
คำนำ 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขับเคล่ือนการพัฒนายกระดับโรงเรียน 
ชั้นนำ ที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล เพ่ือเป็นโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนาผู้เรียน 
สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม  หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มินิสัยใฝ่
เรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมนำความรู้ 
รักความเป็นไทย และมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล กระทรวงศึกษาธิการ โยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายแก่โรงเรียน กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
โรงเรียนพัฒนาสู่มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เพื่อส่ือสารและสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้น และเพ่ือให้การดำเนินงานยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สู่มาตรฐานสากล นำสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โรงเรียนจึงได้จัดทำเอกสาร “แผนกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล (World-Class 
Standard School) ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔“ฉบับบนี้ขึ้น เพ่ือนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงาน
ของโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลต่อไป 
 

 

                                                                        (นายธีระ  คนชุม) 

                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 
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คำเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลนางรอง 
 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลนางรองฯ มีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์ 

พุทธศักราช ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ของโรงเรียนอนุบาลนางรองฯ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓  สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเกิด

จากความร่วมมือของคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเห็นว่าเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างมาก คณะกรรมการสถานศึกษา  ขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนอนุบาลนางรอง ฯ ขอขอบคุณคณะทำงานแผนกลยุทธ์พุทธศักราช ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ของ

โรงเรียนอนุบาลนางรอง ฯ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

 

                                                                    (นายแพทย์สอาด วีระเจริญ) 
                                                            ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                            โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ข 

 



สารบัญ 

เรื่อง           หน้า 
คำนำ            ก 
คำเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน      ข 
บทท่ี ๑ บริบทข้อมูลพื้นฐานภาพรวมสถานศึกษา (School Profiles) 
 ๑. ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียน        ๑ 
 ๒. ประวัติโรงเรียน         ๓ 
 ๓. โครงสร้างการบริหาร         ๓ 
 ๔. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร         ๔ 
 ๕. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ี         ๕ 
 ๖. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน         ๗ 
   ๗. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น       ๑๑ 
 ๘. ผลการประเมิน O-NET ระดับช้ัน ป.๖      ๑๒ 
 ๙. ผลการประเมิน NT ระดับช้ัน ป.๓      ๑๒ 
 ๑๐. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม     ๑๓ 
 ๑๑. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการการศึกษา   ๑๕ 
 ๑๒. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา      ๑๗ 
 ๑๓. ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร      ๑๙ 
บทท่ี ๒ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการประเมินสถานภาพ 

๑. การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนอนุบาลนางรอง ฯ    ๒๑ 
 ๒. สถานภาพของโรงเรียน        ๒๔ 
 ๓. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน     ๒๖ 
  

บทท่ี ๓ ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน 
๑. นโยบายของรัฐบาล        ๒๗ 

 ๒. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ      ๓๑ 
 ๓. นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓    ๕๘ 
 ๔. นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียนอนุบาลนางรอง ฯ      ๘๑ 
บทท่ี ๔ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลนางรอง ฯ 
 ๑. กลยุทธ์หลักของของโรงเรียนอนุบาลนางรอง ฯ     ๘๑ 
 ๒. ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลนางรอง ฯ   ๘๑ 
        ๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ   ๘๑ 
  ๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   ๘๒ 
  ๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากร    ๘๓ 

๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ๘๓ 
 
 



 สารบัญ (ต่อ)  
 

เรื่อง           หน้า 
๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเครือข่ายและการระดมทรัพยากร  ๘๔ 

 ๒.๖ ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา    ๘๔ 
๒.๗ ยุทธศาสตร์การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ๘๔ 
๒.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามเพื่อ                 ๘๔ 

      พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 
๒.๙ ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ๘๕  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บทท่ี ๑ 
บริบทข้อมูลพ้ืนฐาน 

ภาพรวมของสถานศึกษา (School Profiles) 
  

๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปของโรงเรียน  
          ช่ือ    โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)  

 อักษรย่อ   อ.น.ร.     

 วันประกาศจัดต้ัง   วันท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๙   

 สัญลักษณ์ของโรงเรียน    อ เป็นอักษรย่อคำว่า “อนุบาล” เขียนตัวหนาสีน้ำเงิน 

    รูปแบบสามเหล่ียม กรวยหงายวางซ้อนด้านหลังดอกบัว 

 ปรัชญา     สุ  วิ  ช  า  โ  น    ภ  วํ  โ  ห  ติ (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)    

        

 คำขวัญโรงเรียน               ประพฤติดี  มีวิชา  รู้หน้าท่ี  มีประชาธิปไตย   

 อัตลักษณ์ของโรงเรียน  วิถีพอเพียง 

          เอกลักษณ์ของโรงเรียน              สถานศึกษาพอเพียงช้ันดี     

ศูนย์รวมจิตใจ   ศาลเจ้าพ่อเมืองนางรอง      

 พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธศรีศักยมงคล               

 ดอกไม้ประจำโรงเรียน        ดอกเข็ม แสดงถึง ครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลนางรองฯ เป็นผู้ท่ีมี 

       ปัญญาท่ีเฉียบแหลม                    

ต้นไม้ประจำโรงเรียน        ต้นมะขาม แสดงถึง ความอดทน เข้มแข็ง มีระเบียบวินัยและ 

                                          มีความรับผิดชอบ                         

 สีประจำโรงเรียน     เทา-ชมพู  

     สีเทา แสดงถึง ความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญา 

     สีชมพู แสดงถึง ความรัก ความอบอุ่น ร่าเริง แจ่มใส จิตใจงดงาม

 ช่ือคณะสีในโรงเรียน  ๑. สโรชา  : สีเหลือง 

     ๒. อรพินท์  : สีม่วง 

     ๓. บษกร  : สีฟ้า 

      ๔. โกเมศ  : สีแดง 

     ๕. ปทุมชาติ  : สีเขียว   

 ผู้เริ่มจัดต้ังโรงเรียน   พันตรีหลวงยุทธการกำธร (นาค  สังขกฤษณ์)    

  ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานคนปัจจุบัน  นายแพทย์สอาด  วีระเจริญ           

 นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ คนปัจจุบัน   นายพรชัย  ศรีสุริยันโยธิน     

 นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คนปัจจุบัน  นายหัน  ภู่ห้อย  

 



 อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน  ๑. นางแปลก  ยุทธการกำธร) 

๒. นายเล็ก นรัฐกิจ 

๓. นายสระ  ชาติประสพ 

๔. นายกว่าง  โรจนพันธ์ 

๕. นายสุวรรณ  ภูละ 

 ๖ นายหยาด  ภูละ 

 ๗. นายเปล่ียน  ลัทธิกุล  

 ๘. นายดิเรก  จัตุกูล 

 ๙. นายเฉลิม  สุขเกษม  

 ๑๐. นายหัน  ภู่ห้อย 

 ๑๑. นายนที  เทียนวรรณ 

 ๑๒. นายเกรียงศักดิ์  อริยะศิริวงศ์    

ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน    ๑๓. นายธีระ  คนชุม  

 ประเภทโรงเรียนในโครงการพิเศษ    ๑. โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

        ๒. โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ STEM Education : สสวท. 

       ๓. โรงเรียนคุณภาพด้านวิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

ตามมาตรฐาน สสวท. (โรงเรียนมาตรฐาน STM : สสวท.) 

        ๔. สถานศึกษาพอเพียง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

        ๕. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาปฐมวัย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ 

        ๖. ต้นแบบการศึกษาปฐมวัย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ 

   ๗. ศูนย์เครือข่ายสาระศิลปศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ 

        ๘. โรงเรียนวิถีพุทธ 

   ๙. โรงเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” 

        ๑๐. โรงเรียนสุจริต  

        ๑๑. โรงเรียนคุณธรรม : คุณภาพระดับ ๓ ดาว 

        ๑๒. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  

๒. ประวัติโรงเรียนอนุบาลนางรองฯ 
ต้ังอยู่เลขท่ี ๙๐ ถนนสืบสหการ เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีปริมาณพื้นท่ี 

จำนวน ๒๙ ไร่ ๒งาน๑๐ตารางวา โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๓๑-๐๗๕ โทรสาร ๐๔๔-๖๓๑-๐๗๕    

http://www.anubannangrong.ac.th ก่อต้ังเมือ่วันท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๙ โดยอาศัยบ้านพักรับรอง

ราชการอำเภอนางรอง ดำเนินการโดยนายอำเภอนางรอง คือพันตรีหลวงยุทธการกำธร (นาค สังขกฤษณ์) และ

ประชาชนชาวนางรอง ให้ช่ือโรงเรียนว่า “โรงเรียนสังขกฤษณ์” เปิดทำการสอนประถมวิสามัญการเรือน รับ

เฉพาะ นักเรียนหญิง ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีนางแปลก  ยุทธการกำธร เป็น

ครูใหญ่คนแรก 

http://www.anubannangrong.ac.th/


พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้ย้ายท่ีเรียนจากท่ีเดิมมาเรียนท่ีอาคารเรียนหลังใหม่ บริเวณสระน้ำท่าลาว เป็นอาคาร

เรียนแบบทรงปั้นหยา ๒ ช้ัน พ.ศ.๒๔๙๙ ทางราชการได้ทำการยุบช้ันเรียนปีท่ี ๕ – ๖ เปล่ียนสภาพเป็นโรงเรียน

ประชาบาล จัดสอนท้ังนักเรียนหญงิ นักเรียนชาย ต้ังแต่ช้ันประถมปีท่ี ๑ – ๔ และได้เปล่ียนนามโรงเรียน 

สังขกฤษณ์ เป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลนางรอง ๕ (สังขกฤษณ์)   

  พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้รื้อถอนอาคารเดิมท่ีเป็นทรงปั้นหยา เป็นอาคารแบบของทางราชการ ทางราชการให้

เปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็นช่ือใหม่ว่าโรงเรียนนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) เปิดทำการสอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑–๔   

  พ.ศ.๒๕๔๒ ทางราชการได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็นช่ือใหม่ว่า โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์

อนุสรณ์) จนถึงปัจจุบัน มีเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนจำนวน ๖ ชุมชน คือ ชุมชนวัดกลาง  ชุมชนวัดร่องมันเทศ   

ชุมชนวัดป่าเรไร ชุมชนวัดหัวสะพาน ชุมชนป่าตาเส็งและชุมชนจะบวก 

     ปัจจุบันมี นายธีระ  คนชุม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เปิดทำการสอนในระดับปฐมวัย    

ช้ันอนุบาล ๑ ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ สังกัดของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๓. โครงสร้างการบริหารโรงเรยีน  
  ผู้บริหารโรงเรียนปัจจุบันคือ นายธีระ  คนชุม ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการ

พิเศษ วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น   

วุฒิทางการบริหารการศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต บริหารการศึกษา (ป.บัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

ได้แต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตามสายงานการบริหารโรงเรียนแบบนิติบุคคลเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี้ 

 ๑. นางวรดา  อ้อมวิหาร  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

 ๒. นางโกสุม  สวัสด์ิพูน  ปฏิบตัิหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 ๓. นางภาวินี  สุขเกษม  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 ๔. นางวชิราพรรณ  ศรีวรรณ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 ๕. นางธีรภัทร ์ สุขไสยาสน์ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

 ๔.  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 
  ๔.๑)  ฝ่ายบริหาร ปัจจุบัน : ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง อันดับ วุฒิสูงสุด 

๑. นายธีระ  คนชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ค.ศ.๓ ศษ.ม. 

๒. นางวรดา  อ้อมวิหาร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ค.ศ.๓ ศษ.ม. 

๒. นางโกสุม  สวัสด์ิพูน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป ค.ศ.๓ ค.บ. 

๓. นางภาวินี  สุขเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ค.ศ.๓ ศษ.ม. 

๔. นางวชิราพรรณ  ศรีวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล ค.ศ.๓ ค.บ. 

๕ นางธีรภัทร์  สุขไสยาสน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ ค.ศ.๓ คม. 

  

 



  ๔.๒)  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบัน : ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา รวม 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ครูอันดับ คศ.4 - - - - - 

ครูอันดับ คศ.3 ๑ ๑๕ ๓๗ ๑ ๖๐ 

ครูอันดับ คศ.2 - ๔ ๔ - ๖ 

ครูอันดับ คศ.1 - ๑ ๔ - ๖ 

ครูผู้ช่วย  - - ๒ - ๒ 

พนักงานราชการ - - - - - 

ครูอัตราจ้าง - - ๗ - ๗ 

ครูบรรณารักษ์ - - ๑ - ๑ 

ครูธุรการ - - ๒ - ๒ 

ครูพี่เล้ียงเด็ก - - ๑ ๑๗ ๑๘ 

รวม ๑ ๒๐ ๖๑ ๑๘ ๑๐๑ 

       ๔.๒.๑  มีครูท่ีสอนวิชาตรงวิชาเอก ๙๐  คน   คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๘ 
        ๔.๒.๒  มีครูท่ีสอนวิชาตามความถนัด ๗   คน   คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๒ 
  ๔.๓) ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างช่ัวคราว 

ตำแหน่ง จำนวน 

นักการภารโรง ๒ 

ยามรักษาความปลอดภัย ๑ 

แม่ครัว ๑๓ 

คนงาน/ คนสวน  - 

รวม ๑๖ 

๕.ข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ี 
 ๕.๑)  อาคารสถานท่ี/บ้านพักครู 

ท่ี อาคาร จำนวน (หลัง) 

๑. อาคารเรียน ๘ 

๒. โรงฝึกงาน - 

๓. หอประชุม ๑ 

๔. บ้านพักครู ๑ 

๕. อาคารช่ัวคราว ๓ 

รวม ๑๓ 
 



๕.๒)  ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ 
  

ท่ี สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ *ห้องพิเศษ รวม 

๑. อาคาร ๑   ๑๐ ๖ - ๑๖ 

๒. อาคาร ๒ ๕ ๑ - ๖ 

๓. อาคาร ๓  ๕ ๑ - ๖ 

๔. อาคาร ๔  ๗ ๒ - ๙ 

๕. อาคาร ๕ ๘ - - ๘ 

๖. อาคาร ๖ ๖ ๒ - ๘ 

๗. อาคาร ๗ ๑๔ ๔ - ๑๘ 

๘. อาคาร ๘ ๗ - ๗ ๑๔ 

รวม ๗๑ ๑๖ - ๘๗ 
   

*ห้องพิเศษ หมายถึง ห้องท่ีใช้บริหารงาน เช่น ห้องกลุ่มสาระฯ ห้องกลุ่มงาน ห้องประชุม เป็นต้น 

 ๕.๓)  สถานท่ีใช้จัดการเรียนการสอน 

ท่ี สถานท่ีเรียน จำนวน (ห้อง) 

๑. ห้องท่ีใช้เรียน ๕๓ 

๒. สนามฟุตบอล ๑ 

๓. สนามบาสเกตบอล ๑ 

๔. ลานกีฬาอเนกประสงค์ ๑ 

๕. สนามวอลเลย์บอล ๑ 

๖. สนามตะกร้อ ๑ 

๗. สนามเปตอง ๑ 

๕.๔)  ห้องน้ำ-ห้องส้วม 

ท่ี อาคาร ห้องน้ำครู (ห้อง) นักเรียนชาย (ห้อง) นักเรียนหญงิ (ห้อง) รวม(ห้อง) 

๑ อนุบาลปีท่ี ๑ - ๔ ๔ ๘ 

๒ อนุบาลปีท่ี ๒ - - - - 

๓ อนุบาลปีท่ี ๓ - - - - 

๔ ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๒ ๔ ๒ ๘ 

๕ ประถมศึกษาปีท่ี ๒ - ๒ ๒ ๔ 

๖ ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑ ๒ ๒ ๕ 

๗ ประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๕ ๕ ๑๐ 

๘ ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๒ ๕ ๕ ๑๒ 



๙ ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๒ ๔ ๔ ๑๐ 

รวม ๗ ๒๖ ๒๔ ๕๓ 

 
๖.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน  
 ๖.๑)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน ๔ ปีย้อนหลัง(ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ดังนี้

  

ระดับช้ัน ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒    

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีท่ี ๑ - - - ๘ ๑๒ ๒๐ ๑๙ ๓๒ ๕๑ ๒๙ ๒๖ ๕๕ 

