
กลยุทธ์สถานศึกษา 2561-2564 

บทท่ี 4 
กลยุทธ์ของโรงเรียน 

 
กลยุทธ์หลัก (กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน) 

1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ศาสตร์พระราชา 

2. สร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมหลัก 12 ประการ ส านึกในความเป็นชาติไทยและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
อย่างเต็มศักยภาพ 

4. สร้างเสริมนักเรียนสืบสานขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และรักถิ่นเกิด 
5. พัฒนาระบบบริหารโดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมการบริหารงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ไทย

แลนด์ 4.0และมาตรฐานสากล  
6. ระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือการพัฒนาการศึกษาและความเป็น

โรงเรียนประชารัฐ 
7. พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 โดยเน้นหลักธรรมาภิบาล และจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ์รอง(กลยุทธ์ระดับแผนงาน)  
เพื่อสนองกลยุทธ์หลักของโรงเรียน 

กลยุทธ์หลักที่ 1  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชา 
กลยุทธ์รอง 1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  

      ให้เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยผลิตและใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี ที่   
     หลากหลาย ทันสมัย 
1.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
1.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพแห่ง 
      ศตวรรษท่ี 21 
1.5 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์ และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับ 
      สังคมได้อย่างมีความสุข มีความเป็นพลโลก 
1.6 สร้างเสริมกิจกรรมปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชาแก่นักเรียน    
      ให้เกิดความยั่งยืน 

 
กลยุทธ์หลักที่ 2  สร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ ส านึกในความเป็นชาติไทย
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
กลยุทธ์รอง 2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมพ้ืนฐาน 12  
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      ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  2.2 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม 

2.3 พัฒนาระบบการประเมิน  การก ากับติดตาม  การป้องกันและแก้ไขด้านวินัย  คุณธรรม  
      จริยธรรมของนักเรียน 

 
กลยุทธ์หลักที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
กลยุทธ์รอง 3.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เหมาะสมเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     อย่างเต็มศักยภาพ 
3.2 ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สวยงาม มีบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การจัดการเรียนรู้ 
3.3 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในโรงเรียนให้สามารถใช้บริการได้อย่างมี 
     ประสิทธิภาพ 
3.4 จัดหาและหรือบ ารุงรักษา วัสดุ-ครุภัณฑ์ในห้องเรียน ห้องพิเศษ ห้องส านักงาน ให้อยู่ใน 
      สภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน 

 
กลยุทธ์หลักที่ 4  สร้างเสริมนักเรียนสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และรักถิ่นเกิด 
กลยุทธ์รอง 4.1 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ และอ่ืนๆ 
  4.2 สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน 

     ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   
กลยุทธ์หลักที่ 5  พัฒนาระบบบริหารโดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0และมาตรฐานสากล  
กลยุทธ์รอง 5.1 วางแผนและจัดสรรทรัพยากรด้านบุคคลและงบประมาณให้เหมาะสมเพียงพอและคุ้มค่า 
  5.2 พัฒนาและจัดระบบการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานไทยแลนด์ 4.0 
  5.3 เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรอย่างเป็นธรรม 
  5.4 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสร้างโอกาสและความเท่าเทียม 
  5.5 เร่งประชาสัมพันธ์และประสานงานกับชุมชน องค์กรภายนอกทุกภาคส่วน 
 
กลยุทธ์หลักที่ 6  ระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนาการศึกษาและ
ความเป็นโรงเรียนประชารัฐ 
กลยุทธ์รอง 6.1 ส่งเสริมการด าเนินงานตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐ 
  6.2 ส่งเสริมให้คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน   

     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
6.3 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
6.4 ส่งเสริมให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ หรือสถานประกอบภายนอก มาใช้ 
     ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่การมีงานท า 
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กลยุทธ์หลักที่ 7  พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  และส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 โดยเน้นหลักธรรมาภิบาล และจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์รอง 7.1 สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงาน 

