำให้สิ ้นเปลืองพลังงานและเพิ่ม
ภาระค่าใช้จ่าย 

3 .ความเจริญก้าวหน้าของเครือข่ายการเรียนรู้ทางไอซีที เอื้อ
ต่อการศึกษาการเรียนรู ้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของ
นักเรียน 

3. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ
ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

4. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้สามารถจัดหาส่ือ
การเรียนการสอนที่ทันสมัย สะดวกในการจัดการเรียนการ
สอนและศึกษาค้นคว้า 

  
  

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

โรงเรียนต้ังอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้แหล่งเรียนรู้ วัด โบราณสถาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 

 - 
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ตารางที่ 3 ตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภาในสถานศึกษา 

1. ด้านโครงสร้าง (Structure : S1) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threatss) 

1.การจัดโครงสร้างการบริหารของ
หน่วยงาน 
  
  

1. มีแผนปฏิบัติการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธที่สามารถนำไปสู่
การปฏิบัติได้  

1. การบริหารงานไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการท่ีวางไว้ 

2. มีการกำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรชัดเจน 2. ขาดการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

3. มีการกำหนดโครงสร้างการบริหาร   

2.การกำหนดบทบาทหน้าท่ี ความ
ร ั บผ ิ ดชอบและม าต รฐ าน ข อ ง
หน่วยงาน 

1. มีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรชัดเจน 1. บุคลากรมีการเปลี ่ยนแปลง  ส่งผลให้งานขาดความ
ต่อเนื่อง 

2. มีคำส่ังมอบหมายงาน 2. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

3. องค์กร หน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อ
การทำงาน 
  
  
  

1. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ ซึ่งแสดงใหเ้ห็น
ว่าโรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดการศึกษา 

สถานศึกษาไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าทีควร 

2. องค์กรจากภาครัฐ เอกชนสนับสนุนทุนการศึกษา   

3. สมาคมศิษย์เก่า กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  
  

2. ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy : S2) 

1. การกำหนดทิศทางของหน่วยงาน สถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ คติพจน์ 
พันธกิจ ตัวชี้วัด ที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
โดยใช้กระบวนกา 

ขาดการทบทวน ประเมิน ผลการดำเนินงาน SWOT อย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมในรูปแบบ PDCA 
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ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threatss) 

 มีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา ด้วย
การใช้เทคนิค SWOTท่ีสอดคล้องกับสภาพจริงของสถานศึกษา 

  

2. การกำหนดโครงการ/กิจกรรม 
  

สถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ จุดเน้น และวัตถุประสงค์ตรงกับบริบทของสถานศึกษา 

ขาดการทบทวน ประเมินผลของการดำเนินงานอย่างเป็น
ระบบและมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 

3. การถ ่ายทอดกลย ุทธ ์ ไปส ู ่ การ
ปฏิบัติในระดับ 

สถานศึกษามีการดำเนินการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติใน
ทุกระดับช้ัน  

การสื ่อสารยังไม ่ทั ่วถ ึงและหลากหลายช่องทาง  ทำให้
กระบวนการทำงานล่าช้า 

   กลุ่มสาระ และระดับบุคคล และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีการถ่ายทอดให้ระดับบุคคล
ได้ 

  

3. ด้านระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน (System : S3) 

ประเด็นการวิเคราะห ์ ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats ) 

1. ระบบข ั ้นตอนการดำเน ินงาน
ภายในหน่วยงาน 

สถานศึกษามีการจัดกระบวนการบริหารการจัดการภายในเป็น
ระบบมีประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังต่ำกว่า
เป้าหมายท่ีวางไว้ 

2. ระบบด้านงบประมาณ   ระบบ
บัญชี การเงิน   และพัสดุ 

สถานศึกษามีระบบบริหารด้านงบประมาณระบบบัญชี พัสดุและ
สินทรัพย์โปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย 

ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิด้านการเงินการบัญชี และการ
พัสดุและสินทรัพย์ 

3. ระบบการติดต่อส่ือสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
  

สถานศึกษามีระบบการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา หน่วยงานอื่น 
และการจัดการเรียนการสอน 

ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลระบบ ซ่อม
บำรุง 
  

4. ระบบการติดตามประเมินผล  - ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
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4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style : S4) 