อนุบาลปีท่ี ๒ ๗๙ ๖๘ ๑๔๗ ๗๕ ๖๔ ๑๓๙ ๕๙ ๔๖ ๑๐๕ ๕๘ ๗๑ ๑๒๙ 

อนุบาลปีท่ี ๓ ๘๐ ๕๙ ๑๓๙ ๗๘ ๖๗ ๑๔๕ ๗๔ ๖๘ ๑๔๒ ๗๑ ๕๖ ๑๒๗ 

รวม ๑๕๙ ๑๒๗ ๒๘๖ ๑๖๑ ๑๔๓ ๓๐๔ ๑๕๒ ๑๔๖ ๒๙๘ ๑๕๘ ๑๕๓ ๓๑๑ 

ช้ัน ป.๑ ๙๖ ๙๒ ๑๘๘ ๑๐๖ ๘๗ ๑๙๓ ๑๑๖ ๙๙ ๒๑๕ ๑๐๖ ๙๙ ๒๐๕ 

ช้ัน ป.๒ ๑๐๙ ๑๐๓ ๒๑๒ ๙๐ ๙๗ ๑๘๗ ๑๐๕ ๙๖ ๒๐๑ ๑๒๖ ๑๐๓ ๒๒๙ 

ช้ัน ป.๓ ๑๓๕ ๑๑๗ ๒๕๒ ๑๐๙ ๑๐๗ ๒๑๖ ๙๘ ๑๐๘ ๒๐๖ ๑๐๕ ๙๖ ๒๐๑ 

ช้ัน ป.๔ ๑๓๑ ๑๓๐ ๒๖๑ ๑๓๔ ๑๑๔ ๒๔๘ ๑๑๑ ๑๑๐ ๒๒๑ ๑๑๒ ๑๑๖ ๒๒๘ 

ช้ัน ป.๕ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๑๓๕ ๑๓๓ ๒๖๘ ๑๓๕ ๑๒๐ ๒๕๕ ๑๑๐ ๑๑๔ ๒๒๔ 

ช้ัน ป.๖ ๑๑๘ ๑๓๒ ๒๕๐ ๑๑๗ ๑๒๐ ๒๓๗ ๑๓๖ ๑๓๒ ๒๖๘ ๑๓๕ ๑๑๙ ๒๕๔ 

รวม ๗๐๙ ๖๙๔ ๑๔๐๓ ๖๙๑ ๖๕๘ ๑๓๔๙ ๗๐๒ ๖๖๕ ๑๓๖๖ ๖๙๒ ๖๔๗ ๑๓๔๑ 

รวมทั้งส้ิน ๘๖๘ ๘๒๑ ๑๖๘๙ ๘๕๒ ๘๐๑ ๑๖๕๓ ๘๕๓ ๘๑๑ ๑๖๖๔ ๘๕๒ ๘๐๐ ๑๖๕๒ 
 

  ๖.๒) จำแนกตามประเภทนักเรียน (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
 

ประเภท 
จำนวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ  
(ระบุรายละเอียดนักเรียน) 

๑. นักเรียนพิการเรียนร่วมเด็กปกติ - - - 
๒. นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ( นักเรียนท่ีแสดงออกซึ่ง
ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน เช่น 
ด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา การเป็นผู้นำ 
ศิลปะหรือดนตรี กีฬาและความสามารถทางวิชาการในสาขา
หนึ่งหรือหลายสาขาอย่างเป็นท่ีประจักษ์เมื่อเปรียบเทียบกับ
เด็กที่มีอายุระดับเดียวกันสภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์
เดียวกัน  

๑๕๑ ๙.๐๙  

๓.นักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษายากจนมากเป็นพิเศษ
รายได้เฉลี่ยไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาทต่อปี) 

๑๓๖๔ ๘๒.๐๗  



ประเภท 
จำนวน 
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ  
(ระบุรายละเอียดนักเรียน) 

๔. นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ    
    ๔.๑ จำนวนนักเรียนท่ีมีน้ำหนักตามเกณฑ์ของกรมอนามัย    
    ๔.๒ จำนวนนักเรียนท่ีมีส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย    
๕. นักเรียนพิการ (คือ นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย
และจิตใจ แบ่งเป็น ๙ ประเภท ) ด้านต่างๆ    

- -  

๕.๑ การมองเห็น - -  
๕.๒ การได้ยิน - -  
๕.๓ สติปัญญา - -  
๕.๔ ร่างกายหรือสุขภาพ - -  
๕.๕ การเรียนรู้ ๔ ๐.๒๔  
๕.๖ การพูดและภาษา - -  
๕.๗ พฤติกรรมหรืออารมณ์ - -  
๕.๘ ออทิสติก - -  
๕.๙ พิการซ้ำซ้อน ๒ ๐.๑๒  
๖) จำนวนนกัเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรม
พลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ 
(สสส.) 

   

  

  ๖.๓) จำแนกตามสถานะภาพของนักเรียน (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
 

สถานะภาพนักเรียน 

ออกกลางคัน 
(นักเรียนที่ออกจาก
ระบบ ร.ร.ระหว่างปี
โดยไม่สามารถกลับ
เข้าเรียนได้ ) 

ตกซ้ำชั้น 

จบหลักสูตรตามระเบียบการวัดผล 
ในปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

อ.๓ ป.๖ ม.๓ ม.๖ 

จำนวน - - ๑๓๙ ๒๖๕ - - 
ร้อยละ - - ๑๐๐ ๑๐๐ - - 

  
 ๔) สถิติการขาดเรียนเฉล่ีย  ๖  คน คิดเป็นร้อยละ  ๐.๓๖ 
 ๕) จำนวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ  ๑,๖๖๒  คน   
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๖) จำนวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  ๑,๖๖๒  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๗) จำนวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน  ๑,๖๖๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 ๘) จำนวนนักเรียนท่ีทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนต่์อสังคมท้ังในและนอกสถานศึกษา ๑,๖๖๒  คน   
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๙) จำนวนนักเรียนท่ีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 
๑,๖๖๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

รองรับโปรแกรมสำหรับเด็ก

การศึกษาพิเศษในปต่ีอไป 



 ๑๐) จำนวนนักเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามท่ีกำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  
๑,๖๖๒  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๑) จำนวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามท่ีกำหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา  ๑,๖๖๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๗) แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
    ๗.๑) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

(กำหนดให้ นานๆ คร้ัง คือ ๑-๒ คร้ังใน ๑ สัปดาห์ ,บ่อยคร้ัง คือ ๓-๔ คร้ังใน ๑ สัปดาห์) 

รายการแหล่งเรียนรู้ 

สภาพการนำไปใช้โดยภาพรวม 
(รายวิชา/กิจกรรมการเรียนรู้ ) 

ความถ่ีของการ
ใช ้

(บ่อยครั้ง/นานๆ
ครั้ง/ไม่ใช้เลย) 

๑. ห้องสมุดขนาด ๔๐๐ ตร.ม 
   มีหนังสือจำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม 

การสอนตามรายวิชาและกิจกรรมพิเศษ บ่อยครั้ง 

๒.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ ห้อง การสอนตามรายวิชาและกิจกรรมพิเศษ บ่อยครั้ง 
๓. ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ ๒ ห้อง การสอนตามรายวิชาและกิจกรรมพิเศษ บ่อยครั้ง 
๔ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  ๑ ห้อง การสอนตามรายวิชาและกิจกรรมพิเศษ บ่อยครั้ง 
๕. ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา ๑ ห้อง การสอนตามรายวิชาและกิจกรรมพิเศษ บ่อยครั้ง 
๖. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ห้อง และกิจกรรมพิเศษการสอนตามรายวิชา บ่อยครั้ง 
๗. ห้องพุทธศาสนา การสอนตามรายวิชาและกิจกรรมพิเศษ บ่อยครั้ง 
๘. ศูนย์อาเซียนศึกษา การสอนตามรายวิชาและกิจกรรมพิเศษ บ่อยครั้ง 
๙. ห้องนาฏศิลป์ การสอนตามรายวิชาและกิจกรรมพิเศษ บ่อยครั้ง 
๑๐. ห้องดนตรีไทย การสอนตามรายวิชาและกิจกรรมพิเศษ บ่อยครั้ง 

รายการแหล่งเรียนรู้ 

สภาพการนำไปใช้โดยภาพรวม 
(รายวิชา/กิจกรรมการเรียนรู้ ) 

ความถ่ีของการ
ใช ้

(บ่อยครั้ง/นานๆ
ครั้ง/ไม่ใช้เลย) 

๑๑. ห้องดนตรีสากล ๑ ห้อง การสอนตามรายวิชาและกิจกรรมพิเศษ บ่อยครั้ง 
๑๒. ห้องศูนย์เสาะหาเด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษ (GTX) 

การสอนตามรายวิชาและกิจกรรมพิเศษ บ่อยครั้ง 

๑๓. ห้องสหกรณ์ จำนวน ๑ ห้อง การสอนตามรายวิชาและกิจกรรมพิเศษ บ่อยครั้ง 
๑๔. ห้องพยาบาล การสอนตามรายวิชาและกิจกรรมพิเศษ บ่อยครั้ง 
๑๕. ห้องสภานักเรียน  จำนวน ๑ ห้อง การสอนตามรายวิชาและกิจกรรมพิเศษ บ่อยครั้ง 
๑๖. กระชังเล้ียงปลาดุก  จำนวน ๖ คอลัมน์  การเรียนการสอนการงานอาชีพ/โครงงาน บ่อยครั้ง 
๑๗. สนามกีฬา/ลานกีฬาอเนกประสงค์ การเรียนการสอนพลศึกษา/กิจกรรมพิเศษ บ่อยครั้ง 
๑๘. สนามเด็กเล่น  การเรียนการสอนระดับปฐมวัย บ่อยครั้ง 
๑๙. แปลงเกษตร/แปลงไม้ดอก/ไม้ประดับ การเรียนการสอนการงานอาชีพ/โครงงาน บ่อยครั้ง 
๒๐. ลานอเนกประสงค์ กิจกรรมหน้าเสาธง/กิจกรรมเสริมหลักสูตร บ่อยครั้ง 

   



๗.๒) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
(กำหนดให้ นานๆ คร้ัง ๑-๒ คร้ังใน ๑ สัปดาห์ ,บ่อยคร้ัง คือ ๓-๕ คร้ังใน ๑ สัปดาห์) 

  ๗.๓) ภูมิปัญญาท้องถ่ิน : ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชาวบ้าน เรื่อง / เนื้อหา ช่ัวโมงเฉล่ียต่อสัปดาห์ 

๑.พระสงฆ์ในท้องถิ่น   
พระครูพิทักษ์ชินวงศ์   

พระพุทธศาสนา ๒ ครั้ง/ปี 

๒. พระครูประสิทธิ์ธรรมวฒัน ์
เจ้าอาวาสวัดขุนก้อง 

การปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ                          
การรักษาศีล ๕ 

๑ ครั้ง/ปี 

๓. พระครูปรีชากิจจานุโยค การปฏิบัติธรรม ในระดับช้ัน ป.๑ ๒ ครั้ง/ปี 
๔.พระครูกัลยาสุตาคม   
เจ้าอาวาสวัดร่องมันเทศ 

การปฏิบัติตนเป็นเด็กท่ีดี  เป็นลูกท่ีดี ๓ ครั้ง/ปี 

๕.พระคุณเจ้า เจ้าอาวาสวัดร่องมันเทศ เบญจศีล  เบญจธรรม  อริยสัจ  ๔ ๔ ครั้ง/ปี 
๖. พระธวัชชัย  ชยาภิรโต  พระ
วิทยากรประจำศูนย์วิวัฒน์พลเมือง  
ร.๒๓ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์  วัดดอนม่วง 
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

เด็กดีมีคุณธรรมข้ันพื้นฐาน ๘  ประการ   ๒ ครั้ง/ปี 

๗. นางมาลีวัลย์  ชาววัง มารยาทชาวพุทธ ในระดับช้ัน ป.๑ ๑  ครั้ง / ปี 
๘. นายประยงค์  เริ่มปลูก ชุมชนของเรา ในระดับช้ัน ป.๑ ๑  ครั้ง / ปี 
๙. เจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลนางรอง ความรู้เกี่ยวกับงานอนามัย ๕  ครั้ง / ปี 
๑๐. หัวหน้าส่วนราชการ   
สหกรณ์จังหวัด/เกษตรอำเภอ/ตำรวจ 

 ๑๐  ครั้ง / ปี 

๑๑. นางนารี  แจ่มจันทร์   การทำขนมไทยพื้นบ้าน(ขนมเทียน,ขนมต้มมัด)    ๒  ครั้ง / ปี 
๑๒ นางสาวมาลี  เสือโคล่ง การทำขนมฝักบัวในระดับช้ัน อ.๑ ๒  ครั้ง / ปี 
๑๓. นายณรงค์  พันธุ์แตง การประดิษฐ์ม้าก้านกล้วยในระดับชั้น อ.๑ ๑  ครั้ง / ปี 
๑๔. นางเบญจวรรณ  ฉัตรทอง   การทำน้ำตาลสดบรรจุขวด ๒ ครั้ง / ป ี
๑๕. นายเล่ือน  ดีสวัสด์ิ   การสานไม้ไผ่ ๒ ครั้ง / ป ี

รายการแหล่งเรียนรู้ 
สภาพการนำไปใช้โดยภาพรวม 
(รายวิชา/กิจกรรมการเรียนรู้ ) 

ความถ่ีของการใช ้
(บ่อยครั้ง/นานๆ
ครั้ง/ไม่ใช้เลย) 

๑. วัดในเขตบริการ การสอนตามรายวิชาและกิจกรรมพิเศษ บ่อยครั้ง 
๒. ท่ีว่าการอำเภอนางรอง การสอนตามรายวิชาและกิจกรรมพิเศษ นานๆ ครั้ง 
๓. ห้องสมุดประชาชน การสอนตามรายวิชาและกิจกรรมพิเศษ นานๆ ครั้ง 
๔. สวนสุขภาพหนองมน การสอนตามรายวิชาและกิจกรรมพิเศษ นานๆ ครั้ง 
๕. หนองตาหมู่ การสอนตามรายวิชาและกิจกรรมพิเศษ นานๆ ครั้ง 
๖. ตลาดสดในเขตบริการ การสอนตามรายวิชาและกิจกรรมพิเศษ นานๆ ครั้ง 
๗. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง การสอนตามรายวิชาและกิจกรรมพิเศษ  นานๆ ครั้ง 

๘. เทศบาลเมืองนางรอง การสอนตามรายวิชาและกิจกรรมพิเศษ  นานๆ ครั้ง 



๘. ผลการประเมิน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ผลการประเมิน O-NET (Ordinary National Education Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  
 
ปี 

การ 
ศึกษา 

จำนวนนักเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
 

เฉลี่ย ทั้ง 
หมด 

เข้า 
สอบ ไทย(๖๑) 

สังคม
(๖๒) 

อังกฤษ
(๖๓) 

คณิต
(๖๔) 

วิทย์ 
(๖๕) 

สุขฯ
(๖๖) 

ศิลปะ
(๖๗) 

การงานฯ
(๖๘) 

๒๕๖๐ 230 230 52.31 - 38.29 37.57 39.94    41.98 
๒๕๖๑ 261 261 58.07 - 38.60 39.71 40.40  44.19 

เปรียบเทียบ   5.96 - 0.31 2.14 0.46  2.21 
๒๕๖๑ 261 261 58.07 - 38.60 39.71 40.40  44.19 

เปรียบเทียบ          
จังหวัด   55.34 - 35.79 36.40 39.68  41.80 

เขตพื้นท่ี   55.55 - 34.34 35.92 40.16  41.49 
สังกัด   54.61 - 35.47 35.65 38.83  41.14 
ภาค   55.76 - 36.77 37.15 39.73  42.35 

ประเทศ   55.90 - 39.24 37.50 39.93  43.14 
หมายเหตุ   เปรียบเทียบปีการศึกษา  ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ เฉลี่ยจาก  ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้   
 
๙. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน 
       (NT: National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 

 
ปี 

การ 
ศึกษา 

จำนวนนักเรียน  

ปีการศึกษา/คะแนนเฉลี่ย(ร้อยละ) 
 

ทั้ง 
หมด 

เข้า 
สอบ 

ด้านภาษา 
(ภาษาไทย) 

