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 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์กระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน ์
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
ข.  พันธกิจ 
1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
3.  พัฒนาระบบบริการจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา และ
บูรณาการการจัดการศึกษา 
ค.  ยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 4. พัฒนาการระบบการบริหารจัดการ 
ง.  เป้าประสงค ์
 เป้าประสงค์ที่ 1. นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ 
 เป้าประสงค์ที ่2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 
และเสมอภาค 
 เป้าประสงค์ที่ 3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการท างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 เป้าประสงค์ที่ 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทฺธิภาพและเป็นกลไกลขับเคลื่อน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่คุณภาพมาตรฐานสากล   
 เป้าประสงค์ที่ 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างาน แบบบูรณาการ การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 เป้าประสงค์ที่ 6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามี
ความเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  

                     
   ส่วนที่   2 

     ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
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จ.  กลยุทธ ์
 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
 2. สร้างแนวร่วมการก ากับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 3. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 4. ลดภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครู 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผลและทักษะในการ
สื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความความสามารถทุกด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
 7. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพ่ือให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจ ในการท างาน 
 8. สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็น
ครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง วางแผนสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและจ าเป็นของ โรงเรียน และสังคม 
 10. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
 11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 12. ส่งเสริมการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา 
 13. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์คณะบุคคลมีความรับผิดชอบต่อ
ผลการด าเนินงาน  
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีดังนี้ 
ก. บทน า  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องด าเนินการ ให้เด็ก
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีค าสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน
ด าเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตระหนักถึงภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนาประชากร ของชาติให้เป็น “คนไทย
ในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและ มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มี
ทักษะสูง เป็นนวัตกร  นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ  โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง” นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ท าการศึกษา 
วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งจะต้อง
น าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
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(พ.ศ. 2560-2565) ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระยะ 5 ปี ด้านการศึกษาไว้ 
ดังนี้ 1) ให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 2) การพัฒนา
ศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนาผลิต ภาพแรงงาน เป็นการ
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน แผนการ ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการ
ศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของ ทุกภาค
ส่วนของ สังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เช่น คุณภาพของคนทุกช่วงวัย 
การ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษา
แห่งชาและการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา  
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง การจัดการ
ศึกษาของประเทศครั้งส าคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย รวมถึง กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร ให้
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี  มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษา ท้องถิ่น มี
นิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะ การคิดขั้น
สูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้ ก าหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 
ข. วิสัยทัศน ์
  สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน   
ค. พันธกิจ  
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี ความรู้ 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง ทั่วถึง
และเท่าเทียม  
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา  
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ง. เป้าหมาย  
 1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ 
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ พึ่งพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี   
 2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ 
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการ ใช้เทคโนโลยี 
           4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง วิชาการ 

มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ    
           5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ใน ทุกมิติ เป็นโรงเรียน
นวัตกรรม 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ 
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและ รายงานผลอย่าง
เป็นระบบ  
 7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและ การ
จัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการ ขับเคลื่อนคุณภาพ  
จ. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา  
 นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
ฉ. กลยุทธ์เชิงนโยบาย  
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  

1. บทน า  
 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
เฉพาะ ที่มีความยากล าบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ 
ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้าง 
ความมั่งคงของประเทศในระยะยาว  
  2. เป้าประสงค์  
 1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษเฉพาะ ได้รับ การ
บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
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 2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ ห่างไกล
สูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้าง ความมั่งคงของประเทศในระยะ
ยาว   
3. ประเด็นกลยุทธ์  
 3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   
 3.1.1 ตัวชี้วัด 
  (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น  
 (2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น 
  (3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการ การศึกษาข้ันพื้นฐานที่มี
คุณภาพ  
 3.1.2 แนวทางการด าเนินการ   
 ด าเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 
2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 (1) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง 
 (2) การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน  
 (3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
   (5) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้ด าเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และ กลุ่มที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ ต้องการ  
 3.2.1 ตัวชี้วัด  
 (1) จ านวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพักในโรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือ
การสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน อย่างปลอดภัย  
 (2) จ านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การพัฒนาทักษะชีวิต 
และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดี อย่าง เหมาะสม   
 (3) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ ทักษะอาชีพ ที่
เหมาะสมกับบริบท  
 (4) จ านวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มี นักเรียนกลุ่มชาติ
พันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบท  
 (5) จ านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร ได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักใน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
 (6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มี ประสิทธิภาพ  
 (7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  
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3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
  (1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร 
ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจ าเป็นและ เหมาะสมกับบริบท  
  (2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีดูแลหอพัก นอนตามความ
จ าเป็น และเหมาะสมกับบริบท 
  (3) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง
ทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิด จิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

(4) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมกับสภาพบริบท
ของพ้ืนที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และ เกาะแก่ง ควรท าอย่างไร” ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนา 
การแสดงนิทรรศการ  การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น การสร้าง Website Facebook  และ 
Line เป็นต้น  

(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและ ประเมินผลที่เหมาะสมส าหรับ
การพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร  

(6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี  2  
(7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 

และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุ วัฒนธรรม   
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

1. บทน า   
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย รวมถึง กลุ่ม

ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร   
ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็น 
พลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ 
และมี ทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21 โดย มีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 

1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนา สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education)  

 2) พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติและเป็น
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

3) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 4) พัฒนาผู้เรียนให้มี ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

5) การจัดการศึกษาเพ่ือ การบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

6) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และ  
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7) น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความ
ต้องการ และความถนัด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    
 