ประเด็นที่การวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats 

1.คุณธรรม จร ิยธรรม ภาวะผู ้นำ 
ความสามารถในการบร ิห าร จัด
การศึกษา 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 

ผู้บริหารขาดการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

2. ผู ้บร ิหารสถานศึกษาใช้ธรรมาภิบาลในการบริหาร จัด
การศึกษา  

  

2. การกระจายอำนาจการตัดสินใจให้
บ ุคลากรได ้ ใช ้ ศ ักยภาพท ี ่ ม ี อยู่
ปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี 

1. ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดให้มีโครงสร้างการบริหารงานท่ี
ชัดเจน 

ผู้บริหารต้องกำกับติดตามการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดในบาง
จุดเนื่องจากบุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย 

2. มีการกระจายอำนาจให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่ได้อย่าง
เต็มความรู้ความสามารถ 

3. การใช้รูปแบบการบริหารจัดการท่ี
เหมาะสม   ในการบริหารงาน 
  
  

1. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้รูปแบบบริหารจัดการท่ีเหมาะสมและ 
   เป็นกัลยาณมิตร 

 - 
  
  
  

2. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน  ให้กำลังใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน 

4. การคิดค้นระบบงานและเทคนิค
การบริหารเพื่อใช้ในการปฏิบัติการมุ่ง
สู่วิสัยทัศน์ 
  

ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผน บูรณาการงานต่าง ๆ เพื่อให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติไม่ซ้ำซ้อนกัน  และตาม
ศักยภาพได้มาตรฐาน  ทำงานร่วมกันเป็นทีม  เพ ื ่อให้การ
ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 
 

 - 
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5. ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (Staff : S5) 

ประเด็นที่การวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats 
1.จำนวนบุคลากรมีเพียงพอ
เหมาะสมกับความต้องการของ
หน่วยงาน 

สถานศึกษามีจำนวนบุคลากรเพียงพอ เหมาะสมตรงตามความ
ต้องการ 

  

บุคลากรบางส่วนขาดความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ 
และความใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร 

2. บุคลากรมีคุณธรรม จร ิยธรรม 
ความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเอง 
    

1. บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม 1. บุคลากรมีภาระงานหลายด้าน 

2. บุคลากรปฏิบัติงานตรงกับความรู้ความสามารถ 2. บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองไม่ครอบคลุมท้ังองค์กร 
  
  

3. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. ผู้บริหารให้การสนับสนุนบุคลากรได้มีการพัฒนาตนเอง 

6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร (Skills : S6) 

ประเด็นที่การวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats 

1. บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ 
และทักษะในการปฏิบัติงาน 

ครูทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ ้นไปและสอนตรง
วิชาเอก 

บุคลการบางส่วนยังขาดความรับผิดชอบ 
  

7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values : S7)  

1. ค่านิยมและบรรทัดฐานที ่ยึดถือ
ร่วมกัน 
  
  

บุคลากรส่วนใหญ่ของสถานศึกษามีค่านิยมร่วมในการทำงาน มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้กระบวนการจัดการแบบ
มีส่วนร่วม 
  
 

ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันในการบางโอกาสขาดการนำ 

ระเบียบไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้เกิดความล่าช้าไม่ตรง
ตามกำหนดเวลาเวลา จึงส่งผลกระทบตอองค์กร 
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ประเด็นที่การวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats 
2. วิธีการปฏิบัติของบุคลากรผู้บริหาร
ภายในหน ่วยงานหร ือว ัฒนธรรม
หน่วยงาน 

บุคลากรส่วนใหญ่ของสถานศึกษามีวัฒนธรรมในการทำงานเป็น
ทีมมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง 

การใช้ความสนิทสนมส่วนตัวในการปฏิบัติงานทำให้การ
ติดต่อ  
ประสานงานไม่ท่ัวถึง ขาดความเป็นเอกภาพ 
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ตารางที่ 4 ตารางการให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน 
สภาพแวดล้อมภายนอก : โอกาส (+) สภาพแวดล้อมภายนอก : อุปสรรค (-) 

ประเด็นสำคัญ ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

  ค่าเฉลี่ย ข้อมูลสนับสนุน 

จ า ก ม ติ
สมาชิก 

จ า ก ม ติ
สมาชิก 

C:ด้านพฤติกรรมลูกค้า 4 ผู ้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
สถานศึกษา  