ด้านคำนวณ
(คณิตศาสตร์) 

ด้านเหตุผล
(วิทยาศาสตร์) 

เฉลี่ย 

๒๕๖๐ 212 212 55.36 38.59 46.38 46.78 
๒๕๖๑ 206 205 53.18 47.19 48.07 49.48 

เปรียบเทียบ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 โรงเรียนอนุบาลนางรองฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสามของสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  (สมศ.) เมื่อวันท่ี  ๑๗ – ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔  ปรากฏผล
ดังนี้ 

๑) ระดับการศึกษาปฐมวัย  
ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำหนัก

(คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  (ค่าน้ำหนัก  ๙๐  คะแนน)    
๑. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕ ๕ ดีมาก 
๒. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕ ๕ ดีมาก 
๓. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕ ๕ ดีมาก 
๔. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐ ๘.๕ ดี 
๕. เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป ๑๐ ๑๐ ดีมาก 
๖. ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็นสำคัญ ๓๕ ๓๒ ดีมาก 
๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕ ๑๒.๕๐ ดี 
๘. ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน  ๕ ๔.๙๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  (ค่าน้ำหนัก  ๕  คะแนน)    

๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ  
  และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๒.๕ ๒.๕ ดีมาก 

๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน 
    เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕ ๒.๕ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  (ค่าน้ำหนัก  ๕  คะแนน)    
๑๑. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
    ของสถานศึกษา 

๒.๕ ๒.๕ ดีมาก 

๑๒. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ 
    มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
    เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕ ๒.๕ ดีมาก 

รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ ๙๒.๙๐ ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ัง 80 คะแนนข้ึนไป   ใช่         ไม่ใช่ 

• มีตัวบ่งชี้ท่ีได้ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้   ใช่         ไม่ใช่ 
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ใช่         ไม่ใช่ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
                 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัย           รับรอง           ไม่รับรอง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



๒) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน :  ประถมศึกษา 
ชื่อตัวบ่งชี้ น้ำหนัก

(คะแนน) 
คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  (ค่าน้ำหนัก  ๘๐  คะแนน)    
๑.  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  ๑๐ ๙๙๓ ดีมาก 
๒.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์    ๑๐ ๙.๘๖ ดีมาก 
๓.  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   ๑๐ ๙.๗๐ ดีมาก 
๔.  ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น    ๑๐ ๙.๔๒ ดีมาก 
๕.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   ๒๐ ๘.๗๓ พอใช ้
๖. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๐ ๙ ดีมาก 
๗.  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  ๕ ๔.๘๐ ดีมาก 
๘.  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย 
    สถานศึกษาและต้นสังกัด 

๕ ๔.๗๘ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  (ค่าน้ำหนัก  ๑๐  คะแนน)    
๙.  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พนัธกิจ 
    และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา  

๕ ๕ ดีมาก 

๑๐.  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน 
     เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

๕ ๕ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  (ค่าน้ำหนัก  ๑๐  คะแนน)    
๑๑.  ผลการดำเนนิการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 
     ของสถานศึกษา   

๕ ๕ ดีมาก 

๑๒.  ผลการส่งเสริมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน 
     ยกระดับมาตรฐาน และรักษามาตรฐาน  เพื่อให ้
     สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   

๕ ๕ ดีมาก 

รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ ๘๖.๓๑ ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 

• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ัง 80 คะแนนข้ึนไป   ใช่         ไม่ใช่ 

• มีตัวบ่งชี้ท่ีได้ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้   ใช่         ไม่ใช่ 

• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่         ไม่ใช่ 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
                 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน          รับรอง           ไม่รับรอง 
 

สรุปข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 ๑๐.๑ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๑๐.๒ ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 
 
 



ระดับการศึกษาปฐมวัย  
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

เด็กควรได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษาให้มากขึ้น  
โดยครูควรจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน  และกระตุ้นเด็กให้มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ๒.๑  สถานศึกษาควรจัดสภาพแวดล้อมบริเวณด้านหลังสถานศึกษา  ซึ่งเป็นท่ีเก็บ – ท้ิงขยะให้
ปกปิดมิดชิด  เพื่อสุขลักษณะ 
 ๒.๒ สถานศึกษาควรจัดพื้นท่ีสำหรับแปรงฟันให้เพียงพอกับจำนวนเด็ก  โดยการจัดทำพื้นท่ี
สำหรับแปรงฟันเพิ่มในอัตราส่วนท่ีเหมาะสมกับจำนวนเด็ก  เพื่อให้เด็กมีท่ีสำหรับแปรงฟันเพียงพอ 
 ๒.๓ สถานศึกษาควรมีการประสานงาน  กับองค์กรเอกชน  และบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อขอ
ความร่วมมือให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย  และจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ  รวมถึงจัดให้มีระบบฉุกเฉิน  ระบบการ
ฝึกซ้อมป้องกันภัย  และการกู้ชีพ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน :  ประถมศึกษา 
          ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สุขศึกษาและพลศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย  เช่น  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเรื่อง
ลายมือ  พัฒนาทักษะในการพูดนำเสนองาน  และฝึกการกล้าแสดงออก  สถานศึกษาควรจัดส่ือ  เกมการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ให้เพียงพอ  เน้นเทคนิคการสอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โครงการ  และทักษะ
การคิด  ครูควรเน้นเทคนิคการสอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การทำโครงงาน  ทักษะการคิดให้กับ
ผู้เรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์  เครื่องคนตรีให้เพียงพอกับความต้องการ  ควรจัดการ
เรียนการสอนให้ครบเห็นเป็นรูปธรรม  โดยเฉพาะงานเกษตร  เพิ่มแหล่งเรียนรู้ด้านพืช  ผัก  สมุนไพร 
 
๑๑. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา นักเรียนเข้าเรียนจำนวนมาก  มีพื้นฐานความรู้และพฤติกรรมแตกต่างกันค่อนข้างมาก  
การจัดการศึกษาต้องใช้กลยุทธ์เพิ่มขึ้น 
 จุดเด่น    ครู  ผู้ปกครองนักเรียน  มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพนักเรียนให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 จุดที่ควรพัฒนา เน้นย้ำนักเรียนกลุ่มท่ีมีผลการเรียนค่อนข้างต่ำ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับสภาพนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสร้างเวลาเรียน  หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) พุทธศักราช  ๒๕๖๑  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปรับ 
ตามนโยบายลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้) กำหนดโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียนระดับประถมศึกษา 

 ป. 1 

(IEP) 

ป. 1 ป. 2 

(IEP) 

ป. 2 

 

ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย 200 200 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร ์ 200 200 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 120 120 80 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     80 80 80 80 80 120 120 120 

     O ประวัติศาสตร ์

     O ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

     O หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ           

         การดำเนินชีวิตในสังคม 

     O เศรษฐศาสตร ์

     O ภูมิศาสตร์ 

40 

 

 

40 

40 

 

 

40 

40 

 

 

40 

40 

 

 

40 

40 

 

 

40 

40 

 

 

80 

40 

 

 

80 

40 

 

 

80 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา 20 40 20 40 40 80 80 80 

ศิลปะ 20 40 20 40 40 80 80 80 

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 40 40 40 40 40 40 40 80 

ภาษาต่างประเทศ 200 160 200 160 160 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 840 840 

▪ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

       ▪ กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 40 40 

       ▪ กิจกรรมนักเรียน 

                   ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 

                   ชมรม/ชุมนุมต่างๆ 

 

30 

40 

 

30 

40 

 

30 

40 

 

30 

40 

 

30 

40 

 

30 

40 

 

30 

40 

 

30 

40 



       ▪ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 

 รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 40 40 

 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 40 40 40 40 40 80 80 80 

 ภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมทักษะการฟังและการพูด  80 - 80 - - - - - 

 ภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมทักษะการอ่านและการเขียน 80 - 80 - - - - - 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 1,040 1,200 1,040 1,040 1,080 1,080 1,080 

 รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร้อม (ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้)  

 กิจกรรมว่ายน้ำ - 40 - 40 40 40 40 40 

 กิจกรรมดนตรี คีย์บอร์ด - 40 - 40 40 40 40 40 

 กิจกรรมสอนภาษาจีน - 40 - 40 40 - - - 

 กิจกรรมหน่ึงห้องเรียนหน่ึงผลิตภณัฑ์  (OCOP)/STEM - 40 - 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

๑๓. ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร   
  ๑) เงินอุดหนุนรายหัว  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ( ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ) 

รายการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

หมายเหตุ 
จำนวนคน จำนวนเงิน(บาท) 

ช้ันอนุบาล ๑ ๕๑ ๘๖,๗๐๐  

ช้ันอนุบาล ๒ ๑๐๕ ๑๗๘,๕๐๐  

ช้ันอนุบาล ๓ ๑๔๒ ๒๔๑,๔๐๐  

รวม ๒๙๘ ๕๐๖,๖๐๐  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๑๕ ๔๐๘,๕๐๐  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๐๑ ๓๘๑,๙๐๐  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๐๖ ๓๙๑,๔๐๐  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๒๑ ๔๑๙,๙๐๐  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๕๕ ๔๘๔,๕๐๐  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๒๖๘ ๕๐๙,๒๐๐  

รวม ๑,๓๖๖ ๒,๕๙๕,๔๐๐  

รวมทั้งส้ิน ๑,๖๖๔ ๓,๑๐๒,๐๐๐  
หมายเหตุ : ๑. เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนระดับปฐมวัย ๑,๗๐๐ บาท/คน/ปี 

     ๒. เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนระดับประถมศึกษา ๑,๙๐๐ บาท/คน/ปี 



 ๑๔. การจัดสรรงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ท่ี กลุ่มงาน จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

๑ งบสำรองจ่าย  (๑๐ %) ๑๒๐,๖๒๔  

๒ งบบริหารท่ัวไป  (๒๐ %) ๒๔๑,๒๔๘  

๓ ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานโรงเรียน  (๗๐%) ๘๔๔,๓๖๘  

๑ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ มี

โครงการ/กิจกรรม จำนวน  ๒๕ โครงการ 

๑๐๗,๐๖๘  

๒ ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มี

โครงการ/กิจกรรม จำนวน  ๓๔  โครงการ 

๕๗๙,๘๐๐  

๓ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร มีโครงการ/

กิจกรรม จำนวน ๑๐ โครงการ 

๑๕๐,๐๐๐  

๔ ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี

โครงการ/กิจกรรม จำนวน ๓ โครงการ 

 งบเรียนฟรี ๑๕ ปี 

๕ ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาระบบเครือข่ายและการระดมทรัพยากร 

มีโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๙ โครงการ 

-  

๖ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การประกันคุณภาพการศึกษา มีโครงการ/กิจกรรม 

จำนวน ๑ โครงการ 

-  

๗ ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่

สถานศึกษา มีโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑ โครงการ 

-  

๘ ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ การพัฒนากระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล มีโครงการ/กิจกรรม 

จำนวน ๑ โครงการ 

-  

๙ ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีโครงการ/

กิจกรรม จำนวน ๒ โครงการ 

-  

 รวมงบประมาณโครงการ ๘๔๔,๓๖๘  

 ค่าสาธารณูปโภค ๙๖๐,๐๐๐  

 ค่าจ้างบุคลากร ๙๓๕,๗๖๐  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  ๓,๑๐๒,๐๐๐  

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๒ 
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการประเมินสถานภาพ 

ความพร้อมของโรงเรียนอนุบาลนางรองฯ  
 

การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนอนุบาลนางรองฯ 
ขั้นตอนการประเมินสถานภาพของโรงเรียนอนุบาลนางรองฯ 
๑. กำหนดน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยต่างๆ ของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน (ตาราง ๑ และ

ตาราง ๒)  โดยมีหลักการว่า ปัจจัยใดท่ีมีผลกระทบต่อโรงเรียนมาก ก็กำหนดน้ำหนักให้มากกว่าปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลหรือผลกระทบต่อโรงเรียนน้อย  แต่เมื่อรวมน้ำหนักของปัจจัยท้ังหมดแล้วให้เท่ากับ ๑๐  

๒. พิจารณาเพิ่มประเด็นตัวช้ีวัดของแต่ละปัจจัย เพื่อให้ครอบคลุมเพียงพอกับสภาพของโรงเรียนใน
ปัจจุบัน (ตาราง ๑.๑ - ๑.๔ และ ตาราง ๒.๑ – ๒.๖) 
 ๓. กำหนดน้ำหนักความสำคัญให้แต่ละประเด็นตัวช้ีวัดของแต่ละปัจจัยใน ตาราง ๑.๑ – ๑.๔ และ 
ตาราง ๒.๑ – ๒.๖  (ทำนองเดียวกับข้อ 1) 
 ๔. ประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบจากปัจจัยในสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีต่อโรงเรียนตาม
ประเด็นตัวชี้วัดของปัจจัยแต่ละด้าน (ตาราง ๑.๑ -๑.๔) โดยให้เป็นคะแนน ๕ ระดับ ดังนี้ 
  คะแนน ๑  หมายถึง ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนน้อยท่ีสุด 
  คะแนน ๒  หมายถึง ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนน้อย 
  คะแนน ๓  หมายถึง ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนปานกลาง 
  คะแนน ๔  หมายถึง ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนมาก 
  คะแนน ๕  หมายถึง ประเด็นตัวชี้วัดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงเรียนมากท่ีสุด 
*** หากผลกระทบนั้นเป็นผลกระทบด้านลบคือไม่เป็นผลดีต่อโรงเรียน ให้เขียนเครื่องหมายลบ (-) หน้าคะแนน 
 ๕.  ประเมินอิทธิพลของประเด็นตัวช้ีวัดของแต่ละปัจจัยในสภาพแวดล้อมภายใน (ตาราง ๒.๑ – ๒.๖)   
โดยให้คะแนนเป็น  ๕  ระดับ ดังนี้ 
  คะแนน  ๑  หมายถึง  ประเด็นตัวชี้วัดมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของโรงเรียนน้อยท่ีสุด  

คะแนน  ๒  หมายถึง  ประเด็นตัวชี้วัดมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของโรงเรียนน้อย 
คะแนน  ๓  หมายถึง  ประเด็นตัวชี้วัดมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของโรงเรียนปานกลาง 
คะแนน  ๔  หมายถึง  ประเด็นตัวชี้วัดมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของโรงเรียนมาก 
คะแนน  ๕  หมายถึง  ประเด็นตัวชี้วัดมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของโรงเรียนมากท่ีสุด 

*** หากประเด็นตัวชี้วัดข้อใดเป็นข้อด้อยของโรงเรียนในปัจจุบัน ให้เขียนเครื่องหมายลบ (-) หน้าคะแนน *** 
ตาราง ๑  การกำหนดน้ำหนักปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก น้ำหนัก 
S       สังคม-วัฒนธรรม  ๓ 
T       เทคโนโลยี ๓ 
E       เศรษฐกิจ ๓ 
P       การเมืองและกฎหมาย ๑ 

น้ำหนักรวม ๑๐ 
 



ตาราง  ๒   ตารางกำหนดน้ำหนักปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน    
รายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน น้ำหนัก 

S๑     โครงสร้าง นโยบาย ๒ 
S๒     การบริการการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน ๓ 
M๑    บุคลากร  ๒ 
M๒    การเงิน  ๑ 
M๓    ส่ือ/วัสดุอุปกรณ์ ๑ 
M๔    การบริหารจัดการ ๑ 

น้ำหนักรวม ๑๐ 
ตารางกำหนดน้ำหนักประเด็นตัวชี้วัดของสภาพแวดล้อมภายนอก 

ตาราง  ๓  ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม (Social) 
ประเด็นตัวชี้วัด น้ำหนัก คะแนน 

S๑   โครงสร้างทางอายุและเพศของประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องได้รับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑ ๑ 

S๒   อาชีพของครอบครัว/ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย ๒ ๓ 
S๓   สุขภาพอนามัยของชุมชนและประชากรกลุ่มเป้าหมาย ๑ ๒ 
S๔  วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ความเช่ือของประชากร และชุมชน ๒ ๓ 
S๕ ความรู้ระดับการศึกษา  เจตคติ  พฤติกรรมของประชากรและชุมชน ๓ ๓ 
S๖   การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ๑ ๒ 

น้ำหนักรวม ๑๐  
ตาราง  ๔  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  (Technology)   