2. เป้าประสงค์  
 1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen)  
 2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ ต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม   
 3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ ที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมี ทักษะอาชีพตามความต้องการและความถนัด  
 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มี 
พัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถ พิเศษ ตามที่ระบุ
ไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ ครอบครัว ซึ่งจัดท าข้ึนบนพ้ืนฐาน
ความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน  
 5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional 
Services)  หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่ สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
 6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถ 
พ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตท่ีซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเองจาก
ปัญหายาเสพติดได้ 
3. ประเด็นกลยุทธ์  
 3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็น
รายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า (Career Education)  
 3.1.1 ตัวชี้วัด 
  (1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับ ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดท่ีถูกต้อง รักใน
สถาบันหลัก ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความ
ต้องการ และมีทักษะ ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
 (2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
 3.1.2 แนวทางการด าเนินการ  
 (1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 โดย
เน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่นการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดี ของชาติ 
และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และมี
ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
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 (2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
  (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการ จัดการเรียนรู้ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  
  (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ แผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการ จ าเป็นเฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ หรือความสามารถพิเศษ  
 3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
 3.2.1 ตัวชี้วัด  
 (1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
 (3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด กิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
 (4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 3.2.2 แนวทางการด าเนินการ 
  (1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร  จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
 (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ ในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม ที่ก าหนด  
 3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ   ด้าน
วิชาการน าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 3.3.1 ตัวชี้วัด 
   (1) ด้านผู้เรียน  
  1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น  
 2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน  
 3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน  
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 4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์  
 5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง การอ่าน (Reading Literacy)  
 6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง คณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy)  
 7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy)   
 8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  
 9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  
 10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
 11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจาก ปีการศึกษาที่ผ่านมา  
 12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้ เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้น
พ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการ ประเมิน PISA  
 13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน 
PISA  
 (2) ด้านสถานศึกษา  
          1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active 
Learning)  

2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา   3) ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)  

          4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 3.3.2 แนวทางการด าเนินการ  
 (1) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา เพื่อที่จะเข้ารับการ
พัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น  
 (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้ เอื้อต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย  
 (4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก ปฐมวัยที่ถูกต้องตาม
หลักจิตวิทยาพัฒนาการ  
 (5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อน ประถมให้มีพัฒนาการ
ความพร้อม เพื่อเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 (6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น 3 ด้าน  1) การรู้
เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 3) การรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)                                      
  (7) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และ สมรรถนะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3   
 (8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  



 
 

23 
          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563   โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 (9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน กิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning)  
 (10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
  (11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: 
Independent Study)  
 (12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ เช่น  
  1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม   
  2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
  3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา   
  4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ   
  5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์  
 (13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยระบบการ
สอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น   
 (14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตาม แนวทางการ
ประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน  
 (15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการ ประเมินผลผู้เรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing  
 (16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนน าไปสู่ความเป็นเลิศ ในแต่ละด้าน  
 (17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็น ห้องเรียนเฉพาะด้าน  
 (18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกรรม ผู้สร้างนวัตกรรม 
 3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  
 3.4.1 ตัวชี้วัด  
 (1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการ ประกอบอาชีพ  
 (2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ การพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความถนัด  
 (3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย  
 (4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา  
 3.4.2 แนวทางการด าเนินการ  
 (1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ อิงสมรรถนะและเตรียม
ความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
  (2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
 (3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น  ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น  
 (4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจ ในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด 
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ  
 (5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของอนามัย 
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  (6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) ใน
ทุกช่วงวัย 
  (7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา  
 3.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อ สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 3.5.1 ตัวชี้วัด  
 (1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 (2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)  
 (3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development) 
  
3.5.2 แนวทางการด าเนินการ  
 (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพ่ือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development)   
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้
สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental Education 
Sustainable Development: EESD)  
 (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการ ประยุกต์ใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 3.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ   
 3.6.1 ตัวชี้วัด  
 (1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
แต่ละระดับ  
 (2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะ อาชีพ ทักษะการ
ด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ  
 (3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มี ความสามารถพิเศษด้านต่าง 
ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น  
 3.6.2 แนวทางการด าเนินการ  
 (1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์การศึกษา พิเศษ หน่วยบริการ
และท่ีบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ  
  (2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ จ าเป็นพิเศษ ด้วย
ระบบและรูปแบบที่หลากหลาย   
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียน เฉพาะความพิการ  
  (4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
 (5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ 
การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
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  (6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการ ด ารงชีวิต ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการด ารงชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 (7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 (8) ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่าง ถูกต้อง เหมาะสม และ
สร้างสรรค์  
 (10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ ช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา  
 (11) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถ พิเศษในด้านวิชาการ 
ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ความเป็น เลิศพร้อมก้าวสู่สากล  
 (12) ส่งเสริม สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียน การสอน 

 (13) จัดให้มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ           (14) จัด
ให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  
 (15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดท า รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่ สื่อ 
นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา  
 (16) ส ารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดท าผังบริเวณ จัดท าแบบรูปและ
รายการสิ่งก่อสร้าง   
 (17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของ สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 (18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
 (19) ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัด การศึกษาส าหรับคน
พิการจังหวัด  
 (20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร ปกครองในพ้ืนที่ พัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนว ให้มีประสิทธิภาพ  
 (21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัด การศึกษา  

3.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา น าDigital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคม ฐานความรู้ (Knowledge-
Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

3.7.1 ตัวชี้วัด  
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform  
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 3.7.2 แนว
ทางการด าเนินการ  
(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพ่ือให้บริการ Digital Textbook ตาม เนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 

สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และ ให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
(2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นรายบุคคล  
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(3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital Platform 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

1. บทน า 
  การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ตั้งแต่ การ
จูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะอย่าง 
ต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และ 
ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น 
“โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการ 
พัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนา 
ผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การก าหนด 
มาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้ มาเป็น
ครู มีการวางแผนอัตราก าลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวางแผนการ
พัฒนา ครูอย่างต่อเนื่อง โดยน า Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทั้งการพัฒนา อบรมครู และการจัดท า
ฐานข้อมูล ก าลังคน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม น าไปสู่การวิเคราะห์ วางแผน
ก าลังคนได้ อย่างต่อเนื่อง   

2. เป้าประสงค ์  
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  เป็นมือ

อาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง  
3. ประเด็นกลยุทธ์  
3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู ให้ตรง

กับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  
3.1.1 ตัวชี้วัด 
 (1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
 (2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับบริบท

ของพ้ืนที่ 
 (3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนา คุณภาพของผู้เรียน  
3.1.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน และความต้องการครู  
(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการก าหนดสมรรถนะครู ให้สอดคล้องกับการพัฒนาใน

ศตวรรษท่ี 21   
(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ  
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี 
(5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  
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3.2.1 ตัวชี้วัด  
(1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ ปฏิบัติงานครบตามความ

จ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และ

การวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่ หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล   
3.2.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของผู้บริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็น ระบบและครบวงจร  
(2) ก าหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทางการศึกษา ให้เชื่อมโยง

กับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  
(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท า หลักสูตรที่มีคุณภาพให้

สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่ก าหนด  
(4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการ พัฒนาตามหลักสูตรที่

ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  
(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC)   
(6) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่

เน้นทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
 (7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มี ความรู้ทักษะด้าน 

Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3  
 (8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดย ใช้ระดับการพัฒนา

ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ที่มีความแตกต่าง 

(Differentiated Instruction)  
(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้

ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้ ความสามารถจัดการ

เรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น  
(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ จ าเป็นพิเศษ ตาม

ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและ ประเภทของความพิการ  
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training  
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะ ในการจัดการเรียนการ

สอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมิน จรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน 360 องศา)  
3.3 น าDigital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุก

ประเภทท้ังระบบ  
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3.3.1 ตัวชี้วัด  
(1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ  
(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology   
(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาท่ีขาดแคลน   
3.3.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษาทุกประเภททั้ง

ระบบ  
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทางการศึกษาทุกประเภท

ทั้งระบบ  
(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะ

การคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความ ต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น  
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ผ่านระบบ Digital Technology  
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

1. บทน า  
การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย รวมถึง 

กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 
ทุรกันดาร ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย  

1) เน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องระดับ
พ้ืนที่ เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาทั้งระบบตั้งแต่ การส ามะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การ
ตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออก กลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับพ้ืนที่ และการระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา  

2) ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ เช่น 
มาตรฐานด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนาม
กีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบ งบประมาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital 
Technology เป็นต้น  

3) สร้างความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและ

สถานศึกษาโดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ  
5)  น าDigital Technology มาเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการ

บริการการ เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
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2. เป้าประสงค ์  
สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และ

ลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา  
3. ประเด็นกลยุทธ์  
3.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาให้

สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  
3.1.1 ตัวชี้วัด  
(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
 (2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน  
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ การแนะแนวที่มี

ประสิทธิภาพ   
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ น ามาใช้ในการวางแผน

จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.1.2  แนวทางการด าเนินการ 
 (1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ภาคเอกชน และหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง วางแผนการ

จัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของ พื้นที่  
(2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ปี)   
(3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี จัดท า

แผนการนักเรียนทุกระดับ  
(4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียน ได้เข้าถึงการบริการ

การเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน  
(5) สถานศึกษาจัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยง ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือ

วางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของ พื้นที่ 

เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  
 3.2.1 ตัวชี้วัด  
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีก าหนด  3.2.2 แนวทางการ
ด าเนินการ   
(1) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐาน เพื่อสร้างโอกาสให้

ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพื้นที่ เช่น  
1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ 

หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น 
  2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  3) ด้านการบริหารจัดการ   
  4) ด้านงบประมาณ   
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  5) ด้านความปลอดภัย และ  
  6) ด้าน Digital Technology  
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่ก าหนด  
3.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
3.3.1 ตัวชี้วัด  
(1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุกระดับ  
(2) ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และ แผนปฏิบัติการที่

ตอบสนองส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตาม ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและ
ประเภทของความพิการ  

(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษา แบบเรียนรวม   
3.3.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุกระดับ 

และน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดท ากลยุทธศาสตร์ แผนการ ด าเนินงาน และ

แผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการท างานแบบมีส่วนร่วม  
(3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการ ช่วงเชื่อมต่อ 

(Transitional Services) หรอืการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษา ในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ 
หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตาม ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 (4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถ การจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม  

 (5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ  และสนับสนุนให้
สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ   

3.4.1 ตัวชี้วัด  
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา โดยตรงอย่างเหมาะสม  
(2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้ อย่างเหมาะสมและ

เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(3) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค ทางการศึกษา  
3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา  ทั้งด้านความเหมาะสม 

เพียงพอ   
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความ เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการ เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology  มาใช้ เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน   
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3.5.1 ตัวชี้วัด  
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับ โครงข่ายอินเทอร์เน็ต

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  
(2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในการ

จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน  
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี ประสิทธิภาพ และปลอดภัย  
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็น เครื่องมือในพัฒนาทักษะ

ด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน  
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device ส าหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy ส าหรับครู อย่างเหมาะสม เพ่ือ

เป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 

Information Technology: DLIT)  
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
1. บทน า  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการพัฒนา หน่วยงานใน

สังกัด ให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับท่ีท าหน้าที่ในการ 
ก ากับติดตาม เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมา 
ภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่ปราศจากการ ทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่ จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล ขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็น Digital เข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและ
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความ ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดย
มีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้   

1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัด การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา  
3) ยกระดับ การบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษา

เป็นศูนย์กลางในการ จัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่  
4) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่าง เหมาะสม เพียงพอ และ  
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5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้าน ต่าง ๆ ตั้งแต่
ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์ เพ่ือให้
สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ สามารถ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป  

2. เป้าประสงค ์  
สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ 

มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่   
3. ประเด็นกลยุทธ์  
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  
 3.1.1 ตัวชี้วัด  
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ การประเมินส่วนราชการ

ที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด   
(2) ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป  
 (4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)  
3.1.2 แนวทางการด าเนินการ  
(1) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรร

มาภิบาล  
(2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง   
(3) ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษา พิเศษ สถานศึกษา และ

องค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์  
(4) ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA: Integrity & Transparency Assessment)  

3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหาร จัด
การศึกษา  

3.2.1 ตัวชี้วัด     
ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
3.2.2 แนวทางการด าเนินงาน  
(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based Management) 

รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ“CLUSTERs”  
(2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพ้ืนที่ 
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 (3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

 (4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

 (5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้  ความเข้าใจ และ มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัด การศึกษา  

 (6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา   
 3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน  ให้

สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่  
3.3.1 ตัวชี้วัด  
(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ  
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ  
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
 (4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/

ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล  
(5) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง  
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
3.3.2 แนวทางการด าเนินการ 
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ทั้งระดับ

ปฏิบัติ และรับการก ากับติดตาม  
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา 4 ด้าน ให้

สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษาน าร่องรูปแบบ การกระจายอ านาจ เช่น   
 1) เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา   

2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)   
3) Autonomous School   

(3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐานหน่วยงาน
ระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับก ากับติดตามให้เหมาะกับ บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน  