3 การเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในครอบครัวของ
นักเรียนและ 

(Customer 
Behaviors 

  รับรู้ข่าวสารและมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ทำให้เกิดความ
พึงพอใจ 

  ความหลากหลายของครอบครัวที่มาจากหลายพื้นท่ี
จากต่างอำเภอ 

Competitors 
Factors) 

  ในการจัดการศึกษา จึงให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ต่อโรงเรียนด้วยดี 

  ส่งผลต่อปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 

P:ด้านการเม ืองและ
กฏหมาย 

4 นโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ได้
กำหนด 

3 ขาดงบประมาณสนับสนุนการดำเน ินงานตาม
นโยบายยต่างๆ  

(Political and legal 
Factors) 

  เป้าหมายให้คนไทยทุกคนมีโอกาสและสามารถเข้าถึง
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 15 ปี อย่าง
เท่าเทียมกัน 

  รวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษากำหนดให้ม ีการ
เล่ือนวิทยฐานะไม่สอดคล้องกับสภาพจริง 

E:ด้านเศษฐกิจ 4 มีการนำหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับการ
จัดการเรียน 

2 ค่าครองชีพของผู้ปกครองสูงขึ้น รายได้ต่ำ การเป็น
หนี้นอกระบบ  

       



 
 

105 
 

ประเด็นสำคัญ ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

  ค่าเฉลี่ย ข้อมูลสนับสนุน 

จ า ก ม ติ
สมาชิก 

จ า ก ม ติ
สมาชิก 

 Economic Factors   การสอนกับทุกระดับชั ้นเพื ่อให้นักเรียนสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

  ส่งผลให้ผู ้ปกครองสนับสนุนปัจจัยด้านการศึกษา
ของบุตรหลานได้ไม่เต็มท่ี 

S:ด ้ า น ส ั ง ค ม -
วัฒนธรรม 

3 สังคมไทยในภาพรวมเป็นสังคมเกษตรกรรมส่งผลให้
สามารถขยาย 

2 สภาพของชุมชนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ส่งผลให้เกิด 

Social-Caltural 
Factors 

  แนวคิดการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงจาก
โรงเรียน 

  อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนและการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

  
  

  
  

สู่ชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 

  
  

  
  

T:ด้านเทคโนโลยี 4 ครูและผู้ปกครองให้การสนับสนุนส่ือเทคโนโลยีแก่นักเรียน
มากขึ้น 

2 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ
ต่อการจัด 

Technological 
Factors 
  

  
  

ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีความสะดวกรวดเร็ว
ทันสมัย 
  

  
  

กระบวนการเรียนการสอน และนักเรียนบางส่วนใช้
สื่อในทางที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ 

  15.8   10.4   
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ตารางท่ี 5 ตารางการให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน 

สภาพแวดล้อมภายใน : จุดแข็ง (+) สภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อน (-) 

ประเด็นสำคัญ 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

ข้อมูลสนับสนนุ 
ค่าเฉลี่ย 

ข้อมูลสนับสนนุ 
จากมติ
สมาชิก 

จากมติ
สมาชิก 

1.ด้านโครงสร้าง 4 มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานบทบาทหน้าท่ี 1 บุคลากรมีการเปล่ียนแปลง และบางส่วนขาดความรับผิดชอบ 

(Structure)   ของครูและบุคลากรทางการศึกษาชัดเจน สามารถนำ     

    ไปสู่การปฏบัติได้     

2.ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน 4 สถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2 
การดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามกระบวนการ PDCA อย่าง
ชัดเจน 

(Strategy)   สอดคล้องกับกลยุทธิ์ จุดเน้น และวัตถุประสงค์ตรง     

    กับบริบทของสถานศึกษา     

3.ด้านระบบในการดำเนนิงาน 4 สถานศึกษามีการจัดกระบวนการบริหารจัดการภายใน 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ของหน่วยงาน   เป็นระบบมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารด้านงบประมาณ    ยังต่ำกว่าเป้าหมายท่ีวางไว้ ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิ 

(Systems)   ระบบบัญชี พัสดุ และสินทรัพย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้   ด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุ และสินทรัพย์  
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ประเด็นสำคัญ ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