     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ส านักงาน 
     ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ให้ 
     บรรลวุัตถุประสงค์ 
7.2 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
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กลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
     1. ปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
     2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนและยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษ 
     3. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพ่ิมข้ึน 
     4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษเต็มศักยภาพและ เป็นรายบุคคล 
     5. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้ง มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีกลยุทธ์ ดังนี้ 
     1. ครูมีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล ทักษะในการ
สื่อสารของครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2. เสริมสร้าง สนับสนุนครู ให้มีขวัญก าลังใจในการท างานมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และมีสวัสดิการที่
เหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
     1. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ 
     2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาและบุคลากรมีงานวิจัย เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทดสอบ การประเมินการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีกลยุทธ์ 
ดังนี้ 
     1. พัฒนาและส่งเสริมระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสม กับสถานศึกษา
และผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
     2. มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
     3. มีการนิเทศการศึกษาอย่างมีระบบและต่อเนื่อง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT เพื่อการศึกษามีกลยุทธ์ ดังนี้ 
     1. พัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
     2. ส่งเสริมการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศในเรื่องข้อมูลนักเรียนข้อมูลครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
ข้อมูลสถานศึกษาให้เป็นฐานเดียวกันและใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6การบริหารจัดการมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
     1.บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน ตลอดจนการ
สร้างเครือข่าย 
     2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาและประสานความร่วมมือ กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
     1. สร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเกษตร และเสริมสร้างศักยภาพให้ประชาชน ในภาคเกษตรกรรม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
     1. สร้างขีดความสามารถในการค้า การลงทุน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
     1. สนับสนุนการท่องเที่ยว 3 ธรรม  
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ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 (ร่าง) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560-2579.นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ผลการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มา
ก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561.ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ส าหรับการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561) ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 
พันธกิจ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก  

ของคนไทย 12 ประการ 
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ 

การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 
      1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย และมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ

และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจ และความ
รับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่ 

7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โดยมียุทธศาสตร์ในการด าเนนิงานดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธ ีต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ 
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
3.3 เขตสามเหลี่ยมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
3.4 เขตพ้ืนทีช่ายแดน 
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน า 
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า 
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 

2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และ
สติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
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2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อน

ประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวย 

ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education) , 
หลักสูตรระยะสั้น 

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International 
Student Assessment) 

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเตม็ศึกษา (Science Technology 

Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และ 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้น 

ให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรปูแบบที่หลากหลาย 
เช่น 

1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on 
Mission and Functional Areas as Majors) 

1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ 

2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
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2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา 
2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
มีคุณภาพและเสมอภาค 

1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส 
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน 
เป็นต้น 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น 
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology 
:DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV) ฯลฯ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน า 
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ 
การเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียนที่ 

ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา,โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
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1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา 
และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base Management), 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 

2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 

2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง 
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่ 
หลากหลาย 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศได้เสนอให้ชะลอการประเมินทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และ
ทราบแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนั้น สพฐ. ได้ด าเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานดังกล่าวโดย
สอดคล้องตามนโยบายของรัฐ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิด
ว่ามาตรฐานที่ก าหนดต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุได้ ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม กระชับ สามารถ
สะท้อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการ
ประเมินเพ่ือลดภาระการจัดเก็บข้อมูล และลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 
ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ได้มีการลง
นามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วนั้น  ึ่มีจ านวน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
(1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ 2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน) มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับนี้ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกสังกัด 
 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ ฉบับลงวันที่ 11 
ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตั้งแต่การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยด าเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ ฉบับใหม่ และปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือมุ่งมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้กรอบ 
4 มาตรฐานที่กระทรวงฯ ได้ประกาศใช้ 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ฉบับนี้ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ที่ สมศ.จะน าไปใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป 
 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559 
มีจ านวน 4 มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
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   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
  3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
   2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
   4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้             
อย่างมีคุณภาพ 
  3. การมีสว่นร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา                    
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
  1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
  2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
  3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

  การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561) 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ (นักเรียนใหม่)  ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองแล 
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  สามารถคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา  คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  มีจิตสาธารณะ  มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  มีจิตส านึกและภูมิใจในความเป็น
ไทย  ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รังเกียจการทุจริตและ
ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง  สามารถก้าวทันโลก  มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์  ห่างไกลยาเสพติด  เป็น
ก าลังคนที่มีคุณภาพ  มีทักษะความรู้พื้นฐานที่จ าเป็น  มีสมรรถนะความรู้ความสามารถ  สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ (ครูใหม่)  เป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  เป็นวิชาชีพที่มี 
คุณค่า  มีระบบ  กระบวนการผลิต  และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสม
กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ (โรงเรียนใหม่)  พัฒนาคุณภาพของ 
สถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ (ผู้บริหารใหม่)  มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา   
เขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน และ
ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน  มีระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้  มีการบริหาร
จัดการการเงินและงบประมาณท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