ประเด็นตัวชี้วัด น้ำหนัก คะแนน 
T๑ การคิดค้นการสร้าง พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมกระทบต่อการศึกษา ๑ ๒ 
T๒ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ ๒ ๓ 
T๓ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี ๓ ๕ 
T๔ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Uninet ๔ ๔ 

น้ำหนักรวม ๑๐  
ตาราง  ๕  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic)      

ประเด็นตัวชี้วัด น้ำหนัก คะแนน 
E๑   ภาวะทางเศรษฐกิจ ๔ ๕ 
E๒   ภาวะการว่างงาน ๑ ๑ 
E๓   ความต้องการของตลาดแรงงาน ๒ ๑ 
E๔   อาชีพและรายได้ของประชากร ๓ ๔ 

น้ำหนักรวม ๑๐  
   
 



ตาราง  ๖  ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย  (Politics)           
ประเด็นตัวชี้วัด น้ำหนัก คะแนน 

P๑   นโยบายของรัฐบาล ๓ ๕ 
P๒   นักการเมืองท้องถิ่น ๑ ๑ 
P๓   กฎหมาย ๓ ๕ 
P๔   ข้อผูกพันระหว่างประเทศ ๑ ๑ 
P๕   ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของประชากร  ๒ ๑ 

น้ำหนักรวม ๑๐  
ตารางกำหนดน้ำหนักประเด็นตัวชี้วัดของสภาพแวดล้อมภายใน 

ตาราง  ๗ ปัจจัยด้านโครงสร้าง นโยบาย (Structure)  
ประเด็นตัวชี้วัด น้ำหนัก คะแนน 

S๑.๑   การจัดโครงสร้างการบริหารขององค์กร  การส่ือสารภายใน ๔ ๔ 
S๑.๒   นโยบาย   ระเบียบ   วิธีปฏิบัติ  และกฎเกณฑ์ ๓ ๓ 
S๑.๓   วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ นโยบายระยะส้ัน  ระยะยาว ๓ ๕ 

น้ำหนักรวม ๑๐  
ตาราง  ๘  ปัจจัยด้านการบริการการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน (Services / 
Product) 

ประเด็นตัวชี้วัด น้ำหนัก คะแนน 
S๒.๑   ความสามารถให้บริการครอบคลุมท่ัวถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ๑ ๔ 
S๒.๒   ความสามารถในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ๑ ๕ 
S๒.๓   ความสามารถของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑ ๕ 

S๒.๔   การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้สุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

๑ ๓ 

S๒.๕   การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ๒ ๔ 
S๒.๖   คุณภาพผู้เรียนด้านคุณภาพ  จริยธรรม  และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์(ดี) 

๑ ๒ 

S๒.๗   คุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ความสามารถ (เก่ง) 
- มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
- ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
- ล้ำหน้าทางความคิด 
- ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
- ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

๑ -๔ 

S๒.๘ สุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน  สุนทรียภาพและบุคลิกภาพ (มีสุข) ๑ ๒ 
S๒.๙ จำนวนนักเรียนต่อห้อง ๑ ๑ 

น้ำหนักรวม ๑๐  
 



ตาราง  ๙  ปัจจัยด้านบุคลากร ( Man ) 
ประเด็นตัวชี้วัด น้ำหนัก คะแนน 

M๑.๑   ปริมาณ/อัตราบุคลากร (ความพอเพียง) ๒ ๓ 
M๑.๒   คุณภาพบุคลากร (ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ ขวัญและกำลังใจ) 

- ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้าน 
วิชาการผ่านการประเมินในระดับชาติ 

- ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญด้านอาชีพผ่าน 
การประเมินในระดับชาติ 

- ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
- ครูใช้หนังสือ ตำราเรียนและส่ือท่ีเป็นภาษาต่างประเทศในการจัด 

การเรียนการสอน 
- ครูใช้ส่ืออิเลคทรอนิกส์  (ICT)  ในการจัดการเรียนการสอน การวัด 

และประเมินผล และการเผยแพร่ผลงาน ท้ังระบบออนไลน์  (online) และออฟไลน์  
(offline) 

- ครูสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจัดการเรียน 
การสอนกับนานาชาติ 

- ครูใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

๕ ๓ 

M๑.๓   คุณภาพผู้บริหาร(พฤติกรรม/คุณลักษณะ) 
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถนำโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล 
- ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
- ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำทางวิชาการ(Academic Leadership)  

ท่ีมีผลงานปรากฏเป็นท่ียอมรับ 
- ผู้บริหารมีความสามรถในการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและ 

การบริหารจัดการ 
- ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
- ผู้บริหารมีประสบการณ์อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ใน 

การจัดการศึกษานานาชาติ 

๓ ๓ 

น้ำหนักรวม ๑๐  
 ตาราง ๑๐  ปัจจัยด้านการเงิน (Money)          

ประเด็นตัวชี้วัด น้ำหนัก คะแนน 
M๒.๑   ประสิทธิภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ๗ ๓ 
M๒.๒   ความสามารถในการระดมทุน ๓ ๓ 

น้ำหนักรวม ๑๐  
 
 
 
 



ตาราง  ๑๑  ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) 
ประเด็นตัวชี้วัด น้ำหนัก คะแนน 

M ๓.๑ ความพอเพียงของส่ือ  วัสดุอุปกรณ์  เทคโนโลยี  ครุภัณฑ์  อาคารสถานท่ี
แหล่งเรียนรู้   ส่ิงอำนวยความสะดวก 

๒ ๒ 

M ๓.๒   ความสามารถในการจัดหา ๓ ๔ 
M ๓.๓   ประสิทธิภาพในการใช้ ๒ ๓ 
M ๓.๔  การดูแลบำรุงรักษา ๑ ๑ 
M ๓.๕  คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ ๒ ๓ 

น้ำหนักรวม ๑๐  
ตาราง  ๑๒  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management) 

ประเด็นตัวชี้วัด น้ำหนัก คะแนน 
M ๔.๑   ความเป็นระบบคล่องตัว  ตรวจสอบได้ ๑ ๒ 
M ๔.๒   การใช้ข้อมูลสารสนเทศ ๑ ๑ 
M ๔.๓   การวางแผน ๒ ๓ 
M ๔.๔   การนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผล ๑ ๓ 
M ๔.๕   การรายงาน  ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ผลงาน ๑ ๑ 
M ๔.๖   การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน ๑ ๓ 
M ๔.๗   การพัฒนาบุคลากร ๒ ๓ 
M ๔.๘   การจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วม ๑ ๓ 

น้ำหนักรวม ๑๐  
 

สถานภาพของโรงเรียน 
 

     การวิเคราะห์สถานภาพแวดล้อมของโรงเรียนอนุบาลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  
ดำเนินการโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  คณะทำงานได้นำผลจาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการไปดำเนินการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของโรงเรยีน  ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น  ๓ ประเด็น  คือ 

๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 ๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 ๓. การประเมินสถานภาพของโรงเรียนอนุบาลนางรองฯ 

 

 

 

 

 



๑. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ตารางแสดงค่าน้ำหนักคะแนนเฉล่ียปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  (STEP) 

สภาพแวดล้อม
ภายนอก 

น้ำหนัก 
คะแนนเฉล่ีย น้ำหนักคะแนนเฉล่ีย 

โอกาส อุปสรรค  โอกาส อุปสรรค สรุปผลการวิเคราะห์ 
S ๓      
T ๓      
E ๓      
P ๑      

เฉล่ียปัจจัยภายนอก     
สรุปปัจจัยภายนอก   

 
คณะทำงานได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนอนุบาลนางรอง โดยจำแนก

ปัจจัยในการวิเคราะห์ ๔ ปัจจัย คือ 
      ๑.  ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า  เป็นปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคมากกว่า
โอกาสต่อการพัฒนาการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียน เนื่องจากอาชีพของครอบครัว/ครัวเรือนของ
กลุ่มเป้าหมายนั้นส่วนมากจะประกอบอาชีพเกษตรกรหรือค้าขายส่งผลต่อภาวะการส่งเสริมบุตรด้านการเรียน 
และ 
สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง ครอบครัวท่ีแตกแยก พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ลูกอย่างใกล้ชิดทำให้ลูกมีปัญหา
ด้านพฤติกรรม ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนเส่ียงต่อการออกกลางคัน 
      ๒.  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า เป็นปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคมากกว่าโอกาสต่อ
การพัฒนาและการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียน เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี 
มีการนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ รวมท้ังผู้ปกครองบางส่วนยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
ท้ังการติดต้ังอินเทอร์เน็ต (wifi) ยังไม่ท่ัวถึงภายในบริเวณโรงเรียน ทำให้โรงเรียนไม่มีส่ืออินเตอร์เน็ตไม่สามารถ
ค้นคว้าหาความรู้ให้กับนักเรียนใหทั้นสมัย ทันเหตุการณ์ 
        ๓. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า เป็นปัจจัยท่ีเป็นโอกาสต่อการพัฒนาและการ
ให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนในด้าน
งบประมาณ มีการกระจายรายได้สู่ชนบท ชุมชนมีรายได้จากแหล่งท่องเท่ียวและมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ  
      ๔. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย เป็นปัจจัยท่ีเป็นโอกาสต่อการพัฒนาทางด้านการศึกษาของ
โรงเรียน เนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทำให้ครูเกิดความต่ืนตัวใน
การพัฒนาตนเอง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบรวมทั้งการขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑๒ ปี 
ของประชากร ชุมชนมีนักการเมืองให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา แม้ว่าประชากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการเมือง ชุมชนมี
ปัญหาด้านความขัดแย้งของนักการเมืองและงบประมาณมีไม่เพียงพอ แต่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

 
 
 



สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ตามปัจจัยท้ัง 4 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น สรุปในภาพรวมได้ว่า  
โรงเรียนอนุบาลนางรองฯ มีปัจจัยท่ีเป็นโอกาสมากกว่าปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค  กล่าวคือด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การเมืองและกฎหมาย  คือการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างดีในการจัดการศึกษา และการให้โอกาสในการ
บริหารการศึกษามากขึ้นสามารถพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาตามกระบวนการเรียนรู้ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนางรองฯ มีการ
พัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างเป็นระบบชัดเจน และต่อเนื่อง ส่วนด้านปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคคือด้านสังคมและ
วัฒนธรรมท่ีผู้ปกครองต้องดูแลใส่ใจลูกอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ด้านเทคโนโลยีควรมีการส่งเสริมสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีและบุคลากรต้องพัฒนาให้ทันเทคโนโลยี 
 ๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
  ตารางแสดงค่าน้ำหนักคะแนนเฉล่ียปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 
สภาพแวดล้อมภายใน 

น้ำหนัก 
คะแนนเฉล่ีย น้ำหนักคะแนนเฉล่ีย 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน สรุปผลการวิเคราะห์ 
S ๑ ๒      
S ๒ ๓      
M ๑ ๒      
M ๒ ๑      
M ๓ ๑      
M ๔ ๑      

เฉล่ียปัจจัยภายใน     
สรุปปัจจัยภายใน   

     การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน คณะทำงานได้ดำเนินการพิจารณาจากจุดแข็ง       
และจุดอ่อน ซึ่งได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติงาน โดยมีปัจจัยท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ๖ ปัจจัย คือ 

     ๑. ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า เป็นปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งของ
โรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดการองค์กร โครงสร้าง มีนโยบายการบริหารงานท่ีดีและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในโรงเรียนอยู่ในระดับดีมาก 

     ๒. ปัจจัยด้านผลผลิตและการให้บริการ จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า เป็นปัจจัยท่ีเป็นจุดอ่อน
มากกว่าจุดแข็งของโรงเรียน กล่าวคือ คุณภาพนักเรียนซึงถือว่าเป็นผลผลิตจากการให้บริการยังควรพัฒนาใน
ด้านการส่ือสารอย่างน้อย ๒ ภาษา การคิดอย่างสร้างสรรค์และให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการมากข้ึน 

     ๓. ปัจจัยด้านบุคลากร จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า เป็นปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งของโรงเรียน ซึ่งเอื้อต่อ
การพัฒนาการศึกษา เนื่องจากครูมีการพัฒนาตน พัฒนางานอย่างเป็นระบบ มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี และมีขวัญ กำลังใจท่ีดี แม้ว่าอัตรากำลังของบุคลากรในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่เพียงพอ 

 ๔. ปัจจัยด้านการเงิน จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า เป็นปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งของโรงเรียนในการ
พัฒนา เนื่องจากโรงเรียนมีระบบการบริหารงานด้านการเงินอย่างชัดเจน การบริหารงบประมาณส่วนมาก
ตอบสนองต่อความต้องการในการจัดการศึกษา มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการระดมเงินทุน เงิน
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  และใช้งบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ แม้ว่างบประมาณมีไม่เพียงพอกับความ
ต้องการและการระดมเงินทุนจากหน่วยงานต่างๆ ยังไม่เพียงพอก็ตาม 



 ๕. ปัจจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า เป็นปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งของโรงเรียน 
เนื่องจากมีปริมาณวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอและทันสมัย  มีการจัดระบบท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอนท่ีดี และมีการ
เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

 ๖. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า เป็นปัจจัยท่ีเป็นจุดอ่อนมากกว่าจุด
แข็งของโรงเรียนในการพัฒนา เนื่องจากโรงเรียนมีการบริหารจัดการยังไม่เป็นระบบท่ีชัดเจน การประชาสัมพันธ์
ด้านการบริหารจัดการยังไม่ท่ัวถึง ขาดการประชาสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานอื่นๆ ค่อนข้างน้อย ส่วนท่ีเป็นจุดแข็งคือโรงเรียนมีการประกันคุณภาพท้ังภายในภายนอก จัดให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล  

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
      ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ตามปัจจัยท้ัง ๖ ประเด็นดังกล่าวข้างต้น สรุปในภาพรวมได้
ว่า ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว เป็นปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนของโรงเรียนท่ีเอื้อต่อการพัฒนา  โดยการ
ให้บริการด้านการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนางรองฯ  มีการจัดระบบด้านโครงสร้างและนโยบาย ด้านผลผลิต 
ด้านบุคลากร ด้านการเงิน วัสดุ อุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการ เป็นปัจจัยท่ีเอื้อต่อการพัฒนา  

      ๓. การประเมินสถานภาพของโรงเรียน 

ภาพแสดงตำแหน่งสถานภาพของโรงเรียนอนุบาลนางรองฯ ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
      ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของ
โรงเรียนอนุบาลนางรองฯ  ดังกล่าว  สามารถประเมินสถานภาพของโรงเรียนได้อยู่ในลักษณะ“ เอื้อและแข็ง ”  
(STAR) กล่าวคือ โรงเรียนมีโอกาสท่ีจะขยายภารกิจในการจัดการศึกษา และให้บริการทางการศึกษากับชุมชน
หรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตรงตามความรู้ความสามารถของ
ตนเอง และมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ การจัดการองค์กร 
โครงสร้าง มีนโยบายการบริหารงานท่ีดีและการมีส่วนร่วมของบุคลากร เป็นจุดแข็งในการพัฒนาภายใต้การ
ส่งเสริม สนับสนุนจากปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านสังคม และวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี 
ด้านการเมืองและกฎหมาย ซึ่งมีระเบียบพระราชบัญญัติท่ีเอื้อต่อการดำเนินการ 

โอกาส (+) 

จุดอ่อน (-) จุดแข็ง (+) 

อปุสรรค (-) 

๓๑ 

๒๑ 

๓๔ 

๓๑.๘ 

เอือ้และแข็ง 

๕.๔ 

๑.๕ 



บทท่ี ๓ 
ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน 

 

นโยบายรัฐบาล 
  นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีนโยบายท้ังส้ิน ๑๑ ข้อ ซึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
๖ ข้อ ดังนี้ 

ข้อ ๑ การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบบ 

ประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าท่ีสำคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะเชิดชูสถาบันนี้ไว้
ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการ 
ทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการกับผู้คะนองปาก 
ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งส่ันคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่คำนึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีก
เป็นจำนวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระราช
กรณียกิจเพื่อประชาชน ท้ังจะสนับสนุนโครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้ 
เจ้าหน้าท่ีสถาบันศึกษา ตลอดจนหน่วยงานท้ังหลายของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนำหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตาม 
โครงการและแบบอย่างท่ีทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วย
สร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในท่ีสุด 

