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ตอนท่ี 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
-------------- 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๔ 
บัญญัติว่า “รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๘/๒๕๕๙ 
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ ๓ กําหนดว่า 
“ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑๕ ป ี
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ 
บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิด 
การผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” 
 

อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๘๐) ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ได้กําหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่ 
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการ 
พัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ 
 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 

เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนา 
ทรพัยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุก 
ช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
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เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
 

ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมัน่คง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได้กําหนดนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อ 
วันที่ ๒๕ - ๒๖กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้กําหนด 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 
ข.วิสัยทัศน์ 

“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
ค.พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
๖. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 

 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
ง. เป้าหมาย 
 

๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 

 
๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 

และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ 

มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย 
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มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง 
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นําไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

๕. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ 
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
จ. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กําหนดนโยบายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้ 
 

นโยบายที่ ๑  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ ๒  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน 
และลดคงวามเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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นโยบายสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๓. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
๔. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา 
     ทางการศึกษา 
๕. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ทิศทางของโรงเรียน 
กิจกรรมตามกลยุทธโ์รงเรียน 
กลยุทธ์หลักที่ 1 

  จัดการศึกษาในระบบให้ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างหลากหลายตามมาตรฐาน
ชาติสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ย่อย แนวดําเนินการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เกณฑ์/ 
เป้าประสงค์ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

1.จัดการศึกษาในระบบ
ที่หลากหลายตามความ
ถนัดและสนใจ 
2. พัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ทักษะพื้นฐาน
ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
3. จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนได้
อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม 
 
 

- จัดการศึกษาในระบบ
ที่หลากหลาย 
 
 
- นักเรียนไดร้ับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ให้มีความรู้ทักษะ
พื้นฐานตามหลักสูตร 
- นักเรียนไดร้ับการ
พัฒนาให้มีทักษะในการ
แสวงหาความรูด้้วย
ตนเอง ใฝ่เรียนใฝ่รู้โดย
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู ้
- จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนอย่าง
ทั่วถึง 

- ร้อยละของนักเรียนท่ี
เข้าเรียนจากจํานวน
ผู้สมคัรเรียนท้ังหมด 
-ร้อยละของนักเรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ์
มาตรฐานตามที่โรงเรยีน
กําหนด 
- อัตราการอ่านของ
นักเรียนสูงขึ้น  
- นักเรียนสามารถใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อ
แสวงหาความรูไ้ด ้
- ร้อยละของนักเรียนท่ี
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
- ร้อยละของนักเรียนท่ี
ออกกลางคันต่อปี 
- ร้อยละของนักเรียนท่ี
ลดภาวะการเสี่ยงจาก
นักเรียนท่ีมภีาวะเสี่ยง
ทั้งหมด 

ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
ร้อยละ 30 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 50 
 
ร้อยละ 0.05 
 
ร้อยละ 70 

 

 

-รับนักเรียนประจําป ี
 
 
- งานหลักสูตรและ
จัดการเรียนรู ้
 
- พัฒนาและปรับปรุง
หลักสตูร 
  
 
- การบริการ
สารสนเทศ ICT 
- พัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนการสอน 
- ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- จัดหาทุนการศึกษา 
- กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
- สร้างภูมิคุม้กันให้
นักเรียน 
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กลยุทธ์หลักที่ 1 (ต่อ) 
  จัดการศึกษาในระบบให้ผู้เรียนเต็มศักยภาพทุกด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย อย่างหลากหลายตามมาตรฐาน
ชาติสู่มาตรฐานสากล 

 

กลยุทธ์ย่อย แนวดําเนินการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เกณฑ์/ 
เป้าประสงค์ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

4. จัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญสามารถ
เรียนรู้ตามศักยภาพ
ของตนเอง 
 
5. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายตาม
ความถนัด ความ
สนใจภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลและ
สิทธิเด็ก 
 
 
 
 
 
 

- ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนให้เต็ม
ตามศักยภาพ 
- จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมตาม
กลุ่มสนใจ ความถนัด 
ตามธรรมชาติและ
ความสามารถตาม
ความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน
ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล และสิทธิเด็ก 
 