(4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัด การศึกษาทั้งระบบ (Digital 
Transformation) 

 (5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน การจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้
ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น   

(6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการ พัฒนาทักษะ และคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน  

(7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชา รัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียน
กีฬา ฯลฯ               
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(8) น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ ติดตามเพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม มาตรฐานการศึกษา  

 (9) สร้างมาตรฐาน และก าหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
(10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหาร

จัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น   
(11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทน พิเศษและ

สวัสดิการอื่น ๆ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก  
(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจ  
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ได้ตามมาตรฐาน

คุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น น าไป สู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
3.4.1 ตัวชี้วัด  
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา โดยตรงอย่างเหมาะสม  
(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้ อย่างเหมาะสมและ

เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค ทางการศึกษา  
3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน  
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา  ทั้งด้านความเหมาะสม 

เพียงพอ   
(2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
 (3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความ เหลื่อม า 
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ใน การ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การนเทคโนโลยี Big Data เพื่อ เชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง 
ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล งบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นมาวิเคราะห์
เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ
สามารถ วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป  

3.5.1 ตัวชี้วัด  
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการ จัดการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
(2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์

เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  
3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน  
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถ เชื่อมโยง และบูรณาการ

ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่
เกี่ยวกับการศึกษา  การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล การพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพ
บุคคลของประเทศ น าไปสู่ การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ   

(2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา และ
หน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ  

(3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพื่อสนองตอบต่อการปฏิบัติงาน ของบุคลากรตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร  ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง 
ตลอดจนเชื่อมโยง ถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ  

(4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้าน
การศึกษาของประเทศ 

 (5) พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ น าไปสู่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
  
มาตรฐานการศึกษาของชาติ   

“มาตรฐานการศึกษาของชาติ”  หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์ ของคน
ไทย เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบส าหรับสร้างคนไทย 4.0 ที่แม้แตกต่างตามบริบท ของท้องถิ่นและของ
สถานศึกษา แต่มีจุดหมายร่วมคือ “ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันไดในเวทีโลก” สามารถเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการเมือง ต่อไปได้  
หลักการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ   

มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งก าหนดผ่านกรอบ (framework) ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ การศึกษานี้ 
จัดท าขึ้นให้สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กฎหมาย ยุทธศาสตร์และ
แผนงานทั้งหลายเหล่านี้ ต่างมีอุดมการณ์ เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพและความสามารถสูง พัฒนาตนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังคาดหวังให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา สามารถ 
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศสู่ ความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน 
 เป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติ   

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่ง ยึดเป็นแนวทางส าหรับ การพัฒนา
ผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมายในการ จัดการศึกษา โดย
การก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา และใช้
เป็นเป้าหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถด าเนินการต่าง ๆ  ได้อย่างสะดวกเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว 
นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวของ ในการจัดการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม การ
ก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล  และการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการในการ
จัดการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดท า มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ในรูปของ
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ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา เพ่ือให้ สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา ใช้เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาและจัดท า มาตรฐานการศึกษาขั้นต่ าที่จ าเป็นของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ข้ึนกับผู้เรียนทั้งในระหว่างที่ก าลังศึกษา และเพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนใน
ระหว่างที่ก าลังศึกษา เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลังจากส าเร็จการศึกษา ซึ่งถือเป็น “คุณลักษณะของ
คนไทย 4.0” ที่สามารถสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ให้กับประเทศ 

เป็นหมายส าคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาคือ การให้
อิสระสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาให้สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัด ของผู้เรียน ที่สอด
รับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดว่า สถานศึกษา เป็นผู้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (การ
ประเมินตนเอง) โดยการก าหนดมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา  พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ตาม
บริบท ระดับและ ประเภทการศึกษาของสถานศึกษา และให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ท าหน้าที่ประเมินภายนอกตามรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและ 
ประเด็นอ่ืน ๆ ผ่านหน่วยงานตนสังกัด โดยมุ่งหมายให้เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนา กระบวนการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของชาติ  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้เริ่มกระบวนการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ฉบับใหม่ โดยการศึกษาวิเคราะห์บริบททั้งภายในและภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการศึกษาของชาติ การ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของต่างประเทศ ผลการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  และผลจากการ
ประชุมระดมความคิดเห็น การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติฉบับใหม่นี้ จึงอยู่บน พ้ืนฐานที่อ้างอิงจาก
งานวิจัย องค์ความรู้ ขอมูลเชิงประจักษ์จากพ้ืนที่ รวมทั้งการติดตามผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  

1.  การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ศึกษาสภาพบริบทที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ที่ส่งผล
ต่อมาตรฐานการศึกษา ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอมทั้งในและต่างประเทศ พันธกรณี
ระหว่างประเทศต่างๆ ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบรรณไวกับองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้ง กฎหมาย ระเบียบ 
นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ  

2.  การประชุมรับฟังความคิดเห็น ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดประชุมรับฟัง ความคิดเห็นฯ 
ทั้งสิ้น 8 ครั้ง จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้บริหารหน่วยงานระดับนโยบาย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้
ปฏิบัติ ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม เพื่อให้มาตรฐาน การศึกษาเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง  

3.  การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย ในอนาคต 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือให้ทราบ ความต้องการของ
ประชาชนเกี่ยวกับคุณลักษณะของคนไทยในอนาคต โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 3 ประเด็น ประกอบด้วย คุณลักษณะ
ที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของคนไทยในปัจจุบัน คุณลักษณะของคนไทย ที่ตองการในอนาคต 10 ปีข้างหนา และ
คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ตามนโยบายประเทศไทย 4.0  

4.  การติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผลมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยด าเนินการ เก็บข้อมูล
จากสถานศึกษาต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษา เฉพาะทาง การ
อาชีวศึกษา การอุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
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5.  การยกร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ การรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวของ การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน และการติดตามประเมินผล การด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และยกร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... 