ข้อ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
 ๓.๕ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนโดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 
   ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนท่ัวไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติท่ีได้ประกาศไว้แล้ว 

ข้อ ๔ การศึกษาและการเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 รัฐบาลจะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ 

และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
   ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญท้ังการศึกษา 
ในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตน 
ได้ตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะท่ีเหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม  
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความเหล่ือมล้ำ และพัฒนา
กำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
   ๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบ 



การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
   ๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนท่ัวไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัว
ขึ้น 
   ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องท้ังในและนอกโรงเรียน 
   ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานท่ีมี
ทักษะ โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงานและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เช่ือมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ 
   ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน  
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   ๔.๗ ทำนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง
ศาสนามีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมความพร้อม 
   ๔.๘ อนุรักษ์  ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษไทยและภาษาถิ่น  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจ 
ในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
   ๔.๙ สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นสากล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่เสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อกรเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
   ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตส่ือคุณภาพเพื่อเปิด
พื้นท่ีสาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

ข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
 ๕.๑ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นส่ือในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชน 

ให้มีน้ำใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกท้ังพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพ 
สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างช่ือเสียงแก่ประเทศชาติ 



ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 ๖.๑ ในระยะเรง่ด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ียัง 

ค้างอยู่ก่อนท่ีจะพ้นกำหนดภายในส้ินปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติได้จัดทำไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น 
รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายท่ีสูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 
   ๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดทำไว้ โดยนำหลักการสำคัญของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีให้
ความสำคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการดำเนินงานรวมทั้งนำแหล่งเงินอืน่มา
ประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อขับเคล่ือนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ำซ้อน และมี 
ประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจท่ีมีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าท่ีสาธารณะของประเทศเกินความจำเป็น
และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณต้ังแต่ระดับกระทรวงจนถงึระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้น
การบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายท่ีสูญเปล่า 

ข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
   ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศ
ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอำนาจหน้าท่ีซ้ำซ้อนหรือลักล่ันกันหรือ 
มีเส้น การปฏิบัติงานท่ียึดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบ 
ให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลาง และการอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดำเนินการของภาคธุรกิจเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดย
จะดำเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลำดับความจำเป็น และตามท่ีกฎหมายเอื้อให้สามารถดำเนินการได้ 
   ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหนว่ยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริหาร
เชิงรุกท้ังในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน ในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการให้บริการท่ีหลากหลายซึ่งจะจัดต้ังตามท่ีชุมชน
ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์แบบ พัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ
และระบบบูรณาการ 
   ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
วางมาตรการป้องกันแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ 
   ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก
ในการรักษาศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 



ทุกระดับอย่างเคร่งครัด  ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีไม่จำเป็น สร้างภาระ 
แก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการ
ขอรับบริการของรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยึดยาว ใช้เวลานาน ซ้ำซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายท้ังของรัฐและประชาชน 

 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายและจุดเนน้การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
                  นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบนโยบายและ

จุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ตามท่ี
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้ทุกองค์กรหลักและหน่วยงานในสังกัด นำนโยบายและจุดเน้นไป
พิจารณาดำเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป                                                                            

                  สำหรับนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งบริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อนำไปกำหนดเป็นนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา โดยยึดกรอบการปฏิรูป
การศึกษา น้อมนำพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐ ด้านการศึกษา ท่ีจะต้องมุ่งสร้าง
พื้นฐานให้เด็ก เยาวชน และผู้เรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องในเรื่องสถาบันหลักของชาติ สร้างพื้นฐานชีวิต (อุปนิสัย) ท่ี
เข้มแข็ง สร้างความรู้ ทักษะเพื่อให้มีอาชีพ มีงานทำ และได้นำเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑   และยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ท่ีกำหนดหลักการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเล็ก (ปฐมวัย)  ท่ีสำคัญได้ยึด
วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในประเด็นสำคัญ คือ  

๑) ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
๒) ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  
๓) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๔) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

หลักการ 
๑. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒. เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติท่ีถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตท่ีเข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย) 
๓. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปล่ียนแปลงของ 

สังคมโลก 
จุดเน้นการจัดการศึกษา 

ระดับก่อนอนุบาล ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และ 
ระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 

๑.ระดับก่อนอนุบาล  เนน้ประสานหน่วยงานอื่น ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้าน 
สุขภาพและโภชนาการ 

๒. ระดับอนุบาล  เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง ในการ 
จัดการศึกษาระดับอนุบาล โดยมีจุดเน้น 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และ 



กิจกรรมเสริม 
๓. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้รว่มกัน และ 

จัดการเรียนรู้แบบองค์รวม  จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น 
- เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อการส่ือสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเรียนวิชาอื่น 
- เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการส่ือสาร 
- เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้

จากสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุก
ท่ีทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
- ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม 
- จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ 
- พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู) 
- จัดให้มีโครงการ ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ 

๔. ระดับอาชีวศึกษา  จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และ 
ความต้องการของสังคม ท้ังภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเน้น 

- จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพ 
เฉพาะด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 

- เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และใช้เพื่อการประกอบอาชีพ 
- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
- จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

๕. ระดับอุดมศึกษา  เน้นการวิจัยและค้นหาแนวทางการพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพื่อให ้
เกิดองค์ความรู้ใหม่และมีการเช่ือมโยงองค์ความรู้ท่ีหลากหลายท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีจุดเน้น 

- เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเช่ือมโยงความรู้ท้ังในและต่างประเทศ 

- เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
- ผู้เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู้ท่ีหลากหลายท้ังในและต่างประเทศ สามารถ 

สร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบติั 

เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถตอบสนองเป้าหมาย  
เจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู้ 
๒. สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันการทุจริต ให้มีในทุกมิติ  

ท้ังการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหาร 
๓. ให้องค์กรหลักนำไปกำหนดนโยบายขององค์กรสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน และ 

ขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติขององค์กร 
๔. เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท  



สู่การลดความเหล่ือมล้ำในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกหน่วยงาน 
๕. ให้ศึกษาธิการจังหวัด นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดทำแผนและ 

ขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม 
๖. ใช้เทคโนโลยีเช่ือมโยงข้อมูล (Big Data) สำหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และ 

เครื่องมือในการบริหาร 
๗. ให้หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเช่ือมโยง  

ท้ังระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
๘. ให้สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานประสานงาน ดูแลเด็กท่ีมี 

ความต้องการจำเป็นพิเศษในทุกระดับ เพื่อให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนา สามารถเรียนรู้ และพึ่งพาตนเองได้ 
๙. ให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็น 

หน่วยงานหลัก และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดูแลเด็กท่ีตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษา
ของผู้สูงอายุ 

๑๐. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและ 
หน้าท่ีตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบด้วย นโยบาย  เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
 นโยบายท่ี ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  นโยบายท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  นโยบายท่ี ๓  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  นโยบายท่ี ๔  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ 
                             ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
 นโยบายท่ี ๕  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายในการดำเนินงาน  ๕ นโยบาย  
ในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
นโยบายที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

๑.เป้าประสงค์ 
๒.ประเด็นกลยุทธ์ 

  ๒.๑พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  ๒.๑.๑ตัวชี้วัด 

   (๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น 
   (๒) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของ 
ท้องถิ่น 



   (๓) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ 

๒.๑.๒.แนวทางการดำเนินการ  
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ของกระทรวงศึกษาธิการ ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
๑) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
๒) การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
๓) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
๕) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๖) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

   ท้ังนี้ ดำเนินการในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อย 
โอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการ
บริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

๒.๒.๑ ตัวชี้วัด 
(๑) จำนวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพัก 

ในโรงเรียนท่ีมีหอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย 
       (๒) จำนวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 

การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพท่ีดี อย่างเหมาะสม 
                         (๓) จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพท้ังด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต  

และทักษะอาชีพ ท่ีเหมาะสมกับบริบท 
(๔) จำนวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และท่ีดูแลหอพักนอน  

ท่ีมีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการท่ี
เหมาะสมกับบริบท 
                                     (๕) จำนวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     

            (๖) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส 
และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๗) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล 
ทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

๒.๒.๒ แนวทางการดำเนินการ 
(๑) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ี 

สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ่ัง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจำเป็นและ เหมาะสมกับบริบท  
(๒) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีดูแล 

หอพักนอนตามความจำเป็น และเหมาะสมกับบริบท 
(๓) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพืน้ท่ีสูงในถิ่น 



ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

                (๔) สร้างเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา 
ท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นท่ีสูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ่ังทะเลและ เกาะแก่ง ควรทำอย่างไร”  
ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น การสร้าง 
Website Facebook  และ Line เป็นต้น 

                  (๕) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการวัดและ 
ประเมินผลท่ีเหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และ         
กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 

(๖) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กท่ีใช้ภาษาไทยเป็น 
ภาษาท่ี ๒ 

                          (๗) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ  
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี ๓ ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
            นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 ๑.เป้าประสงค์ 
 ๑. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 

 ๒. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ  
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

 ๓. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ 
มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ มี
นิสัยรักการเรียนรู้และการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและความ
ถนัด 

 ๔. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ท้ังใน 
ด้านท่ีมีพัฒนาการปกติและด้านท่ีมีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามท่ี
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐาน
ความต้องการจำเป็นเฉพาะของผู้เรียน 

 ๕. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อ 
(Transitional Services)  หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ
หรือการดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 ๖. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และ 
สามารถพึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตท่ีซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกัน
ตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 

๒.ประเด็นกลยุทธ์ 
๒.๑ ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะ 



ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ นำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Career 
Education) 

๒.๑.๑ ตัวชี้วัด 
    (๑) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้อง 

กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
หลักคิดท่ีถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
                           (๒) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและพื้นท่ี 

๒.๑.๒ แนวทางการดำเนินการ 
    (๑) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะ 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลัก
คิดท่ีถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพตามความต้องการได้และมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

                             (๒) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้อง 
กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

(๓)  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปล่ียน 
การจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นท่ี  

(๔)  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจำเป็นเฉพาะของผู้เรียนท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ 
   ๒.๒ พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
    ๒.๒.๑ตัวชี้วัด 

(๑) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมืองมี
หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

         (๓) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

                          (๔) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน 



หลวงรัชกาลท่ี ๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี
กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 แนวทางการดำเนินการ 
(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร  

จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ี
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนด 

๒.๓ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีความ
เป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

                           ๒.๓.๑ ตัวชี้วัด 
(๑) ด้านผู้เรียน 

                  ๑) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น    
         ๒) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน 

                           ๓) ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัย  รักการอ่า   
         ๔) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห์ 

                           ๕) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจำเป็นด้านการรู้เรื่อง การ
อ่าน (Reading Literacy)  

           ๖) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจำเป็นด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 

                           ๗) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจำเป็นด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  

                           ๘) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะส่ือสารอังกฤษ และส่ือสารภาษาท่ี ๓ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

                           ๙) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

                         ๑๐) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 
                                   ๑๑) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
                                   ๑๒) ร้อยละ ๖๐ ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการ 
เรียนรู้เรื่องการอ่านต้ังแต่ระดับข้ันพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ ๒) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
                                   ๑๓) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนท้ังหมดได้รับการประเมินทักษะการคิด 
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA  
     (๒) ด้านสถานศึกษา 



                                   ๑) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม  
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
                                   ๒) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ  
STEM ศึกษา 
                                   ๓) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ 
ขั้นตอน  หรือบันได ๕ ขั้น (IS: Independent Study) 
                                  ๔) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศส่ิงแวดล้อม 
ท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               ๒.๓.๒. แนวทางการดำเนินการ 
                       (๑) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  
สติปัญญา เพื่อท่ีจะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น 
    (๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมท้ังในและนอก 
ห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
                           (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบท่ี 
หลากหลาย 
                      (๔) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ 
เล้ียงดูเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
                     (๕) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนา 
เด็กก่อนประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม เพื่อเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
                                (๖) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะ 
ท่ีจำเป็น ๓ ด้าน  
                                 ๑) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
           ๒) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
          ๓) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
   (๗) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence)  
และสมรรถนะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓  
   (๘) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
   (๙) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
   (๑๐) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนใน 
ลักษณะของ STEM ศึกษา 
   (๑๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ  
๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น (IS: Independent Study) 
 
 
 
   (๑๒) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเนน้การใช้ 
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น 
 ๑) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม  
 ๒) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 ๓) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา  
 ๔) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
 ๕) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหา 



ความสัมพันธ์ 
   (๑๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนว 
ทางการประเมิน PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาตอน
ปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  
   (๑๔) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิด 
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน 
   (๑๕) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนว 
ทางการประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing 
   (๑๖) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนำไปสู่ความ 
เป็นเลิศในแต่ละด้าน 
   (๑๗) ส่งเสริมผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬา 
โดยจัดเป็นห้องเรียนเฉพาะด้าน 
   (๑๘) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้าง 
นวัตกรรม 
   ๒.๔ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดำรงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
    ๒.๔.๑ตัวช้ีวัด 
   (๑) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและ 
การประกอบอาชีพ 
   (๒) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ี 
เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 
   (๓) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีทุกช่วงวัย 
   (๔) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาใน 
สถานศึกษา 
    ๒.๔.๒ แนวทางการดำเนินการ 
   (๑) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการ 
เรียนรู้อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
   (๒) พัฒนารายวิชาท่ีส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
   (๓) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ  
เช่น ทวิศึกษาหลักสูตรระยะส้ัน 
   (๔) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความ 
สนใจในทักษะอาชีพท่ีตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
   (๕) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ  
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย 
 
 
   (๖) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and  
Emotional Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย 
   (๗) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
  ๒.๕ การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน (SDGs) เพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒.๕.๑ตัวช้ีวัด 
   (๑) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตท่ีเป็น 



มิตรกับส่ิงแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   (๒) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับ 
มาตรฐานส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental Education Sustainable 
Development: EESD) 

(๓) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลก เพื่อการ 
พัฒนาอย่างยัง่ยืน (Global Goals for Sustainable Development)  

แนวทางการดำเนินการ 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื (Global Goals for 
Sustainable Development)   
  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้
สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน(Environmental Education 
Sustainable Development: EESD) 

ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
  ๒.๖ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ  

๒.๖.๑ตัวช้ีวัด 
 (๑) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
แต่ละระดับ 
(๒) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนา ด้านทักษะอาชีพ ทักษะการดำรงชีวิต มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้ 
มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
  ๒.๖.๒ แนวทางการดำเนินการ 
 (๑) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการ
และท่ีบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ  
 (๒) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ด้วย
ระบบและรูปแบบท่ีหลากหลาย  
 (๓ )ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  
 (๔) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 (๕) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดคำนวณ การคิด
วิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
 (๖) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ  
ทักษะการดำรงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดำรงชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   
 (๘) ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (๙) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้ส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
สร้างสรรค์ 
 (๑๐) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา 



 (๑๑) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ท่ีมีความสามารถพิเศษในด้านวิชาการ 
ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล 
 (๑๒) ส่งเสริม สนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 (๑๓) จัดให้มีระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
 (๑๔) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง 
 (๑๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทำ รวบรวมผลิตพัฒนา และเผยแพร่ ส่ือ 
นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 
 (๑๖) สำรวจสภาพอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา จัดทำผังบริเวณ จัดทำแบบรูปและ
รายการส่ิงก่อสร้าง  
 (๑๗) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (๑๘) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา ขับเคล่ือนการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 (๑๙) ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคน
พิการจังหวัด 
 (๒๐) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองในพื้นท่ี พัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
 (๒๑)ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา 
  ๒.๗ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นำ Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based 
Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
                        ๒.๗.๑ตัวช้ีวัด 
 (๑) ร้อยละของผู้เรียนท่ีเรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
 (๒) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน  Digital Platform 
    ๒.๗.๒ แนวทางการดำเนินการ 
 (๑) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อให้บริการ Digital  Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ี
กำหนด ส่ือ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต พัฒนา Digital Platform เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 ๓) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรูด้้วยตนเองผ่าน Digital Platform 
 