- ร้อยละของครูที่จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 
 
- ร้อยละนักเรียน
ทั้งหมดได้ที่รับ
ประสบการณ์ที่
หลากหลายจากการ
จัดการเรียนรู้ของครู
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
- ร้อยละของนักเรียน
ทั้งหมดท่ีค้นพบความ
สนใจ ความถนัดและ
ปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
มีความสุข 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 30 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 

-พัฒนาการเรียน
การสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 
 
 
- งานหลักสูตรและ
จัดการเรียนรู้ 
-พัฒนาการเรียน
การสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- ค่ายคณิตศาสตร์ 
- ค่ายวิทยาศาสตร์ 
- ค่ายนักอ่าน 
- ค่ายภาษาอังกฤษ 
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กลยุทธ์หลักที่ 2 
  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง 

 

กลยุทธ์ย่อย แนวดําเนินการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เกณฑ์/ 
เป้าประสงค์ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

1.พัฒนาครูให้จัดการ
เรียนรูโ้ดยใช้ผูเ้รียนเป็น
สําคัญสามารถเรยีนรูไ้ด้
ตามศักยภาพ 
 
2. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนด้านการเรยีนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จัดระบบการเรยีนรู้
โดยผ่านกระบวนการ  
ICT 
 
 
 
 

- ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้
เต็มตามศักยภาพ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ส่งเสรมิการเรียนรู้
ตามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้
 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามกลุม่สนใจ ความ
ถนัด ตามธรรมชาติ 
ความสามารถตามความ
ต้องการของผู้เรียน 
- จัดกิจกรรมพัฒนา
กระบวนการคดิ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้
ผู้เรยีน 
- จัดหา ผลติ วิจัย และ 
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีให้
เพียงพอ 
- จัดกระบวนการเรียนรู้
โดยใช้ ICT 

- ร้อยละของครูที่จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 
 
-ร้อยละของนักเรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ์
มาตรฐานตามที่โรงเรยีน
กําหนด 
- ร้อยละของนักเรียนท่ี
สามารถคิดวิเคราะห์
สรุปความคิดรวบยอด 
คิดอย่างเป็นระบบ และ
มีการคิดแบบองค์รวม 
-ระดับความสําเร็จของ
การจัดหา ผลติ วิจัย 
และพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม 
- ร้อยละของครูที่จัด
กระบวนการเรียนรู้โดย
ใช้ ICT  

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 70 
 
 
 
 
ระดับด ี
 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 

-พัฒนาการเรียนการ
สอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
- พัฒนาครูให้เป็นครู
มืออาชีพ 
- วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
-นิเทศแบบ     
กัลยาณมิตร 
- พัฒนาการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- พัฒนาและปรับปรุง
หลักสตูร 
- สร้างโอกาสการ
เรียนรู้ใหผู้้เรียน
พัฒนาการเรียนรู้  
เต็มตามศักยภาพ 
- 1 ปี 1 กลุ่ม 
1 โครงงาน 
- พัฒนาด้านการคิด
วิเคราะห ์
- วิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการคดิ 
-  พัฒนาบุคลากร 
สู่มาตรฐานและเป็น
ครูมืออาชีพ 
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กลยุทธ์หลักที่ 3 
  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี 

กลยุทธ์ย่อย แนวดําเนินการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เกณฑ์/ 
เป้าประสงค์ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

1.  พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นคนดี   
มีทักษะการ
ดํารงชีวิต  อยู่ใน
สังคมได้อย่าง 
เป็นสุข 

- บูรณาการ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน
พัฒนาตนเองให้เป็น
มีคุณธรรม  ริยธรรม   
มีคุณลักษณ์อันพึง
ประสงค์  อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

ร้อยละของนักเรียน 
ที่ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ร้อยละ 100 -  ค่ายคุณธรรม 
ต้านยาเสพติด 

-  วันสําคัญ 
ทางศาสนา 

 

กลยุทธ์หลักที่ 4   
  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการดํารงชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และมีความเป็นไทย 

กลยุทธ์ย่อย แนวดําเนินการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เกณฑ์/ 
เป้าประสงค์ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

1.  พัฒนาให้ผู้เรียน
เป็นผู้มสีุขนิสัย  
สุขภาพกาย  และ
สุขภาพจิตทีด่ ี 
 
 
2.  พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  นักเรียนไดร้ับการ
ส่งเสริมให้เป็นผู้มี
สุนทรียภาพด้านศลิปะ  
ดนตรี  กีฬา 
 