6.  การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... ส านักงาน เลขาธิการ
สภาการศึกษา ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... จ านวน 7 ครั้ง และ
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม  

7.  การเสนอร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่  2/2560 เมื่อ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ แล้วให้ปรับปรุง ตามขอเสนอแนะ และ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

8.  การทบทวนร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แต่งตั้ง คณะท างาน
ยกร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติเพ่ือทบทวนร่างมาตรฐานการศึกษาฯ ฉบับเตรียมเสนอ คณะรัฐมนตรี โดยรับ
ฟังความเห็นจากการประชุมหารือกับผู้เกี่ยวของมาประกอบการปรับปรุง  

9.  การเสนอร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่  2/2561 เมื่อ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ และให้ปรับปรุง ตามขอเสนอแนะ แล้วเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐานได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้มาตรฐานที่  
1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ค าอธิบาย 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การ

เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและ
การท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ชิ้นงานผลผลิต 

4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้า
ในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจต
คติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนดผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น 
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การให้ระดับคุณภาพ 
 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการ 
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ ากว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีต่ ากว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมต่ ากว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ปานกลาง 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไป
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไป
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ด ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตาม เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ 
ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม 
 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนผู้เรียนมี 
ความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณสูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่ 
สถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด 
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมผู้เรียนมี 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
และการท างานหรืองานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่ 
สถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ 
แก้ปัญหาได้ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหา 
ได้ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการน าไปใช้และเผยแพร่ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
และการท างานหรืองานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดเป็น
แบบอย่างได้ 
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของ 
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย  
ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 

 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

การจัดการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการเป็นการจัด 

ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน 
สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา 
ก าหนดชัดเจนสถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท

ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของ
กลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
          สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
      สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้สถานศึกษา
จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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การให้ระดับคุณภาพ 
 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดไม่ชัดเจนมีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ปานกลาง เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ด ี เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา เป็นไปได้ในการปฏิบัติมีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ 
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
 

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิ 
ภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม 
ความต้องการของครูและสถานศึกษา 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
 

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษาความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็น
แบบอย่างได้ 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนางาน  
จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน 

ค าอธิบาย 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียนรวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

3.1จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

3.3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ 



 
 

44 
          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563   โรงเรียนโพนงามศึกษา 

วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือ
น าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
การให้ระดับคุณภาพ 
 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 

ก าลังพัฒนา จัดการเรียนรู้ที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ใช้
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ 
ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง 
ไม่เป็นระบบ 

ปานกลาง จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ด ี จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถน าไป 
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
 

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัด
กิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้  
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ 
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเด็กรักที่
จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ยอดเยี่ยม 

 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษามีแผนการจัดการ 
เรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถน าไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ 
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย 
ตนเอง 
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกเด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ 
ร่วมกันอย่างมีความสุมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ครู และผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล 
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

กรอบนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

วิสัยทัศน ์
 เป็นองค์กรจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ครูและบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
เน้นระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วนร่วมและการเชื่อมโยงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ 
1. ส่งเสริม พัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าหลักสูตรและจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
  2. ส่งเสริม พัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนการ
วิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหา มีวิจารณญาณตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  3. ส่งเสริม พัฒนาให้สถานศึกษามีการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
  4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้มาใช้ในการบริหาร และการจัดการศึกษา 
  5. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสหวิทยาเขตและสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  6. ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน 
ในจังหวัดสกลนครอย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
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เป้าประสงค ์
เพ่ือให้การจัดการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยจึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดสิ่งเสพ
ติด สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
2. ครูมีหลักสูตรชั้นเรียนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตรงตามศักยภาพของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชพีอย่างต่อเนื่อง 
4. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนการวิเคราะห์ วิจัยแก้ปัญหา มีวิญญาณ ความเป็นครู มี
คุณธรรมจริยธรรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
5. สถานศกึษามีการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. สถานศึกษามีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาและจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานสู่
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
8. สถานศึกษา ชุมชนมีการด าเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9. สถานศึกษา ชุมชนมีการสร้างขีดความสามารถในการค้าและการลงทุน 
10. สถานศึกษา ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม 

 
 

  
 

 
 
นโยบายความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียน 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาให้ผู้เรียนดี เก่ง และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการใช้สื่อเทคโนโลยี 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีขวัญและก าลังใจที่ดี 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
5. บริหารจัดการทรัพยากรในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 

                                   
                                     มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 

นโยบายโรงเรียนโพนงามศึกษา 
ปีงบประมาณ 2563 

 

ค าขวัญ 
โรงเรียนโพนงามศึกษา 
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                                             การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ 
 

 
 
 

                  
                                    

ก้าวทันเทคโนโลยี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 
 
 
 

 
 

โรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนน่ารัก ครูน่าเคารพ ผู้บริหารน่าศรัทธา 
 

 
 
 
 

ภายในปี 2565 โรงเรียนโพนงามศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
ตามแนวทางศาสตร์พระราชา 

 

 
 

 
 

1. มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากลการจัดการศึกษา และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
2. มุ่งพัฒนาการวิจัยและสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีพัฒนาการเรียนการสอน  
3. มุ่งพัฒนาหลักสูตร และองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลตามเกณฑ์

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
4. การพัฒนาเชิงระบบในการบริหารงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 5. สร้างภาคีเครือข่าย ร่วมพัฒนาและดูแลนักเรียนเต็มตามศักยภาพ 

วิสัยทัศน ์
โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 

พันธกิจ 
โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 

อัตลักษณ์ 
โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 

ปรัชญา 
โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 

                 ปณิธาน 
โรงเรียนโพนงามศึกษา 
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6. มุ่งพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์
พระราชา 

7. ส่งเสริม สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการบริหารงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  
        8. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
          9. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
          10. ส่งเสริมให้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา และมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนตามแนวทางสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
          11. ส่งเสริมการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลอดยาเสพติดและอบายมุข อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข ตามวิถีของ
ความพอเพียง 
5. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุม ผู้เรียนพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 
 
 
 
 
1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
2. มีการวิจัยและสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีพัฒนาการเรียนการสอน 

    3. มีหลักสูตร และองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลตามเกณฑ์โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
4. การพัฒนาเชิงระบบในการบริหารงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ 

    5. มีภาคีเครือข่ายที่ร่วมพัฒนาและดูแลนักเรียนเต็มตามศักยภาพ 
6. ครู และบุคลากรทางการศึกษา บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
7. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการบริหารงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
8. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
9. ระบบสาธารณูปโภคและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีคุณภาพ 
10. ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา และมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
11. บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 