นโยบายที่ ๓ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
๑.เป้าประสงค์ 
  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
๒.ประเด็นกลยุทธ์ 
  ๒.๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาท่ีผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้
ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี ๒๑ 
   ๒.๑.๑ ตัวชี้วัด 
 (๑) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ ๒๐ ปี  
 (๒) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี ๒๑ และสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นท่ี 
 (๓) สถานศึกษาทุกแห่งมีจำนวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 



       ๒.๑.๒ แนวทางการดำเนินการ 
 (๑) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน และความต้องการครู                                                                                                                   
 (๒) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการกำหนดสมรรถนะครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  
 (๓) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูท้ังระบบ 
 (๔) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ ๒๐ ปี 
 (๕) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 
   ๒.๒ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   ๒.๒.๑ตัวช้ีวัด 
 (๑) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความ
จำเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๒) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และ
การวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
   ๒.๒.๒ แนวทางการดำเนินการ 
 (๑) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
 (๒) กำหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เช่ือมโยง
กับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
 (๓) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำหลักสูตรท่ีมีคุณภาพให้
สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรท่ีกำหนด 
 (๔) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรท่ี
กำหนดท่ีเช่ือมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
 (๕) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC)  
 (๖) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลท่ี
เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
 (๗) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีความรู้ทักษะด้าน 
Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ ทักษะส่ือสารภาษาท่ี ๓  
 (๘) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 (๙) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนท่ีมีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) 

(๑๐) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(๑๒) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้ความสามารถจัดการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละช้ัน 
 (๑๒) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
 (๑๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to -Face Training 
 (๑๔) ปรับเปล่ียนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะในการจัดการเรียนการ
สอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ ๕ ปี (ประเมิน ๓๖๐ องศา) 

๒.๓ นำ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 



ทุกประเภทท้ังระบบ 
   ๒.๓.๑ ตัวชี้วัด 
 (๑) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูท้ังระบบ 
 (๒) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology  
ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาท่ีขาดแคลน  
   ๒.๓.๒ แนวทางการดำเนินการ 
 (๑) พัฒนา Digital Platform เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
ท้ังระบบ 
 (๒) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท
ท้ังระบบ 

(๓) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขา  ท่ีขาดแคลน เช่น การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนท่ีมีความแตกต่าง 
เป็นต้น 

(๔) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology 

นโยบายท่ี ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมล้ำ
ทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
  สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอ
กัน และลดความเหล่ือมล้ำด้านการศึกษา 

๒. ประเด็นกลยุทธ์ 
๒.๑ ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัด 

การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
  ๒.๑.๑ ตัวชี้วัด 
 (๑) ร้อยละของเด็กวัยเรียนท่ีเข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
 (๒) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ  

(๓) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๑.๒ แนวทางการดำเนินการ 
 (๑) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง วางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี 
 (๒) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน (๐-๖ ปี)  

(๓) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี จัดทำ
แผนการนักเรียนทุกระดับ 
           (๔) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงการบริการ
การเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึง ครบถ้วน 
  (๕) สถานศึกษาจัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เช่ือมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ 
เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  ๒.๒ ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี 
เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  
  ๒.๒.๑ ตัวชี้วัด 



 (๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
 (๒) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีกำหนด  
  ๒.๒.๒ แนวทางการดำเนินการ  
 (๑) จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพื้นท่ี เช่น 
ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก เช่นอาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา 
ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ  
ด้านงบประมาณ ด้านความปลอดภัย และด้าน Digital Technology 
 (๒) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามท่ี 
กำหนด 
  ๒.๓ สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
  ๒.๓.๑ตัวช้ีวัด 
 (๑) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 
 (๒) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมท้ังระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
    ๒.๓.๒ แนวทางการดำเนินการ 
 (๑) จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 
และนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๒) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทำกลยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน และ
แผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
 (๓) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อ (Transitional 
Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการดำเนินชีวิตใน
สังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 (๔) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมท้ังระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม  
 (๕) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ  และสนับสนุนให้
สถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๔ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
  ๒.๔.๑ตัวช้ีวัด 
 (๑) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่าง
เหมาะสม 
 (๒)  ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 (๓) จำนวนโครงการ/ กิจกรรมท่ีได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
  ๒.๔.๒ แนวทางการดำเนินงาน 
 (๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา ท้ังด้านความเหมาะสม 
เพียงพอ  
 (๒) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
 (๓) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  ๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
  ๒.๕.๑ตัวช้ีวัด 



 (๑) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมท่ีสามารถเช่ือมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
 (๒) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๕.๒ แนวทางการดำเนินงาน 
 (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
 (๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนา
ทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน 
 (๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital 
 (๔) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สำหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (๕) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็น
เครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพือ่พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๖) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology: DLIT) 
 (๗) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 

นโยบายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ 

  สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  
 
 
๒.ประเด็นกลยุทธ์ 
   ๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
   ๒.๑.๑ ตัวชี้วัด 
 (๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการ
ท่ีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนด  
 (๒) ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 (๓) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
 (๔) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
   ๒.๑.๒ แนวทางการดำเนินการ 
 (๑) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
  (๒)ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
 (๓) ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และ
องค์คณะบุคคลท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 
 (๔)กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA: Integrity & Transparency Assessment) 



   ๒.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
บริหารจัดการศึกษา 
   ๒.๒.๑ตัวช้ีวัด 
   ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
   ๒.๒.๒ แนวทางการดำเนินงาน 
 (๑) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน (Area-based Management) 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ“CLUSTERs” 
 (๒) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพื้นท่ี 
 (๓) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น   เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา    ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  สหวิทยาเขตกลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
 (๔) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพื้นท่ี 
 (๕) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
 (๖) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  ๒.๓ ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นำไปสู่การกระจายอำนาจ ๔ ด้าน  ให้
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี 
  ๒.๓.๑ ตัวชี้วัด 
 (๑) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
 (๒) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอำนาจท้ังระบบ 
 (๓) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
          (๔) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน/
ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากลจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
 (๕) ร้อยละของผู้เรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  ๒.๓.๒แนวทางการดำเนินการ 
 (๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน บทบาทหน้าท่ีท้ังระดับ
ปฏิบัติ และรับการกำกับติดตาม 
 (๒) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา ๔ ด้าน ให้สถานศึกษา 
โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้ศึกษานำร่องรูปแบบการกระจายอำนาจ เช่น 
  ๑) เขตพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา  
  ๒) โรงเรียนร่วมพฒันา (Partnership School)  
  ๓) Autonomous School  
 (๓) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐานหน่วยงานระดับ
ปฏิบัติ และหน่วยงานระดับกำกับติดตามให้เหมาะกับบริบทการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน 
 (๔) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัดการศึกษาท้ังระบบ (Digital 
Transformation) 
 (๕) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น  
 (๖) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ และคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน 
 (๗) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี เช่น โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา 
ฯลฯ 



 (๘) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
 (๙) สร้างมาตรฐาน และกำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 (๑๐) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย เช่น การบริหารจัดการ
แบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละช้ัน  
 (๑๑) พิจารณาแต่งต้ังผู้บริหารท่ีมีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการอื่น 
ๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 (๑๒) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจ 
 (๑๓) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐาน
คุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  ๒.๔ ปรับเปล่ียนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 
  ๒.๔.๑ ตัวชี้วัด 
 (๑) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่าง
เหมาะสม 
 (๒) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 (๓) จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
  ๒.๔.๒ แนวทางการดำเนินงาน 
 (๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา ท้ังด้านความเหมาะสม 
เพียงพอ  
 (๒) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
 (๓) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  ๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลด้านต่าง 
ๆ ต้ังแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีจำเป็นมาวิเคราะห์
เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ
สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 
  ๒.๕.๑ตัวช้ีวัด 
 (๑) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (๒) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๕.๒ แนวทางการดำเนินงาน 
 (๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสามารถเช่ือมโยง และบูรณาการ
ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยการเช่ือมโยงข้อมูลรายบุคคลท่ี
เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพ
บุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ  
 (๒) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา 
และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 



 (๓) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพื่อสนองตอบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจท่ี
รับผิดชอบ นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ท่ีเช่ือมโยงกันท้ังระบบต้ังแต่การคัดสรร บรรจุแต่งต้ัง ตลอดจน
เช่ือมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 
 (๔) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลต้ังแต่ระดับปฐมวัย จน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้าน
การศึกษาของประเทศ 
 (๕) พัฒนา Big Data เพื่อเช่ือมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ นำไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
  ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ พัฒนาโดยเครือข่ายองค์กรความร่วมมือ เพื่อทักษะ 
แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (Partnership For ๒๑ Century Skills) (www.p๒๑.org) เป็นการผสมผสาน
องค์ความรู้ทักษะเฉพาะด้านความชำนาญการและความรู้ทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อความสำเร็จของผู้เรียนท้ัง
ด้านการทำงานและการดำเนินชีวิตประกอบด้วยทักษะสำคัญ ๓ ด้านได้แก่ 
  ๑. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation) ในศตวรรษท่ี ๒๑ ได้แก่ 
๑)การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ประกอบด้วยการมีเหตุผล
การคิดอย่างเป็นระบบการตัดสินใจ/ตัดสินและการแก้ปัญหา ๒)การส่ือสาร ( Communication) เป็นการ
ส่ือสารท่ีชัดเจน ๓) การร่วมมือ ( Collaboration)  เป็นการร่วมมือกัน และ ๔)การคิดสร้างสรรค์ (Creativity 
Thinking) ประกอบด้วยการคิดอย่างสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
  ๒. ทักษะสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี (Information,Media and Technology Skills) 
มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศและการส่ือสารต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมสามารถจัดการเช่ือมโยง
ประเมินและสร้างสารสนเทศรวมถึงการประยุกต์ใช้เรื่องจริยธรรมและกฎหมายกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ 
  ๓. ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) มุ่งเน้นให้มีความสามารถใน
การยึดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ริเริ่มและเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะทางสังคมและก้าวข้ามวัฒนธรรม มีความ
รับผิดชอบและสามารถผลิตสร้างสรรค์งานได้ตลอดจนมีความเป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อสังคม การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติ
ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเน้นท่ีองค์ความรู้ทักษะความ
เช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผู้เรียนเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมแห่งการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน 
  สำหรับในประเทศไทยศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช (๒๕๕๖) ได้กล่าวว่าการศึกษา
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีคนทุกคนต้องเรียนรู้ต้ังแต่ช้ันอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิตประกอบด้วย 
๓R+๘C+๒Ls  ดังนี ้

๓R 
อ่านออก Reading 
เขียนได้ (W) Riting 
คิดเลขเป็น (A) Rithmetics 
๘C 

ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา 
(Critical Thinking & Problem  Solving) 
  ๒. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ( Creativity & innovation) 
  ๓. ทักษะด้านความรว่มมือการท างานเป็นทีมและภาวะผูน้ า 

       (Collaboration,teamwork & leadership) 
๔. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ 



    ( Cross-cultural Understanding) 
๕. ทักษะด้านการส่ือสารสารสนเทศและรู้เท่าทันส่ือ 
    (Communications, information & media literacy) 
๖. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
     (Computing & ICT Literacy) 
๗. ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career & Learning Skills) 
๘. ทักษะการเปล่ียนแปลง (Change) 

  ๒Ls 
  ๑.ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) 
  ๒.ภาวะผู้นำ (Leadership) 

 
ค่านิยม  ๑๒  ประการ 

                  ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
      ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม  
      ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
      ๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม   
      ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
      ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน  
      ๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
      ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
      ๙. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
     ๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และ
พร้อมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี  

     ๑๑. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มี 
ความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

     ๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ 

๑) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) เพิ่มข้ึนร้อยละ ๔ 
๒) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

  ๓)  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  ๔)  การพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับ 
การปฏิบัติงานราชการยุคใหม่ ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๕)  การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต ๓ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ๖) โครงการซ่อมแซมถนนดิจิทัลสู่โรงเรียน 



  ๗) โครงการจัดทำ Big Data ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
ในสังกัด 
  ๘) การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) 
  นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณตามกรอบ 
ผลผลิต ๖ ผลผลิต ดังนี้ 

ผลผลิต  
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการดำเนินงาน ๖ ผลผลิต คือ 

๑) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
๒) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
๓) ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๔) เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
๕) เด็กด้อยโอกาสและเด็กขาดโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๖) เด็กท่ีมคีวามสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

  จากสาระสำคัญดังกล่าวข้างต้น สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓  
จึงได้ศึกษาวิเคราะห์แนวนโยบายและจุดเน้นต่างๆในทุกระดับ ผนวกกับบริบทและความต้องการของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ โดยได้ทบทวนการวางแผนและกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนด โดยเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารจัดการการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมาร่วมพัฒนาเพือ่ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้เป็นรูปธรรมต่อไป 

 

ทิศทางการจัดการศึกษา 
ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ 

 

  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการบริหารจัดการตามภารกิจของเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อให้บังเกิดประสิทธิภาพและ 
มีประสิทธิผลในระดับสูงสุด ดังนี้   

๑.วิสัยทัศน์ 
  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓  เป็นองค์กรจัดการศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  บนพื้นฐานความเป็นไทย  สอดคล้อง 
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และ 
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑  

๒. พันธกิจ 
  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา การศึกษาระดับ 
ขั้นพื้นฐาน การศึกษาทางเลือกและการศึกษาพิเศษแก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย    สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปล่ียนแปลงของ
โลกในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพร้อมสู่ระดับสากล 
  ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร 



  ๓. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐานและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ 
  ๔. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  ๕. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ 
  ๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เสริมสร้างจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

๓.ค่านิยมองค์กร 
   “มุ่งสู่มาตรฐาน บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู” 

๔. เป้าประสงค ์
  ๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีความพร้อมและพัฒนาการตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
  ๒. ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา มีคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
  ๓. เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
  ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  ๕. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาข้ัน
พื้นฐานสู่มาตรฐานการศึกษา 
  ๖. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีเครือข่ายและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๗. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง บริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม 

(Zero Waste) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๕.  ยุทธศาสตร์ 
  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ กำหนดแนวทางการบริหารการจัด
การศึกษาโดยยึดกรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ

ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕   การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖   การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา 



๖.ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ 

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบด้วย นโยบาย  ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ มีนโยบายการดำเนินงาน ๖ ยุทธศาสตร์ ในการขับเคล่ือนการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค ์
๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
๓. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ ในการป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

   ๔. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียน กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 
อยู่ในถ่ินทุรกันดาร เช่น พื้นที่ชายแดน เพื่อสร้างความม่ังคงของประเทศในระยะยาว 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัด 

กระบวนการเรียนรู้อย่างยัง่ยืน 
๒. ร้อยละ ๘๐ สถานศึกษามีการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของ 

ชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

๔. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
        ๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 ๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 ๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาท่ีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ท่ี ๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๘. ร้อยละ ๘๐ของผู้เรียนท่ีมีความรู้และทักษะ ในการป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 



๙. ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนกลุ่มเส่ียงลดลง 
  ๑๐. จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพท้ังด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 

ท่ีเหมาะสมกับบริบท 
 ๑๑. ร้อยละ ๑๐๐  ของผู้เรียน กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับ

การส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
          ๑๒. ร้อยละ ๑๐๐ การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีผู้เรียน กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และ

กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร พื้นท่ีชายแดนได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ 
   ๑๓. ร้อยละ ๑๐๐ ผู้เรียน กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น 

แนวทางการดำเนินงาน 
   ๑. น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา และ 
“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยนื 
   ๒. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
    ๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นพลเมือง ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย 

๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและภาคภูมิใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
    ๕. น้อมนำหลักการทรงงานในหลวง ร.๙ และพระบรมราโชบาย ร.๑๐ มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
    ๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๗. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน 
วิถีพุทธ สถานศึกษาพอเพียง ฯลฯ 
   ๘. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ
ส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด       ท่ีถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
   ๙. ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนด 

๑๐. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและป้องกันตัวเองได้ จากภัยคุกคาม เช่น อาชญากรรม  

และความรุนแรง ในรูปแบบต่างๆ ส่ิงเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
๑๑. พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการท่ีเข้มแข็งในการป้องกันและแกไ้ขจากภัยคุกคาม 