ข้อมูลสนับสนนุ ค่าเฉลี่ย ข้อมูลสนับสนนุ 

จากมติ
สมาชิก 

จากมติ
สมาชิก 

    เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย มีระบบการติดต่อส่ือสาร   รวมถึงบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการดูแล 

    

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนนการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษา หน่วยงานอื่น และการจัดการเรียนการ
สอน   

ซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากนี้ยังขาดการ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

4.ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรม 3 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความสามารถ  4 ผู้บริหารขาดการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในการบริหารจัดการ   และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ใช้หลักธรรมาภิบาล   อย่างต่อเนื่อง  

(Style)   ในการบริหารจัดการศึกษา มีการกำหนดโครงสร้าง     

    การบริหารงานท่ีชัดเจน กระจายอำนาจให้บุคลากร     

    ได้ใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ     

    โดยใช้รูปแบบบริหารจัดการท่ีเหมาะสม และเป็นกัลยาณ     

    
มิตรพร้อมท้ังส่งเสริม สนับสนุนให้กำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน     

    อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนั้นยังมีการวางแผน     

    บูรณาการงานต่างๆเพื่อให้ครูและบุคลากรปฏิบัติ     

    
ไม่ซ้ำซ้อนกนัและตามศักยภาพได้มาตรฐาน มีการทำงาน 
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ประเด็นสำคัญ ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

ข้อมูลสนับสนนุ ค่าเฉลี่ย ข้อมูลสนับสนนุ 
จากมติ
สมาชิก จากมติ

สมาชิก 

    ร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้การปฏิบัติงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์      

    สู่วิสัยทัศน์ของโรงเรียน     

5.ด้านบุคลากร/สมาชิกใน 4 
สถานศึกษามีจำนวนบุคลากรเพียงพอ ตรงตามความ
ต้องการมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม   2 บุคลากรบางส่วนขาดความกระตือรือร้น และความใส่ใจ 

หน่วยงาน      ในการปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร มีภาระหลายด้าน  

(Staff)       และการพัฒนาตนเองไม่ครอบคลุมท้ังองค์กร 

6.ด้านทักษะ ความรู้ 5 ครูทุกคนจบระดับปริญญาตรีขึ้นไปและสอนตรงตาม 1  - 

ความสามารถของหน่วยงาน   วิชาเอก     

(Skills)         
7.ด้านค่านิยมร่วมกันของ
สมาชิก 4 บุคลากรส่วนใหญ่ของสถานศึกษามีค่านิยมในการทำงาน 1 

การใช้ความสนิทสนมส่วนตัวเป็นเครื่องมือต่อรองในการ
ปฏิบัติ 

ในหน่วยงาน   แบบมีส่วนร่วม มุ่งผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส ตรวสอบได้ และมี   หน้าท่ี ทำให้การดำเนินงานขาดประสิทธิภาพ 

(Shared Values)   กระบวนการส่งเสริม พัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง     

  24.57   13.14   
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ตารางที 6 ตารางการกำหนดน้ำหนักของสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา 

  

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
ผลการพิจารณา

น้ำหนัก 

C: ด้านพฤติกรรมลูกค้า 0.25 

P: ด้านการเมืองและกฏหมาย 0.20 

E: ด้านเศรษฐกิจ 0.15 

S: ด้านสังคม 0.20 

T: ด้านเทคโนโลยี 0.20 

น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 

  

ตารางที 7 ตารางการกำหนดน้ำหนักของสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

  

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
ผลการพิจารณา

น้ำหนัก 

S1: ด้านโครงสร้าง 0.20 

S2: ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน 0.15 

S3: ด้านระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน 0.15 

S4: ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ 0.10 

S5: ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน 0.15 

S6: ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน 0.15 

S7: ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน 0.10 

น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 
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ตารางที่ 8 ตารางการสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย น้ำหนัก X คะแนน สรุปผล 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