       กลยุทธ์ระดับองค์กร 
         โรงเรียนโพนงาม
ศึกษา 

 

        เป้าประสงค ์
โรงเรียนโพนงามศึกษา 
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1. นักเรียนร้อยละ 80  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
2. นักเรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการสื่อสาร 
3. นักเรียนร้อยละ 60  มีความสามารถในการคิด 
4. นักเรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
5. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
6. นักเรียนร้อยละ 90  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
7. นักเรียนร้อยละ 80  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
8. ครูร้อยละ 100  มีวิจัยทางการศึกษา/วิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
9. ครรู้อยละ 100  มีสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีพัฒนาการเรียนการสอน อย่างน้อยภาค
เรียนละ 2 ชิ้น 
10. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
11. ครรู้อยละ 100 มีแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 1 รายวิชา 
12. มีการวัดผลประเมินผลตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80  
 13.  สถานศึกษามีการจัดแสดงแผนภูมิโครงสร้างของสถานศึกษาอย่างชัดเจน  
 14.  สถานศึกษามีคู่มือ การปฏิบัติงานของสถานศึกษาครบทุกกลุ่ม/ทุกงาน 
15. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
16.  สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า โรงเรียน
เครือข่ายทั้งหมดอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
17.  มีการจัดตั้งชุมนุม/ชมรม/สภานักเรียน ที่ร่วมส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 
18. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากบุคคลและหน่วยงานภายนอก 
19. ภาคีเครือข่ายของมีส่วนร่วมสถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วม  
20.  มีภาคีเครือข่ายสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีพัฒนาและดูแลนักเรียนเต็มตามศักยภาพ 
21. ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา 
22. ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนมีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
โดยยึดสถาบันหลักของชาติ 
23. ร้อยละ 100  ของครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ในกิจกรรมสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อมน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
24. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้าน พฤติกรรมและอารมณ์ ตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
25. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนที่ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ด้านพฤติกรรมและอารมณ์ท่ีเป็นปัญหาต่อสังคม 

           ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
   โรงเรียนโพนงามศึกษา 
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26. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
แบบสัมภาษณ์ การศึกษาจากแฟ้มสะสมงานของผู้เรียน 
 27. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 28. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 29. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 30. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่ปลอดจากสารเสพติดและอบายมุข 
  31. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่สามารถน าภูมิปัญญาไทย มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
  32. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
  33. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีจิตส านึกและค่านิยม ซื่อสัตย์ สุจริตและถูกต้องชอบธรรม 
  34. ร้อยละ 90 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน   (ดนตรี 
นาฏศิลป์ และศิลปะ) 
   35. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
   36. สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างและระบบการบริหารงานเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคท่ีมีความ
คล่องตัวสูงและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ 
   37. สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนมาตรการประหยัดพลังงาน 
   38.  โรงเรียนมีเครือข่ายแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   39.  โรงเรียนมีวิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
   40.  ร้อยละ 100 ของบุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
   41.  ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
  

การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน 
1. สภาพปัจจุบันของการด าเนินงานของโรงเรียน มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

1.1ด้านโครงสร้าง/นโยบาย( Structure) S1 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1.) โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจนท าให้
สามารถจัดบุคลากรตามโครงสร้างงานได้ 
2.) โรงเรียนก าหนดภารกิจงานไว้อย่างชัดเจนท าให้ครูรู้
หน้าที่ต้องปฏิบัติให้ส าเร็จตามเป้าหมายได้ 
3.)โรงเรียนมีคู่มือในการปฏิบัติตามขอบข่ายงานอย่าง
ชัดเจนท าให้ครูปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.)โรงเรียนมีการกระจายอ านาจในการบริหารงานตาม
โครงสร้าง  ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
5.)โรงเรียนก าหนดนโยบายและแผนงานครอบคลุมทุก
สายงานของบุคลากรทุกฝ่าย  ส่งผลให้ได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรทุกคนเป็นอย่างดี 

1.)โครงสร้างการบริหารงานมีภารงานมากใน
บางอย่างโรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ 
2.) การแบ่งงานตามโครงสร้างการบริหารของ
โรงเรียนที่มีข้อจ ากัดในด้านบุคลากรเนื่องจาก
บุคลากรน้อย ท าให้เกิดสภาวะ“งานล้นคน” 
ตลอดจนต้องรับผิดชอบในงานที่ไม่ตรงกับความรู้
ความสามารถ ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดความ
ล่าช้า 
3.) ครูรับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงาน
บางท่านมีความรับผิดชอบน้อยส่งผลให้การท างาน
ไม่มีประสิทธิภาพ 
4.) การนิเทศติดตามงานไม่สม่ าเสมอท าให้ครูบาง
คนท างานไม่เต็มตามศักยภาพ 
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6.)โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยจัดท า
เป็นแผนกลยุทธ์ก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และตัวชี้วัดความส าเร็จ ในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ
อย่างชัดเจน ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน ส่งผลให้การ
ด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
7.)โรงเรียนมีมาตรฐานของสถานศึกษาเพ่ือใช้ก าหนด
คุณภาพการศึกษาและมีระบบการประเมินภายใน  

ส่งผลให้การศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

5.) คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายของโรงเรียนน้อย  ส่งผลให้
การด าเนินงานไม่ตรงกับความต้องการของชุมชน 
6.) นโยบายการจัดการศึกษามีภาระงานที่มาก
ขึ้น  ท าให้ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูลดลง 
  

 

1. 2 ปัจจัยด้านบริการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน ( Service/product)   S2 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1.)โรงเรียนจัดการบริหารการศึกษาอย่างทั่วถึง  ท าให้ผู้เรียน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและท่ัวถึง 
2.)โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ท าให้สามารถ
ยกระดับการบริการและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยเฉลี่ยดีขึ้น  สอบเข้าเรียนต่อได้มากขึ้น 
3.)โรงเรียนเป็นสถานที่บริการส าหรับชุมชนในการออกก าลัง
กายมีประชาชนในชุมชนได้เข้ามาใช้บริการ 
4.)โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชนส่งผลให้ชุมชนเข้า
มารับบริการจากทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
5.)  โรงเรียนมีอาคารสถานที่ เอ้ือต่อการพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนรู้ และส่งเสริมผลผลิตให้มีคุณภาพ 
6.) โรงเรียนมีการก ากับติดตามนักเรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้
นักเรียนส่วนใหญ่มรีะเบียบวินัยดีความรับผิดชอบและมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
7.) โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษาส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามมาตรฐานการศึกษาที่ควรจะได้รับ 
8.)โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตส่งผลให้
นักเรียนกล้าแสดงออก มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมี
ความสุข 
9.) โรงเรียนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
10.)โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถด้าน
ดนตรีกีฬาส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านดนตรีกีฬา
สามารถเป็นอาชีพในอนาคตได้ 