ในรูปแบบใหม่ 
๑๒. บูรณาการการแก้ไขปัญหาและป้องกันจากภัยคุกคามกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑๓. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีถิ่นทุรกันดาร 
ชายแดน ตามความจำเป็นและ เหมาะสมกับบริบท  



๑๔. พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี ๒ 
           ๑๕. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 

ทักษะอาชีพ ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
    

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    เป้าประสงค ์

๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพท่ีจำเป็นต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศมีทักษะอาชีพตามความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทเป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

   ๑. อันดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(PISA 
:Programme for International Student Assessment) สูงขึ้น 

๒. ร้อยละ ๔๕ ของผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เรียนต่อสายอาชีพ 
ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 
   ๓. จำนวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย  ๒ เรื่อง  
   ๔. ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานทุกระดับนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

 ๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ 
อาชีพ 

   ๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ 
พัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 

   ๗. ร้อยละ๑๐๐ ของผู้เรียนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีทุกช่วงวัย 
   ๘. ร้อยละ๑๐๐ ของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
   ๙. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนท่ีเรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
   ๑๐.ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 
 ๑๑. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 
 ๑๒. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
 ๑๓. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน  

หรือบันได ๕ ขั้น (IS: Independent Study) 
 ๑๔. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการดำเนินงาน 

   ๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมิน
ระดับช้ันเรียน ท่ีสอดคล้องตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programme for 
International Student Assessment) ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลายข้ึนไป 



   ๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาเครื่องมือเสริมทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programme for International 
Student Assessment) ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลายข้ึนไป เช่น แบบฝึกหัดท้ายบท แบบฝึกเสริม
ทักษะ ฯลฯ 

๓. ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน 
ร่วมกับนานาชาติ (PISA : Programme for International Student Assessment) แก่สถานศึกษา ด้วยระบบ 
Online-Testing 

๔. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดเวทีวิชาการการแข่งขันทักษะในระดับต่างๆและการนำเสนอ 
นวัตกรรมทางการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพ 
ท่ีตนเองถนัดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 

๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง 
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
   ๗. ส่งเสริม สนับสนุน การทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการศึกษาใน
หน่วยงานทุกระดับ 
   ๘. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยในช้ันเรียน 

          ๙. จัดเวทีวิชาการ นำเสนอผลงาน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 ๑๐. พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อท่ีจะ

เข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น 
 ๑๑. จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อนประถมให้มี

พัฒนาการความพร้อม เพื่อเตรียมตัวไปสู่การเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๑๒. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพฒันาสมรรถนะท่ีจำเป็น ๓ ด้าน  

๑) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
๒) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
๓) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 

 ๑๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะด้านการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี ๓  

 ๑๔. มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 ๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ

จริง (Active Learning) 
          ๑๖.ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 

          ๑๗. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ 
ขั้น (IS: Independent Study) 

 ๑๘. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเนน้การใช้ฐานความรู้และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น 



๑) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม  
 ๒) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

     ๓) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา  
                                  ๔) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
      ๕) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ์ 
 ๑๙. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วย

ระบบการสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  
          ๒๐. ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนว

ทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน 
 ๒๑. ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลผู้เรียน

ร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing 
 ๒๒. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนำไปสู่ความเป็นเลิศในแต่ละด้าน 
 ๒๓. ส่งเสริมผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็นห้องเรียน

เฉพาะด้าน 
 ๒๔. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม 
 ๒๕. สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อิงสมรรถนะ

และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
 ๒๖. พัฒนารายวิชาท่ีส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
   ๒๗. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษาหลักสูตร

ระยะส้ัน 
   ๒๘. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพท่ี

ตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพฒันาประเทศ 
   ๒๙. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของอนามัย 
 ๓๐. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning 

: SEL) ในทุกช่วงวัย 
 ๓๑. สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
 ๓๒. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็น

พิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบท่ีหลากหลาย  
 ๓๓. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียนเฉพาะความ

พิการ  
 ๓๔. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 ๓๕. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิด

คำนวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  



 ๓๖. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดำรงชีวิต 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดำรงชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓๗. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   
 ๓๘. ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๓๙. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้ส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม 

และสร้างสรรค์ 
 ๔๐. ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี ส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่น

ใดทางการศึกษา 
 ๔๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ท่ีมีความสามารถพิเศษในด้าน

วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล 
 ๔๒. ส่งเสริม สนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 ๔๓. จัดให้มีระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
 ๔๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทำ รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร่ 

ส่ือ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา  
 ๔๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยขอสถานศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔๖. ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา ขับเคล่ือนการ

จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 ๔๗. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองในพื้นท่ี 

พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
 ๔๘.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา 
 ๔๙. พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อให้บริการ Digital Textbook ตามเนื้อหา

หลักสูตรท่ีกำหนด ส่ือ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 ๕๐. พัฒนา Digital Platform เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

 ๕๑. สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital Platform 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  เป้าประสงค ์

๑. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพมีสมรรถนะทักษะ และคุณลักษณะท่ีสำคัญจำเป็น 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
   ๒. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการ จำเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

  ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะ 
สูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๔. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 



ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 

๕. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

๖. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมี 
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและ     ภาษาท่ี ๓  
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตาม 
ความต้องการและความถนัด 

๗. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ท้ังใน 
ด้านท่ีมีพัฒนาการปกติและด้านท่ีมีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามท่ี
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐาน
ความต้องการจำเป็นเฉพาะของผู้เรียน 

๘. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อ 
(Transitional Services)  หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ
หรือการดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

๙. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และ 
สามารถพึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตท่ีซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกัน
ตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 
   ๑๐. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
   ๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
   ๒. ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
   ๓. จำนวนร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

(O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
    ๔. ร้อยละ ๘๐ของผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านการเขียนผ่านเกณฑ์ตามระดับช้ัน 
    ๕. ร้อยละ ๗๕ ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

       ๖. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
   ๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส) ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
   ๘. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
อยา่งมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
   ๙. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



   ๑๐. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้สอดคล้อง 
กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีหลักคิดท่ีถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มี
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

 ๑๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้เรียนและพื้นท่ี  

 ๑๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา และมีความพร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 

 ๑๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน 

 ๑๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนท่ีอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
 ๑๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
 ๑๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจำเป็นด้านการรู้เรื่อง การอ่าน 

(Reading Literacy)  
 ๑๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจำเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 

(Mathematical Literacy) 
 ๑๘. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจำเป็นด้านการรู้เรื่อง 

วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
 ๑๙. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนท่ีมีทักษะส่ือสารอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒๐. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๒๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนท่ีมีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ

ใหม่ 
   ๒๒. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
   ๒๓. ร้อยละ ๖๐ ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านต้ังแต่

ระดับข้ันพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ ๒) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
   ๒๔. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนท้ังหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการ

ประเมิน PISA  
แนวทางการดำเนินงาน 

   ๑.ระดับปฐมวัย 
      ๑) ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุข 
      ๒) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดประสบการณ์เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่นนวัตกรรมการสอนการสอนแบบมอนเตสเซอรี การสอนตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ฯลฯ 
      ๓) ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อพัฒนาการเรียนรู้ของ



เด็กปฐมวัย 
      ๔) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการอบรมเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวัยท่ีถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
      ๕) ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนต้นแบบปฐมวัย (โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด และ
โรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการทางวิชาการ 

      ๖) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
      ๗) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเล้ียงดูเด็กปฐมวัย
ท่ีถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 

    ๒.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ๑) พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความต้องการ
ของผู้เรียน และบริบทของท้องถิ่น   
           ๒) ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา  
(Dual Education) หลักสูตรระยะส้ัน 

 ๓) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active  
Learning)เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ท้ังในและนอกห้องเรียน 

๓. สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และส่ิง 
อำนวยความสะดวกท่ีหลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

๔. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในทุกระดับให้มีความหลากหลาย โดยมุ่งเน้นการใช้ 
แบบสอบอัตนัย มาใช้ในการวัดและประเมินผล และนำผลการวัดและประเมินผลไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

๕. ส่งเสริมผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะดนตรีและกีฬา โดยจัดเป็นห้องเรียน 
เฉพาะด้าน มีหลักสูตรและแผนการเรียนท่ีจะนำไปสู่ความเป็นเลิศในแต่ละด้าน 
   ๖. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๗. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับช้ันเรียน ระดับ 
เขตพื้นท่ี และระดับชาติให้สูงขึ้น 
   ๘. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและสามารถอา่นออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
   ๙.ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๑๐. ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

๑๑. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ภาษา 
ประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา 

๑๒. ส่งเสริมสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี 
๑๓.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส)  

ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
   ๑๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพท้ังระบบ
เช่ือมโยงกับการเล่ือนวิทยะฐานะในรูปแบบท่ีหลากหลายดังนี้ พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ชุมชนแห่งการเรียนรู้



ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLCการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) การพัฒนาด้วยระบบ Online 

๑๕. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะสู่สากล เช่น ทักษะการใช้ 
ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยี ฯลฯ 

๑๖. ส่งเสริมการพัฒนาครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๑๗. พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
๒๑ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดท่ีถูกต้อง รักในสถาบันหลักของ
ชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการได้ 
และมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

๑๘. ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑๙.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรู
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นท่ี  

๒๐.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจำเป็นเฉพาะของผู้เรียนท่ีมีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ 

 ๒๑.ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน และความ
ต้องการครู 

 ๒๒. ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการกำหนดสมรรถนะครูให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาในศตวรรษท่ี ๒๑  

 ๒๓. สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรท่ีกำหนดท่ีเช่ือมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

  ๒๔. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC)  

  ๒๕. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัด
ประเมินผลท่ีเน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

  ๒๖. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท  
ให้มีความรู้ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ ทักษะส่ือสาร 
ภาษาท่ี ๓  

  ๒๗. ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

  ๒๘. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนท่ีมี 
ความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

   ๒๙. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 



   ๓๐. ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้
ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละช้ัน 

   ๓๑. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

   ๓๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to -Face Training 
   ๓๓. ปรับเปล่ียนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะในการจัดการ

เรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ ๕ ปี (ประเมิน ๓๖๐ 
องศา) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา 

เป้าประสงค ์
๑.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เสมอภาค 
๒.สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

เสมอกัน และลดความเหล่ือมล้ำด้านการศึกษา 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

    ๑. ร้อยละ ๘๕ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างท่ัวถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ 
   ๒. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนลดลง 
   ๓. ร้อยละ ๘๐ของสถานศึกษามีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาท่ีประสิทธิภาพ
สนองตอบความต้องการของผู้เรียน 

 ๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  

 ๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ใน
การวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๖.  ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
และเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ๗. ร้อยละ ๑๐๐ สถานศึกษามีระบบโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมท่ีสามารถเช่ือมต่อกับ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

 ๘. ร้อยละ ๑๐๐ สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๙. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

แนวทางการดำเนินงาน 
    ๑. จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียนและพัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากรก่อนวัยเรียน และวัย
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
    ๒. ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
เสมอภาคและมีคุณภาพ โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
    ๓. สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท่ีเน้นการดูแลแบบเข้าใจ เข้าถึงและ
พัฒนา 



๔. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครอง 
นักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
   ๕. ศึกษาวิจัย ต้นทุนในการจัดการศึกษา ต้นทุนต่อหัว ท่ีแท้จริงและจำนวนนักเรียนต่อ
สถานศึกษาตามความเหมาะสม 

๖. ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม สำหรับเด็กด้อยโอกาส  
ท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ,เด็กพลัดถิ่น,เด็กต่างด้าว,เด็กไทยท่ีไม่มีเลขประจำตัวประชาชน  

๗. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างท่ัวถึง 
เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learninginformation 
technology : DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Television : DLTV) ฯลฯ 

๘. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสำหรับช่องทางการส่ือสารอย่างเป็นระบบประชุม 
ผ่านจอภาพและระบบถ่ายทำรายการ เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างท่ัวถึง สะดวก 
รวดเร็ว 

   ๙. สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง วาง
แผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี 
   ๑๐. สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน (๐-๖ ปี)  
 ๑๑. สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องระดับ

พื้นท่ี จัดทำแผนการนักเรียนทุกระดับ 
 ๑๒. สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง

การบริการการเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึง ครบถ้วน 
 ๑๓. สถานศึกษาจัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เช่ือมโยงข้อมูล ศึกษา 

วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 ๑๔. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุก

ระดับ และนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อ 

(Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและท่ีสูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือ
การดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 ๑๖. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมท้ังระบบ เพื่อสามารถการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม  

 ๑๗. จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ  และ
สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๑๘. ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา ท้ังด้านความ
เหมาะสม เพียงพอ   

 ๑๙. ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหล่ือมล้ำ
ทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

 ๒๐. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัย 



 ๒๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือใน
พัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน 

 ๒๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital 
 ๒๓. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สำหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 ๒๔. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy สำหรับครูอย่างเหมาะสม 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพือ่พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒๕. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Distance 

Learning Information Technology: DLIT) 
 ๒๖. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค ์
ผู้เรียนมีจิตสำนึก ในการดำเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสามารถประยุกต์ใช้หลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
   ๑. ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
   ๒. ร้อยละ ๘๐ของผู้เรียนมีจิตสำนึกความตระหนักและมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   ๓. ร้อยละ ๘๐สถานศึกษาท่ีผ่านมาตรฐานส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(EESD :Environmental Education Sustainable Development) 

 ๔. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๕. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานส่ิงแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD) 

 ๖. ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development)  
   แนวทางการดำเนินงาน 
   ๑.จัดทำและพัฒนาหลักสูตรท่ีส่งเสริม การสร้างจิตสำนึก ความตระหนักและพฤติกรรม 
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   ๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษา จัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม ให้เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ 
   ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
   ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
   ๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 



๖. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษา ก้าวสู่มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐาน 
ส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน(EESD :Environmental Education Sustainable Development) 

๗. ส่งเสริม หน่วยงานทุกระดับและสถานศึกษา มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  
นวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

๘. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อจัดการในเรื่องภัยธรรมชาติ ความมั่นคง 
ทางอาหาร พลังงาน และการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ 

   ๙.ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑๐.ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
   ๑๑.ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดส่ิงแวดล้อม สังคม และ 
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน
(Environmental Education Sustainable Development: EESD) 
   ๑๒.ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 

จัดการศึกษา 
เป้าประสงค ์
๑. หน่วยงานทุกระดับ มีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็น 

ตามหลักธรรมมาภิบาล 
๒. หน่วยงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วน 

ร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
๓. ระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ 

กำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ 
๔. สถานศึกษา มีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี  
   ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

   ๑. ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
   ๒. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ในระดับดีขึ้นไป 
   ๓. ร้อยละ ๘๐ของหน่วยงานผ่านการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment) 
   ๔. ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
   ๕. ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานทุกระดับบริหารแผนอัตรากำลังได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานศึกษา 
   ๖. ร้อยละ ๘๕ ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีกำหนด  
 ๘. ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมท้ังระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม   



 ๙. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 ๑๐. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
 ๑๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
 ๑๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 ๑๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ๑๔. ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง

เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๑๕. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๖. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การ

วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางการดำเนินงาน 
 ๑. พัฒนาระบบ Big Data เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีความเช่ือมโยงและ

บูรณาการฐานข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 ๒. ส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ตามหลักการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparency 
Assessment) 

 ๓. พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 ๔. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารงบประมาณ การจัดต้ัง จัดสรรงบประมาณและการ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

 ๕. สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี เช่น 
 โรงเรียนนวัตกรรม (innovative School) โรงเรียนร่วมพฒันา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม 

โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 
 ๖. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

๗. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย 
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 

 ๘. ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ  
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา 

 ๙. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๑๐. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้องในการกำหนดแผนอัตรากำลัง การสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การประเมินและการพัฒนา   
 ๑๑. สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
 ๑๒. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามท่ีกำหนด 



 ๑๓.กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

 ๑๔. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
 ๑๕. กำหนดให้สถานศึกษาใช้ระบบการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: 
Integrity & Transparency Assessment) 