C: ด้านพฤติกรรมลูกค้า 0.25 4 3         
1.00  

      
0.75  

      
0.25  

P: ด้านการเมืองและกฏหมาย 0.20 4 3         
0.80  

      
0.60  

      
0.20  

E: ด้านเศรษฐกิจ 0.15 4 2         
0.60  

      
0.30  

      
0.30  

S: ด้านสังคม 0.20 3 2         
0.60  

      
0.40  

      
0.20  

T: ด้านเทคโนโลยี 0.20 4 2         
0.80  

      
0.40  

      
0.40  

สรุปปัจจัยภายนอก        
3.80  

      
2.45  

    

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก                       
1.35  

 
 
ตารางที่ 9 ตารางการสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย น้ำหนัก X คะแนน สรุปผล 

จุ ด
แข็ง 

จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1: ด้านโครงสร้าง 0.20 4 1 0.80 0.20 0.6 

S2: ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน 0.15 4 2 0.60 0.30 0.3 

S3: ด ้ านระบบในการดำเน ินงานของ
หน่วยงาน 

0.15 4 3 0.60 0.45 0.15 

S4: ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการ
บริหารจัดการ 

0.10 3 4 0.30 0.40 -0.1 

S5: ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน 0.15 4 2 0.60 0.30 0.30 

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย น้ำหนัก X คะแนน น้ำหนัก 

110 
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จุด
แข็ง 

จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

S6: ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของ
หน่วยงาน 

0.15 5 1 0.75 0.15 0.60 

S7: ด้านค ่าน ิยมร ่วมกันของสมาช ิกใน
หน่วยงาน 

0.10 4 1 0.40 0.10 0.3 

สรุปปัจจัยภายใน 4.05 1.90   

เฉลี่ยปัจจัยภายใน 2.15 

 
 
กราฟแสดงสถานภาพหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 3.80 

 -1.90 +4.05 
 

 -2.45 

 

 
 1.35 

2.15 S 
จุดแขง็ 

T 

อุปสรรค 

 

โอกาส 
O 

W 
จุดอ่อน 
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแต่ละมาตรฐาน

มีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด

ค านวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้



มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา

ผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

วิสัยทัศน์ : Vision
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นองค์กรที่

สร้างโอกาสทางการศึกษาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความเป็นไทย โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

พันธกิจ : Mission
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่

มาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ

ค่านิยม
4. พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
5. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ

รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา



เป้าประสงค์ : Goal
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม

และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการท างาน
3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่

เข้มแข็งและเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาไปสู่มาตรฐานสากล ตามหลักธรรมาภบิาล โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการสร้างเครือข่าย

ค่านิยม : Values
ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมสร้างสรรค์  เพ่ือการศึกษาไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล

กลยุทธ์ : Strategy
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้ก าหนดกล

ยุทธ์ จุดเน้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

แนวทางพัฒนาสู่ความส าเร็จ

แนวทางสู่ความส าเร็จ ใช้รูปแบบ ESPG 14 เป็นกรอบในการด าเนินงานที่สนอง
แนวคิดในระดับสถานศึกษา/ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้



1) การศึกษา (Education)
จุดเน้น
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต
2. ยกระดับให้ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้ตามช่วงวัย
3. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือ ต ารา ให้มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงทุก

โอกาส
4. พัฒนาผู้เรียนใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้
5. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน และสร้างนวัตกรรมเรื่องการมีงานท า และมี

ศักยภาพทักษะวิชาเพ่ือการแข่งขัน

2) การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
จุดเน้น
1. เพ่ิมโอกาสผู้เรียนและบริการทางการศึกษาให้มีความเสมอภาค
2. สร้างศักยภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการของภาคีเครือข่าย
3. อัตราการเรียนรู้หนังสือเพ่ิมขึ้น มีแหล่งเรียนรู้
4. พัฒนาสถานศึกษาเป็นฐานสร้างจิตส านึกในวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

3) บุคลากรท่ีเป็นเลิศ (Personnel Excellence)
จุดเน้น
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญในต าแหน่งอย่าง

มืออาชีพ
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง เป็นก าลังส าคัญ

ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ

เรียนรู้

4) หลักธรรมาภิบาลท่ีเป็นเลิศ (Governance Excellence)
จุดเน้น
1. สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภบิาล
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา/เขตพ้ืนที่การศึกษา มีความ

โปร่งใสและตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ



ทิศทางการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

วิสัยทัศน์ : Vision
ภายในปี 2565 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) บริหาร

จัดการศึกษาตามมาตรฐาน สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ก้าวไกลสู่สากล