 
2.  จัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้นักเรียนมสีุขนิสัย 
สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  
มีบุคลิกภาพท่ีดี   
ปลอดจากสารเสพตดิ 
1.  บูรณาการการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
พัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและต่อเนื่อง 
2.  บูรณาการการจัด
กิจกรรมใหผู้้เรียน
เสรมิสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับผู้อื่นด้วยการ
ทํางานและการอยู่รวมกัน 

-  ร้อยละของนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม  
ส่งเสริมสุนทรียภาพ 
ด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
-  ระดับความสําเร็จ 
ของนักเรียนท่ีมีความ
เป็นเลิศด้านดนตรี  กีฬา  
และศลิปะ 
 
 
-  ร้อยละของผู้เรียน 
ที่สามารถใช้ทักษะ 
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
-  ระดับความสําเร็จของ
การจัดกิจกรรมทีผู่้เรียน
ทํางานร่วมกับผู้อื่น 
-  ระดับความสําเร็จของ
การแก้ปัญหาและความ
ขัดแย้งของนักเรียนจาก
การจัดกิจกรรม 

ร้อยละ 100 
 
 
 
ร้อยละ 50  
ของนักเรียน
ทั้งหมด 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ระดับดีมาก 
 
 
ระดับด ี
 
 
 

-  กีฬาภายใน 
- โครงการกลุม่สาระฯ
สุขศึกษาพลศึกษา 
-  1 กลุ่ม 1 ปี  
1 โครงงาน 
 
 
 
 
-  กิจกรรมสภา
นักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ 
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กลยุทธ์หลักที่ 4  ต่อ 
 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการดํารงชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และมีความเป็นไทย 

กลยุทธ์ย่อย แนวดําเนินการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เกณฑ์/ 
เป้าประสงค์ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

3.  พัฒนาผู้เรียนให้มี
จิตสํานึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
4.  ส่งเสริมใหผู้้เรียนมี
สุนทรียภาพด้านศลิปะ 
วัฒนธรรมไทย  และ
ประเพณีอันดีงาม 
 
 
5.  สนับสนุนส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ไทย  
รู้และรักท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

3.  บูรณาการการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการ
จัดการปญัหา และความ
ขัดแย้ง ต่างๆ อย่าง
เหมาะสม 
จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนมี
จิตสํานึกสาธารณะ  
รักษาธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
 
บูรณาการการจัดการ
เรียนรู้  และจัดกจิกรรม
ให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
บูรณาการการจัดการ
เรียนรู้  และจัดกจิกรรม
ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ไทย  และ
ท้องถิ่นของตน 
 
 
 
 
 

-  ร้อยละของนักเรียนท่ี
แสดงออกด้านจิตสํานึก
สาธารณะรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
-  ร้อยละของนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมไทย  
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
-  ร้อยละของนักเรียนท่ี
เรียนประวัติศาสตร์ไทย  
และเรียนรูเ้กี่ยวกับ
ท้องถิ่นของตนเอง 
-  ร้อยละของนักเรียนท่ี
เผยแพรผ่ลงานท่ีเกดิ
จากศิลปวัฒนธรรมไทย  
และท้องถิ่น 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 30 
ของนักเรียน
ทั้งหมด 
 
 
 

-  กิจกรรมสภา
นักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ 
-  จิตอาสารัก
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-  สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
 
-  วันสําคัญ 
ทางศาสนา 
 
 
 
 
 
-โครงการกลุม่สาระ
การเรยีนรู ้
 
-  ส่งเสริมความเป็น
เลิศดา้นศิลปะ 
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กลยุทธ์หลักที่ 4  ต่อ 
  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการดํารงชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และมีความเป็นไทย 

กลยุทธ์ย่อย แนวดําเนินการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เกณฑ์/ 
เป้าประสงค์ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

6.  ส่งเสริมความ
เป็นประชาธิปไตย
ในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 
7. ส่งเสริมการจัด
การศึกษาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความเป็น
ประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมการดํารงตน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

-  ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็น
ประชาธิปไตย 
 
 
 