 ๑๖. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพื้นท่ี 

 ๑๗. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  

 ๑๘.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 ๑๙. สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสนับสนุนการจัดการ

เรียนรู้ เพื่อให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น  
 ๒๐. ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะ 

และคุณภาพชีวิตของชุมชน 
 ๒๑. สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี เช่น โรงเรียน

นวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 
 ๒๒. นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการ

ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
 ๒๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย เช่น การ

บริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละช้ัน  
 ๒๔. ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหล่ือมล้ำ

ทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
๒๕. พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ผู้เรยีน และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ 

สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

๒๖. พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพื่อสนองตอบต่อการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ท่ีเช่ือมโยงกันท้ังระบบต้ังแต่การคัดสรร 
บรรจุแต่งต้ัง ตลอดจนเช่ือมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 

๒๗.พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลต้ังแต่ 
ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูล
ประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 

๒๘.พัฒนา Big Data เพื่อเช่ือมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ นำไปสู่การวางแผนการจัดการ 
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 
 
 
 



นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียนอนุบาลนางรองฯ 
 

     ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนอนุบาลนางรองฯ ได้กำหนดทิศทางการบริหารโรงเรียนสู่
มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลนางรอง  ภายใต้กรอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก และ
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนดังต่อไปนี ้

วิสัยทัศน์ :  โรงเรียนอนุบาลนางรองฯเป็นสถานศึกษาพอเพียงช้ันดี มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล 

พันธกิจ  
๑. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality 

System Management) 
๒. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเทียบเคียงสู่ 

มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
๓. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาครู บุคลากร นักเรียนให้มี “วิถีพอเพียง” 

และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) ตามมาตรฐานการศึกษาและรักษ์ความเป็นไทย 
เป้าประสงค์ 
 ๑. โรงเรียนอนุบาลนางรองฯเป็นสถานศึกษาพอเพียงช้ันดี ท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีดีด้วยระบบ
คุณภาพ  เป็นผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน 
 ๒.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีวิถีพอเพียง เป็นครูมืออาชีพ มีขวัญกำลังใจ มุ่งมั่นในการ
ทำงาน ทำงานเต็มศักยภาพ 
 ๓.  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล 
 ๔.  นักเรียนได้รับการพัฒนา มีวิถีพอเพียง มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) มีลักษณะเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ด้านส่ือสารสองภาษา ด้านล้ำหน้าทางความคิด ด้านผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 ๕. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ท่ีเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่
มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน : วิถีพอเพียง 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน : โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๔ 

กลยุทธ์ของโรงเรียนอนุบาลนางรองฯ 

     กลยุทธ์หลักของโรงเรียนอนุบาลนางรองฯ  เพื่อใช้ในการพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยใช้  ๕  กลยุทธ์หลัก ดังนี้ 

     กลยุทธ์ที่ ๑ : สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียงช้ันดี มีระบบบริหารจัดการท่ี
มีคุณภาพ(Quality System Management) โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้ระบบบริหารมี
ความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ เป็นท่ียอมรับของชุมชน บุคคลท่ัวไป 

๑. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base 
Management : SBM) เป็นโรงเรียนยุคใหม่ท่ีจัดการศึกษาแบบองค์รวมและบูรณาการเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ  
สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และการเมืองเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนท่ีตามนโยบายการปฏิรู ปการศึกษา
ทศวรรษท่ี ๒๑ ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี สพฐ.กำหนด 

๒. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ใหเ้ป็นท่ียอมรับ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนางรองฯ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ให้มีกิจกรรมการ 

เรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร ท่ีหลากหลาย ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ
ของผู้เรียน จัดให้มีหลักสูตรพิเศษในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การเรียน Stem Education เป็นต้น   

๒. พัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ 
วินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน   รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ จิตบริการ ของ
นักเรียนโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับวัด บ้าน ชุมชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน  
       ๓. พัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ทักษะความสามารถ อัจฉริยภาพทุกด้านของ
นักเรียน ๘ ประการ ตามแนวคิด Howard  Gardner ในด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์  ด้านมิติสัมพันธ์และ
การจินตภาพ  ด้านดนตรีและจังหวะ  ด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว ด้านภาษาและการส่ือสารด้านการเข้าใจ
ตนเอง ด้านมนุษยสัมพันธ์และการเข้าใจผู้อื่น  เพื่อให้นักเรียนได้รับพัฒนาศักยภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน
และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้  ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมโลกาภิวัฒน์ 
      กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริม  สร้างเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ให้มีแนวความคิด ทักษะวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
      ๑. พัฒนา ครู บุคลากร ให้มี จิตวิญญาณความเป็นครู  มีวิ สัยทัศน์ ท่ีกว้างไกล  มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  สามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตร เป็นผู้นำในการปฏิรูป
การศึกษา 
      ๒. พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ให้เป็นมืออาชีพ  สามารถใช้ภาษาไทย อังกฤษ ภาษาจีน ในการ
ส่ือสารได้ 
      ๓. พัฒนาครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (เน้นสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย คณิตศาสตร์-
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ) ให้มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน โดยใช้ DLIT มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือตำราเรียนท่ีมีมาตรฐาน มีนวัตกรรม งานวิจัย/โครงงาน 
บทความ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้อยู่เสมอ  



      ๔. ครูทุกคน เตรียมการสอน สอนเต็มเวลา เต็มเนื้อหา เต็มหลักสูตร มีพฤติกรรมการสอนอันพึง
ประสงค์ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และควรมีภาระงานการสอนท่ีเหมาะสมไม่เกิน 20 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   
      ๕. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้มี ภาวะผู้นำ เป็นผู้นำทางวิชาการ ผู้นำการเปล่ียนแปลง มีศักยภาพ
ใช้ ICT การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่อการส่ือสาร อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ จัดการ
เรียนการสอน  
      ๖. พัฒนา นิเทศ กำกับ ติดตาม ครู บุคลากรให้มีวัฒนธรรมการทำงานท่ีดี มีขวัญกำลังใจ มี
คุณธรรม จริยธรรม  รับผิดชอบต่อหน้าท่ีอย่างมีคุณภาพเป็นตัวอย่างท่ีดีต่อชุมชน  สามารถช้ีนำชุมชนได้ 
      ๗. ส่งเสริมให้บุคลากรนำความรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน/
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
      กลยุทธ์ที่ ๔ : เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เพื่อ
จัดกระบวนการเรียนรู้และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนตามตามนโยบาย/โครงการ DLIT  

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษาโดยใช้ DLIT 
๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ โทรทัศน์/จอภาพ และคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 

DLIT ในทุกระดับช้ัน ใหค้รู ใหต้ระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ DLIT 
      ๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
      ๔. พัฒนาระบบ การนิเทศ กำกับ ติดตาม ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ DLIT อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
      ๕. ส่งเสริมการเข้าร่วมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ DLIT 
      ๖. ส่งเสริมประกวดผลงานดีเด่น และวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการใช้ ICT  
      ๗. ส่งเสริมให้ครูมีการเตรียมส่ือ วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต่อการบริหารจัดการ และนำไปใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอน/การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามโครงการ DLIT 
      ๘. ส่งเสริมให้ ผู้บริหาร ครูมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา DLIT 
      ๙. ส่งเสริม กำกับ ติดตาม ให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT 
      ๑๐. ส่งเสริม กำกับ ติดตาม ให้ครูวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการหลากหลาย
ครอบคลุมองค์ประกอบและตัวช้ีวัด เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง นำผลการวัดและประเมินมา
วิเคราะห ์จุดเด่น  จุดด้อย และวางแผนการสอนซ่อมเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย DLIT 
      ๑๑. ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ สู่ครูมืออาชีพ  เพื่อเผยแพร่ และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในอันท่ีจะได้นำองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      ๑๒. โรงเรียนมีห้องเรียนคุณภาพ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย  (Electronic Multi - Media  
Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการและมีอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการของ
นักเรียนทุกกลุ่มสาระอย่างพอเพียง  สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 
      ๑๓. โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource  Center) มีหนังสือ/ตำราเรียน
ท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอและจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อ
ต่อการใช้บริการ มี ส่ือท่ีพอเพียง ทันสมัย มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ และการค้นคว้าอย่าง
หลากหลาย 



      กลยุทธ์ที่ ๕ : ระดมสรรพกำลัง  สร้างระบบเครือข่ายอุปถัมภ์การศึกษาท่ีเข้มแข็ง อันเกิดจากพลัง
การมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน องค์กร ประชาสังคม ในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์ ผู้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ 
ร่วมพัฒนา ร่วมภาคภูมิใจในคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
      ๑. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนาสถานศึกษากับองค์กรภาครัฐ เอกชน 
ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และมีการทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์กร (MOU) 
      ๒.  นักเรียน ครู และผู้บริหารมีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคคลอื่นท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 
      ๓. พัฒนา ส่งเสริมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ บรรยากาศสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี  แหล่งเรียนรู้  และส่ิงอำนวยความสะดวกในโรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน โดยความ
ร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
       

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลนางรองฯ 
     โรงเรียนอนุบาลนางรองฯ มียุทธศาสตร์ในการพัฒนา บริหารงานจัดการ ๙ ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ มีโครงการ/กิจกรรม  
จำนวน  ๒๑  โครงการ ดังนี้ 

๑.๑ โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนประจำตำบลนางรอง  
๑.๒ โครงการโรงเรียนสุจริต  
๑.๓ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
๑.๔ โครงการโรงเรียนคุณธรรม  
๑.๕ โครงการโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้สหกรณ์  
๑.๖ โครงการโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน  
๑.๗ โครงการโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี  
๑.๘ โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน  
๑.๙ โครงการโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  
๑.๑๐ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School : ZWS   
๑.๑๑ โครงการธนาคารโรงเรียนอนุบาลนางรองฯ   
๑.๑๒ โครงการโรงเรียนเบอร์ ๕ : ประหยัดค่าสาธารณูปโภค  
 - กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
 - กิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำ-ประหยัดไฟฟ้า 
 - กิจกรรมการใช้พลังงานทดแทน-พลังงานสะอาด  
 - ปรับเปล่ียนวัสดุ/อุปกรณ์ ประหยัดพลังงาน 
๑.๑๓ โครงการ Anuban-Nangrong Clean and Green : ACG  
๑.๑๔ โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า-ประปา สาธารณูปโภค 
๑.๑๕ โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ 
๑.๑๖ โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๑.๑๗ โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 
๑.๑๘ โครงการพัฒนาระบบบริหารงานท่ัวไป 
๑.๑๙ โครงการพัฒนาระบบข้อมูล สาระสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ 



๑.๒๐ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑.๒๑ โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  มีโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๔๔  
โครงการ ดังนี้ 

๒.๑ โครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลนางรองฯ พ.ศ.๒๕๖๑ 
๒.๒ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย 
๒.๓ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
๒.๔ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
๒.๕ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
๒.๖ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
๒.๗ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 
๒.๘ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ 
๒.๙ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษา-พลศึกษา 
๒.๑๐ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในโรงเรียน 
๒.๑๐ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๒.๑๑ โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช้ัน ป.๑-๖ 
๒.๑๒ โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนลูกเสือ 
๒.๑๓ โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนช้ัน ป.๑-๖ 
๒.๑๔ โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ 
๒.๑๕ โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา : ตามสภาพจริง 
๒.๑๖ โครงการพัฒนาห้องเรียน Stem Education  
๒.๑๗ โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 
๒.๑๘ โครงการห้องเรียน IEP (Intensive English Program)  
๒.๑๙ โครงการห้องเรียน MEP (Mini English Program) 
๒.๒๐ โครงการห้องเรียน EP (English Program) 
๒.๒๑ โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต : ว่ายน้ำ 
๒.๒๒ โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพ : หนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์  
        (One Class One Product : OCOP)   
๒.๒๓ โครงการพัฒนาห้องเรียนดนตรี  
๒.๒๔ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ระดับช้ัน ป.๑ 
๒.๒๕ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ระดับช้ัน ป.๒ 
๒.๒๖ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ระดับช้ัน ป.๓ 
๒.๒๗ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ระดับช้ัน ป.๔ 
๒.๒๘ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ระดับช้ัน ป.๕ 
๒.๒๙ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ระดับช้ัน ป.๖ 
๒.๓๐ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ  
๒.๓๑ โครงการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน  



๒.๓๒ โครงการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ : ชุมนุมทางวิชาการ  
๒.๓๓ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการสอบ O-NET/NT  
๒.๓๔ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงาน  
๒.๓๕ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมผังมโนทัศน์ (Mind Mapping)  
๒.๓๖ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม Cooperative Learning)  
๒.๓๗ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการโภชนาการ (โรงครัว/โรงอาหาร) 
๒.๓๘ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
๒.๓๙ โครงการพัฒนาห้องสมุดมาตรฐาน ๓ ดี  
๒.๔๐ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

- กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ 
- กิจกรรมเล้ียงปลาดุกในกระชัง 
- กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ (ผักกางมุ้ง)  
- กิจกรรมปลูกกล้วยน้ำว้า 
- กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า 
- กิจกรรมปลูกมะนาวนอกฤดู 
- กิจกรรมปลูกมะพร้าวน้ำหอม/มอสี 
- ฯลฯ 

๒.๔๑ โครงการพัฒนาโรงเรียนจัดการเรียนร่วม 
๒.๔๒ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ ASEAN ศึกษา  
๒.๔๓ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ GTX 
๒.๔๔ โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญในรอบปี  

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร มีโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๕ โครงการ
ดังนี้ 

  ๓.๑ โครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนครูตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา/Active Learning  
  ๓.๒ โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู/บุคลากร 
  ๓.๓ โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ สวัสดิการ ครู บุคลากรทางการศึกษา 
  ๓.๔ โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครูและบุคลากร 
  ๓.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสู่มาตรฐานสากล 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๓ 
โครงการ ดังนี้  

๔.๑ โครงการพัฒนา ICT และการศึกษาทางไกล DLIT 
๔.๒ โครงการพัฒนาเว็บไซด์โรงเรียนอนุบาลนางรองฯ  
๔.๓ โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลนางรองฯ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเครือข่ายและการระดมทรัพยากร มีโครงการ/กิจกรรม  
จำนวน ๙ โครงการ ดังนี้ 
  ๕.๑ โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โรงเรียน ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน  
  ๕.๒ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสระว่ายน้ำโรงเรียน  



  ๕.๓ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ : โดมโรงเรียน   
  ๕.๔ โครงการจัดหายานพาหนะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  
  ๕.๕ โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน สมาคม ครู ผู้ปกครอง นักเรียนฯ 
  ๕.๖ โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฯ  
  ๕.๗ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนฯ 
  ๕.๘ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานมูลนิธิการประถมศึกษาอำเภอนางรอง  
  ๕.๙ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
      ๖.  ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา มีโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้ 
  ๖.๑ โครงการการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance 
System) 
   - การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ   
   - การพัฒนามาตรฐานการศึกษา    
   - การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   - การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   - การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา   
   - การประเมินคุณภาพการศึกษา  
   - การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี   
   - การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   
      ๗.  ยุทธศาสตร์การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา มีโครงการ/กิจกรรม  
จำนวน  ๑ โครงการ  ดังนี้ 
   ๗.๑ โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลนางรอง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้  
  ๘.๑ โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภายใน 
   - การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน/การปฐมนิเทศ (ORIENTATION) 
   - การสังเกตการสอนในช้ันเรียน 
   - การประชุมทางวิชาการประจำเดือน 
   - การอบรม (TRAINING)/การสัมมนา (SEMINAR)/การระดมความคิด (BRAIN 
STORMING) 
   - การให้คำปรึกษาแนะนำ (COUNCELING & GUIDANCE) ขณะปฏิบัติงาน 
   - การพาครูไปศึกษานอกสถานท่ี 
   - การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (ACTION RESEARCH)  
   - การสะท้อนผลการสอน/การปฏิบัติงาน 
   - การให้ศึกษาเอกสารทางวิชาการ (STUDY EDUCATIONAL DOCUMENTS) 
      ๙. ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ 
    ๙.๑ โครงการวิจัยในช้ันเรียน 
    ๙.๒ โครงการวิจัยสถาบัน  



 
 
 

 

 