1.) นักเรียนขาดความสนใจในการใช้แหล่ง
เรียนรู้โดยเฉพาะการรักการอ่าน  ส่งผลให้ได้รับ
ประสบการณ์ไม่หลากหลายเท่าท่ีควร 
2.) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่
หลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนบางส่วนมีค่อยสนใจ
การเรียนท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3.) การจัดการเรียนการสอนที่ไม่เน้นนักเรียน
เป็นส าคัญส่งผลให้ผู้เรียนบางส่วนยังขาดทักษะ
การคิด และการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
4.)การจัดการเรียนการสอนที่เน้นวิชาการมาก
เกินไปส่งผลให้ ผู้เรียนมีจิตอาในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 
5.) การให้ผู้เรียนใช้โทรศัพท์อย่างอิสระส่งผลให้
ผู้เรียนติดใช้สื่อออนไลน์ในทางที่ไม่เหมาะสม 
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1.2 สภาพแวดล้อมภายในด้านครู 
ด้านบุคลากร ( Man M1) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1.) บุคลากรของโรงเรียนมีวุฒิทางการศึกษาขั้นต่ า
ระดับปริญญาตรี มีความความสามารถได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีรับมอบหมายได้เป็นอย่างดี  
2.) บุคลากรของโรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้พัฒนา
ตัวเองในทุกด้าน  ทั้งด้านความรู้ความสามารถ  ทักษะ
การท างานในอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  ส่งผลให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพ 
3.) บุคลากรของโรงเรียน  ตั้งใจท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ  ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. ) บุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่
ยอมรับของนักเรียนและชุมชน 
ท างานร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี  
5.) บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่นส่งผลต่อเวลาใน
การท างานให้กับโรงเรียนมากขึ้น 
6.)  บุคลกรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน (อายุ 30 – 50 ปี) 
ที่สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ 

1.)  ครูและบุคลากรที่มีทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษมีน้อย  
2.)  ครูบางท่านขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ด้านเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
3.) ครูมีภาระงานพิเศษอ่ืนมากเกินไป ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอน 
4.)  ครูขาดการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เป็นรูปแบบเดิมๆ 
5.)  ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
ส่งผลต่อการท างานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ขั้นสูงได้ 
 

 
1.3  ด้านการเงิน ( Money M2) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1.) โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณ
รายหัวจากหน่วยงานต้นสังกัด ท าให้มีงบประมาณใน
การบริหารจัดการตลอดปีงบประมาณ 
2.) การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ
ราชการส่งผลให้การบริหารงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.) การใช่จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่าส่งผลให้มีการพัฒนาโรงเรียนทุกๆด้านอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.) การจัดสรรงบประมาณตามแผนเป็นไปตามความ
ต้องการและความจ าเป็นในแต่ละปีส าหรับซื้ออุปกรณ์ 
การเรียนการสอนส่งผลให้มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับ
ความต้องการ 

1).งบประมาณท่ีหน่วยงานต้นสังกัดจัดสรรให้มีการ
โอนให้โรงเรียนล้าช้าส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล้าช้าไม่
ทันกับความต้องการ 
2.) งบประมาณด้านที่ดินสิ่งก่อสร้างมีไม่เพียงพอส่งผล
ให้การก่อสร้างไม่สามารถท าได้ตามความต้องการได้ 
3.) งบประมาณค่าไฟฟ้ามากเนื่องจากมีเครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้ามากในโรงเรียนส่งผลให้ต้องเสีย
งบประมาณในส่วนนี้มากขึ้น 
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1.4 ด้านอาคารสถานที่และวัสดุ ( Material  M3) 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1.)  โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่
ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
เป็นอย่างดี 
2.)  โรงเรียนมีอาคารเรียนที่มั่นคง แข็งแรง ท า
ให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ 
3.)  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในที่
หลากหลายส่งผลดีต่อการสืบค้นและการศึกษา
ด้วยตนเอง 
4.)  โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน และการจัดการเรียนการสอนส่งผล
ให้มีสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนได้ 

1.)  อาคารสถานที่ขาดการดูแลอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีช ารุด
เสียหายอายุการใช้งานสั้นขึ้น 
2.)  ระบบการระบายน้ าภายในโรงเรียนไม่มีคุณภาพ  ท าให้
ประสบปัญหาน้ าท่วมขังในบางพ้ืนที่เวลาฝนตกหนัก 
3.)  แหล่งเรียนรู้ขาดการดูแลรักษาส่งผลต่อคุณภาพในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.) ระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนเสียบ่อยส่งผลต่อการสืบค้น
ที่ล่าช้า 
5.) วัสดุอุปกรณ์ขาดการดูแลเอาใจใส่และบ ารุงรักษาท าให้
อายุการใช้งานน้อยไม่คุ้มค่า 
6.) การซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ล่าช้า ท าให้ ไม่ทันต่อการใช้
งาน 

 
1.5  ด้านบริหารจัดการ  ( Management M 4) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1.) ระบบบริหารมีการแบ่งโครงสร้างบริหารงานที่
ชัดเจนเหมาะสม  ส่งผลให้การปฏิบัติงานส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.) โรงเรียนมีแผนและโครงการเพื่อใช้ในการพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้การจัดการการศึกษามี
ประสิทธิภาพ 
3.) โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีดีส่งต่อการใช้ข้อมูล
ท าได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
4.) การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการท าให้มีความโปร่งใสน่าเชื่อถือ 
5.) การบริหารจัดการผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น ามี
ความมุ่งม่ันสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย  มีคุณธรรม 
จริยธรรมส่งผลต่อการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 
6.) ผู้บริหารใช้ภาวะผู้น าที่เหมาะสมในการให้บุคลากร
ท างานตามที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
7.) โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ปกครอง    ชุมชน  หน่วยงานต่างๆในท้องถิ่นเสมอ
ท าให้ได้รับความร่วมมือด้วยดี  ส่งผลท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 