พันธกิจ : Mission
1. จัดระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม 

จริยธรรม
3. จัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ

เรียนรู้
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ

ค่านิยมไทย 12 ประการ
5. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ : Goal
1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามหลัก

ธรรมาภบิาล
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพและเสมอภาค
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมไทย 12 

ประการ
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ
7. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา



ค่านิยม : Values
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เชิดชูคุณธรรม

กลยุทธ์ : Strategy
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) ได้ก าหนดกลยุทธ์ 

จุดเน้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ 3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ 4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึง

บริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ 6  ด้านการพัฒนาระบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษา
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ท่ี เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
มาตรการดำเนินงาน ปี  

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี  

2565 

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา   

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน
และเขียนได้ตามระดับช้ัน 
 

80 90 100 100 100 - พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตร
มาตรฐานการศึกษา 
- ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยนำ
สาระสากลมาจัดลงในหลักสูตรท้ัง 8 กลุ่ม
สาระ หรือจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 
- ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและพัฒนาส่ือ
และนวัตกรรมในสถานศึกษา 
- ประชุมสัมมนาครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระ 
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
- ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียน
ให้ตอบสนองความแตกต่างท่ีหลากหลาย
ของผู้เรียนทุกกลุ่ม 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ส่งนักเรียนท่ีมี
ความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาไทยเหมาะสมตามระดับช้ัน 
 

80 90 100 100 100 

  3. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศเหมาะสมตามระดับช้ัน 
 

70 90 100 100 100 

  4. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคำนวณ
เหมาะสมตามระดับช้ัน 
 

58 90 100 100 100 
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ท่ี เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
มาตรการดำเนินงาน ปี  

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี  

2565 

  5. ร้อยละของผู้เรียนคิดวิจารณญาณแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

70 90 100 100 100  

6. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

50 90 100 100 100 - นิเทศ ติดตาม การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

๗. ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐาน
เดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ความเข้าใจทักษะ
ต่างๆตามหลักสูตรสถานศึกษา 

70 90 100 100 100 - วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเป็นรายคน  รายกลุ่มย่อย ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำแนกและ
เปรียบเทียบกันเป็นรายโรงเรียน  เครือข่าย
สถานศึกษา      
- หาแนวทางปรับปรุงพัฒนา  เมื่อทราบ
จุดเด่นจุดท่ีควรปรับปรุงเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้แต่ละคน  
-  ทดลองใช้หรือการนำนวัตกรรมการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนไปสู่การปฏิบัติกับ
นักเรียนในความรับผิดชอบของครู 

8. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
จากการทดสอบระดับชาติมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 50 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

- ภาษาไทย 48.29 50 55 60 65 

- คณิตศาสตร์ 26.30 30 33 36 39 

- วิทยาศาสตร์ 32.28 35 40 45 50 

- ภาษาต่างประเทศ 30.45 35 40 45 50 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

- ภาษาไทย 47.74 50 55 60 65 
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ท่ี เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
มาตรการดำเนินงาน ปี  

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี  

2565 

- คณิตศาสตร์ 22.33 25 28 31 34 -  ประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นรายคน  แล้วตรวจสอบจุดเด่น
จุดด้อยเพื่อทางพัฒนาต่อเนื่อง 

 

- วิทยาศาสตร์ 27.71 30 33 36 39 

- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม 32.65 36 39 42 45 

- ภาษาต่างประเทศ 23.48 27 30 33 36 
  9. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ทักษะและเจตคติ

พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นหรือมีวุฒิ
ภาวะเหมาะสมกับวัย 

80 100 100 100 100  

  10. ร้อยละของนักเรียนช้ันม.3ท่ีมีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน              
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ สูง
กว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ต้ังแต่ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 

37.45 39 41 43 45  
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ท่ี เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
มาตรการดำเนินงาน ปี  

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี  

2565 

  

11. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-3 ได้เข้าร่วมให้
แสดงหรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/
อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษและภาษาไทย รูปแบบ
ต่างๆ ในงานท่ีจัดโดยหน่วยงานภายนอก 

20 25 30 35 40 

 