ร้อยละของนักเรียนที่
สามารถนําหลักหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
 

ร้อยละ100 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 

-  ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 
-  กิจกรรมการ
เลือกตั้งสภา
นักเรียน 
 
 
-บูรณาการการ
เรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
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กลยุทธ์หลักที่ 5 
  สร้างภูมิทัศน์ พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ย่อย แนวดําเนินการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เกณฑ์/ 
เป้าประสงค์ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

1. พัฒนา
สภาพแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ การ
วิจัยและนวัตกรรมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. พัฒนา
สภาพแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ การ
วิจัยและนวัตกรรมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 
 
 

1. พัฒนา
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศภายใน
โรงเรียนให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด 
สวยงาม ร่มรื่น เพ่ือให้
เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนและชุมชน 
2. พัฒนาห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ แหล่ง
เรียนรู้ให้ตอบสนองต่อ
การพัฒนาผู้เรียนและ
ชุมชนให้มีความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 
 
1. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียนให้เพียงพอ 
เหมาะสม เอ้ืออํานวย
ต่อการพัฒนางานของ
บุคลากรในโรงเรียน
และชุมชน 
2. ส่งเสริมครู จัดหา 
ผลิตและวิจัย เพื่อ
พัฒนาสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยี 
3. จัดให้มีสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี 
เพียงพอต่อความ
ต้องการและเอ้ือต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ 

- ระดับความสะอาด
ของ ห้องเรียน
ปราศจากขยะ 
- บริเวณโรงเรียน 
สะอาด เรียบร้อยร่มรื่น 
สวยงาม 
- บุคลากรมีจิตสํานึกใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม 
- ร้อยละของนักเรียน 
ที่เข้าใช้บริการห้องสมุด 
-  ร้อยละของครูและ
นักเรียนที่มีความพึง
พอใจต่อการใช้แหล่ง
เรียนรู้และ
ห้องปฏิบัติการ 
- จํานวนองค์กรและ
ชุมชนที่มาขอใช้บริการ
เกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
- อาคารสถานที่ 
สาธารณูปโภค และ
สิ่งแวดล้อมมีเพียงพอ
อยู่ในสภาพพร้อม
ให้บริการสะดวก 
สะอาด ปลอดภัยและ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ร้อยละของครูที่ผลิต
และใช้สื่อ นวัตกรรม
และการวิจัยเพื่อการ
เรียนรู้  
จํานวนสื่อ นวัตกรรม
และผลงานวิจัยของครู 

ระดับ ดี 
 
 
ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 30 
ของนักเรียน
ทั้งหมด 
 
 
จํานวนมาก 
 
 
 
- ร้อยละ 80
ของครู/
นักเรียนมี
ความพึงพอใจ
ในการรับ
บริการ 
 
ร้อยละ 80 
 
 
 
ร้อยละ 70 

 
- พัฒนาอาคาร 
สถานที่ และตกแต่ง
ภูมิทัศน์ 
 
- สานสัมพันธ์ชุมชน 
 
 

 

-  พัฒนาห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
- งานอาคารสถานที่
และสาธารณูปโภค 
 
 
 
- งานพัฒนา
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
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กลยุทธ์หลักที่ 6 
  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา 
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ร์ย่อย แนวดําเนินการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เกณฑ์/ 
เป้าประสง

ค์ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

1. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ตามแนวทางการ
กระจายอํานาจ
ทางการศึกษายึด
หลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
เพ่ือการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 
 
3. ปรับปรุง
โครงสร้าง 
ระเบียบและ
วิธีการปฏิบัติงาน
ให้มีความชัดเจน 
ครอบคลุมและ
ทันสมัย 
 

- บริหารจัดการเชิง
ระบบเน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 
- จัดระบบการบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก   
ธรรมาภิบาล 
-  มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา
สถานศึกษา 
-พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพและพร้อม
รับการประเมินภายนอก 
- บริหาร การเงิน โดย
ระบบการจัดทํา
งบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน 
- จัดระบบการบริหาร
องค์กรที่ชัดเจน มีการ
กําหนด บทบาทหน้าที่ 
และผู้รับผิดชอบไว้
ชัดเจน 