1.)  มีการประสานงานและการประชาสัมพันธ์น้อย 
การก ากับติดตามงานบางโครงการขาดความต่อเนื่อง 
2). นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และมีภาระการ
รายงานด้านเอกสารมากท าให้มีอุปสรรคในการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
3).มีนโยบายและงานเร่งด่วนบ่อย ส่งผลกระทบกับ
การเรียนการสอน 
4.) การติดตามและประเมินผลยังไม่ต่อเนื่องส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานที่ล่าช้า 
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2.  สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

2.1 การเมืองและกฎหมาย (Politic) 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค  (Threat) 

1.) พระราชบัญญัติการศึกษาเอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอน 
2.) นโยบายของรัฐเรื่องการศึกษาภาคบังคับส่งผลให้
นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน 
3.) โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพเปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษามากขึ้น 
4.) การยกระดับสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลส่งผลให้เกิด
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.) กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีโอกาส
ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
6.) มีระเบียบ  กฎหมาย  ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ส่งผลให้โรงเรียนปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
 

1.) นโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การ
ด าเนินงานต้องปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนา 
2.)  นักการเมืองเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ
ด้านการศึกษาส่งผลให้มีการเบี่ยงเบนจาก
จุดมุ่งหมายหลักของการจัดการศึกษา 
3.) นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของ
รัฐบาลไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ส่งผลให้บริหารจัดการภายในโรงเรียนไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
4.) ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย
และการเมืองส่งผลให้ไม่สนใจในสิทธิการได้รับโอกาส
ทางการศึกษาของบุตรหลาน 
5.) การกระจายอ านาจในการบริหารการศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัดยังไม่เต็มรูปแบบส่งผลให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาไม่มีอ านาจการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตนเอง 
 

 
 

2.2 เศรษฐกิจ (Economic) 
โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threat) 

1. )  ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนโรงเรียนใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนมี
งบประมาณในการบริหารการจัดการศึกษามากข้ึน 
2. )  สมาคมผู้ปกครองฯ  ศิษย์เก่า  และภาคีเครือข่าย
ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่หลากหลาย 
3. ) ผู้ประกอบการในชุมชนให้การสนับสนุนการจ้าง
งานนักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 

4. ) ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  สโมสร 

โรตารีจังหวัดสกลนคร และองค์กรเอกชนต่าง ๆ 
ร่วมกับทางโรงเรียนได้บริจาค ทุนทรัพย์ในด้านต่าง ๆ 
และวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา ส่งผลท าให้ขึ้น 

1. )  ชุมชนมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและราคาผลผลิต
ทางการเกษตรกรรมตกต่ าส่งผลกระทบต่อรายได้ของ
ผู้ปกครอง 
2. ) ผู้ปกครองว่างงานตามฤดูกาลและไม่มีที่ดินท ากิน 
ต้องไปท างานที่อ่ืน ส่งผลต่อการดูแลบุตรหลาน 
3. ผู้ปกครองมีหนี้สินภาคครัวเรือนในอัตราที่สูง และ
ค่าครองชีพสูง ส่งผลให้นักเรียน 
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สังคม (Social)  

โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threat) 
1. โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชน

และสังคมส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก
ชุมชนได้เป็นอย่างดี 

2. หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้การ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียน
และองค์กรต่างๆมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

3. นักเรียนมีความรักในวัฒนธรรม ประเพณี มีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ในท้องถิ่นส่งผลให้การรักษาประเพณีวัฒนธรรมอัน
ดีงามท่ียั่งยืน 

4. น าระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของโรงเรียน 
5.บุคลากรส่วนใหญ่ในชุมชน ยึดมั่นในศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นส่งผลให้ครูและ
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 

1. ผู้ปกครองและนักเรียนขาดความตระหนักในเรื่อง
สิทธิและหน้าที่ของตนเองส่งผลให้เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 
2. นักเรียนขาดวิจารณญาณในการเสพสื่อสังคม
ออนไลน์ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา 
3. นักเรียนขาดความอดทน ไม่มีภูมิคุ้มกันทางด้าน
สังคมส่งผลให้ปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในยุคปัจจุบัน 
 

 
เทคโนโลยี 

โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threat) 
1. การให้บริการสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือ
การสืบค้นข้อมูลแก่ครูและนักเรียนส่งผลให้มีความ
สะดวกสบาย 

2. โรงเรียนมีเว็บไซต์ในการเผยแพร่ผลงานข้อมูล 
ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนส่งผลให้การ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว 
3. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์  
อินเตอร์เน็ต ) ส่งผลให้บุคลากรและผู้เรียนมีแหล่ง
สืบค้นข้อมูล  แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
หลากหลาย    
 

1. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทาง
เทคโนโลยีที่ชักจูงนักเรียนให้น าไปใช้ในทางที่ไม่
เหมาะสม 

2. มีสิ่งแวดล้อมที่มีสื่อยั่วยุเช่น ร้านเกม การใช้
โทรศัพท์มือถือ ท าให้นักเรียนมีความเสี่ยงในการ
ด ารงชีวิตที่ดี 

3. นักเรียนบางส่วนน าสื่อเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด 

ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้านเทคโนโลยี 
เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต เกม 

4. ขาดแหล่งบริการด้านเทคโนโลยีในชุมชนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
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ประเด็นตัวชี้วัดปจัจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)/ผลการประเมิน 

 

 
รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 

 

 
1.  ด้านสังคม-วฒันธรรม (Social = S) 0.06 

 

 
2. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T ) 0.08 

 

 
3.  ด้านเศรษฐกิจ  ( Economic = E ) 0.12 

 

 
4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) 0.08 

 

 
สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  0.34 

 

 
ประเด็นตัวชี้วัดสภาพแวดล้อมภายใน ( 2S4M )/ผลการประเมิน 

 

 
รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 

 

 
1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S1 ) 0.06 

 

 
2.   ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products  = S2 ) -0.06 

 

 
3. ด้านบุคลากร  (Man = M1) 0.03 

 

 
4.  ด้านประสิทธิทางการเงิน  (Money = M2) 0.03 

 

 
5.  ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3 ) -0.01 

 

 
6.  ด้านการบริหารจัดการ ( Mannagement  = M4 ) 0.01 

 

 
สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  0.07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