12. ร้อยละของนักเรียนช้ัน ม.1-3 ท่ีมีผลงาน
การศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) 
ด้าน ICT,TIT ท่ีได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/
แข่งขันหรือได้รับรางวัล จากงานท่ีจัดโดย
หน่วยงานภายนอก 

10 15 20 25 30 

 

13. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ี
ได้รับการสุ่มเข้าโครงการ PISAมีคะแนนการสอบ
ด้านการอ่านด้านคณิตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ 
เฉล่ียไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉล่ียของนักเรียน
ระดับประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการPISA ในปีเดียวกัน 

30 35 40 45 50 
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ท่ี เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
มาตรการดำเนินงาน ปี  

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี  

2565 

  14. ร้อยละของผู้เรียนมีกระบวนการเรียนการสอน
ท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

  

    1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง
กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของตนเอง 

80 100 100 100 100 

    2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรุปองค์ความรู้และสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

80 100 100 100 100 

    3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออก
นำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น 
รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

80 100 100 100 100 

    4. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระ
การเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
 
 
 

80 100 100 100 100 
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ท่ี เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
มาตรการดำเนินงาน ปี  

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี  

2565 

  

    5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมส่ือการเรียนและอำนวยความ
สะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

80 100 100 100 100 
 

    6. ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

70 100 100 100 100 
 

    7. การจัดการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น     

 * จำนวนครั้งท่ีจัด 
 

 

 

 

 

*จำนวนครั้งในการสอบในแต่ละปี 

      7.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียน
การสอน 

80 85 90 95 100 

      7.2 ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือ
ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 

80 85 90 95 100 

    8. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

4 4 4 4 4 

      8.1 ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง 90 97 98 99 100 
      8.2 มีข้ันตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ 80    85 90 95 100 
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ท่ี เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
มาตรการดำเนินงาน ปี  

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี  

2565 

        8.3 ใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล
ท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการ
สอน 

80 90 95 100 100  

      8.4 นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม
ในการวัดและประเมินผล 

4 4 4 4 4  

      8.5 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียน
นำไปใช้พัฒนาตนเอง 

85 90 95 100 100  

15. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
     - ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ตนเอง กำหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคล 

 
 
 

80 

 
 
 

90 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 

16. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 

80 90 100 100 100 

17. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการประเมินจากสภาพ
จริง 
 
 

80 90 100 100 100 
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ท่ี เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
มาตรการดำเนินงาน ปี  

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี  

2565 
2 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน

การสอนและการบริหารจัดการ 
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร
และจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

80 100 100 100 100 - ส่งเสริมให้ครูมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการ 2. ร้อยละของผู้เรียนสามารถแสวงหาและใช้ข้อมูล

สารสนเทศในการเรียนรู้ 
80 100 100 100 100 

3. ร้อยละของผู้เรียนสามารถใช้สารสนเทศ 
ออกแบบสร้างสรรค์เสนองาน และส่ือสารเผยแพร่
ได้ในระดับดี 

80 100 100 100 100  

4. ร้อยละของผู้เรียนสามารถใช้ส่ือดิจิตอลในการ
ส่ือสารได้ 

80 100 100 100 100  

 

 

 

 

 

 



 
 

104 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 

ท่ี เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
มาตรการดำเนินงาน ปี  

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี  

2565 

1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 

1.ร้อยละของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทาง
วิชาการเข้าสู่การแข่งขันระดับต่างๆ 

80 85 90 100 100 1.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
ทางวิชาการเข้าสู่การแข่งขันระดับต่างๆ 
2. ส่งเสริมผู้เรียนมีศักยภาพทัดเทียมกับ
ระดับประเทศ   
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ   

2. ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภาพทัดเทียมกับ
ระดับประเทศ   

80 85 90 100 100 

3. ร้อยละของผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ   

80 85 90 100 100 
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กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ท่ี เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
มาตรการดำเนินงาน ปี  

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี  

2565 

1 มีการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีการนำทัพยากรธรรมชาติมา
ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

80 100 100 100 100 - ปลูกฝังให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
และมีการบรูณาการกับการจัดการเรียนการ
สอน   

2. ร้อยละผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็น
รูปธรรม 

100 100 100 100 100 

3. ร้อยละผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจำวัน 

100 100 100 100 100 

4. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็น
ของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

100 100 100 100 100  

5. ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของ
ตนเองให้แข็งแรง 

100 100 100 100 100  

6. ร้อยละของผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิต
ให้ดีอยู่เสมอ 

100 100 100 100 100  
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ท่ี เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
มาตรการดำเนินงาน ปี  

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี  

2565 

  7. ร้อยละของผู้เรียนมีวิธีการป้องกนัตนเองจาก
การล่อลวง ข่มเหง รักแก 

100 100 100 100 100  

8. ร้อยละผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระทำส่ิงท่ีไม่
ถูกต้อง และอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัวชุมชน 
และสังคม 

100 100 100 100 100  

 

 

กลยุทธ์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสนอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

ท่ี เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
มาตรการดำเนินงาน ปี  

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี  

2565 

1 ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขต
บริการ  ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง
และเท่าเทียม 

1.ร้อยละของประชากรในเขตบริการได้รับ
การศึกษาตามวัยอย่างมีคุณภาพ 

90 100 100 100 100 - ส่งเสริมให้ประชากรในเขตบริการได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
- ให้นักเรียนมีความเท่าเทียมในการใช้
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 

2.ร้อยละของนักเรียนมีความเท่าเทียมกันในการใช้
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 

90 100 100 100 100 
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กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ท่ี เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
มาตรการดำเนินงาน ปี  

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี  

2565 

1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตาม
สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา
เพิ่มความรู้ ความสามารถและทักษะกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด (ไม่ต่ำ
กว่า 100 ชม/ปี) 

100 100 100 100 100 - ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จัดการเรียนการสอนโดยอิงหลักสูตร
มาตรฐานสากล 
- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระให้
พัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และ
ทักษะในการบริหารและจัดการห้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 - ส่งเสริมให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และเข้าร่วมแข่งขันวิชาการในระดับเขตและ
ระดับภาค 
- ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพในแต่ละ
สาขาวิชา 
- ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ส่ือ เกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
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ท่ี เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
มาตรการดำเนินงาน ปี  

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี  

2565 

  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเตรียม
ความพร้อมด้านภาษา สังคมวัฒนธรรมของ
ประเทศอาเซียน 

60 100 100 100 100 - ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- คัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อยกย่อง
เชิดชูเกียรต ิ

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณ
และเจตคติท่ีดีในการประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพเพื่อเป็นครูมืออาชีพ 

100 100 100 100 100 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการกำหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

100 100 100 100 100 

6. ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 

100 100 100 100 100 

7. ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อการวางแผนการจัดการเรียนรู้
เหมาะสม 

100 100 100 100 100 
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ท่ี เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

(ร้อยละ) 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
มาตรการดำเนินงาน ปี  

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี  

2565 

  8. ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวัด
และประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลายและ
เหมาะสม 

100 100 100 100 100 - ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 

 
9. ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
คำแนะนำครำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน 
ท้ังด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค 

100 100 100 100 100 

10. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสถานศึกษา 

100 100 100 100 100 

11. ร้อยละของโรงเรียนมีผลการวิจัย เพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาด้านการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 
1 เรื่อง 

100 100 100 100 100  
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กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

ท่ี เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน  

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
มาตรการดำเนินงาน ปี  

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี  

2565 

1 มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมา 
ภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน 

1. สถานศึกษามีวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าประสงค์ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาติ สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

1 1 1 1 1 - บริหารจัดการโดยใช้ระบบคุณภาพ 
- จัดระบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ห้องเรียนคุณภาพ 
- ส่งเสริมให้กลุ่มสาระจัดระบบการจัดการ
ความรู้และสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ 
- ให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศ 
- ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การบริหารจัด
การศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2.สถานศึกษามีแผนและดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการท่ี
เหมาะสม ท้ังด้านพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการจัดการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ และจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมเพื่อการกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่
เรียนรู้อย่างท่ัวถึง 

1 1 1 1 1 

3. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมี
เครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
 

100 100 100 100 100 
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ท่ี เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
มาตรการดำเนินงาน ปี  

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี  

2565 

  4. มีการกำกับติดตามและประเมินผล การ
บริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม 
ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

100 100 100 100 100  

 

 

 