- ร้อยละของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีมีส่วนร่วม
ในการประชุม
คณะกรรมการแต่ละ
ครั้ง 
- ร้อยละของครู/
นักเรียนและผู้ปกครอง
ที่มีความพึงพอใจต่อ
การบริหารจัดการของ
โรงเรียน 
-โรงเรียนมีการพัฒนา
เชิงระบบ บรรลุผล
สําเร็จตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพ 
-ระบบการบริหาร
จัดการการเงินและ
บัญชีมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสตรวจสอบได้ 
ร้อยละของผลงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รวดเร็วบรรลุ
ตามมาตรฐานของ
โรงเรียน 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
ระดับดี
มาก 
 
 
ร้อยละ 
100 ของ
งาน
ทั้งหมด 
ร้อยละ 90 
 

-  ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
- ประชุม
ผู้ปกครอง 
 
- งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 
-งานการเงินและ
บัญชี 
- งานพัสดุและ
สินทรัพย์ 
- งานระดม
ทรัพยากร 
- ทุกโครงการ/
งานในโรงเรียน 
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กลยุทธ์หลักที่ 6 ( ต่อ) 
  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา หลักธรร
มาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ร์ย่อย แนวดําเนินการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เกณฑ์/ 
เป้าประสงค์ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

4. ส่งเสริมให้มีการ
นิเทศ กํากับ ติดตาม 
การรายงานและ
ประเมินการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
 
 
 
5.  ประสานชุมชน
ให้เข้ามาสู่โรงเรียน 
 
 
 
 
6.  นําโรงเรียนออก
สู่ชุมชน 
 
7.  ประเมินความ 
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อ
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
 
 

-ให้มีการนิเทศ
ภายในและ ภายนอก 
เพ่ือจัดระบบการ
รายงานผลและการ
ดําเนินงาน พัฒนา
งานและรวบรวม
ผลงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
-  นําแหล่งเรียนรู้   
ภูมิปัญญา  
หน่วยงาน  มาใช้ใน
การเรียน 
การสอน  และการ
จัดกิจกรรม 
-  ส่งเสริมการร่วม
กิจกรรมทุกด้านท่ี
ชุมชนร้องขอ 
-  ประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน 
 

- ร้อยละของ
บุคลากรปฏิบัติงาน
ด้วยความสบายใจ
ได้รับการช่วยเหลือ 
แนะนําสนับสนุน
ทราบปัญหาและ
ความก้าวหน้าของ
งานเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนางาน 
-  ร้อยละของภูมิ
ปัญญา  หน่วยงานที่
ให้ความร่วมมือ  ร่วม
กิจกรรมของโรงเรียน 
 
-  ร้อยละของการเข้า
ร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชน 
-  ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่มีความ 
พึงพอใจต่อการจัด
การศึกษาขอโรงเรียน 

-ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
จากจํานวน
การร้องขอ
จากชุมชน 
 
 
ร้อยละ 80 
ของ
ผู้รับบริการ 
ร้อยละ 80 
ของ
ผู้รับบริการ 
 
 

-  งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
-  สานสัมพันธ์
ชุมชน 
-  ส่งเสริมกิจกรรม
พิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 

-  สานสัมพันธ์
ชุมชน 
 
-  งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 
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กลยุทธ์หลักที่ 6  (ต่อ) 
  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา  
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ย่อย แนวดําเนินการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เกณฑ์/ 
เป้าประสงค์ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

8. เพิ่มศักยภาพครแูละ 
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนมี
ภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-พัฒนาครูให้มีการ
แสวงหาความรู้ คดิ
วิเคราะห์และสร้างองค์
ความรู้จนสามารถ
นําไปใช้ในการจัดการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ครูในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
รองรับการพัฒนาตนเอง
ให้มีความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลียน
แปลง 
- พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้าน
คุณธรรม จรยิธรรมให้มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

- ร้อยละของครูที่มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะกระบวนการ
คิด และเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 
- ร้อยละของครูที่มีการ
ประเมินผลการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับ
สภาพการเรียนรู้และอิง
พัฒนาการของผู้เรียน 
- ร้อยละของครูที่ได้รับ
การพัฒนาตามโครงการ
พัฒนาครูในรูปแบบต่าง ๆ 
- พัฒนาข้อมูล
สารสนเทศของครูเพื่อ
ตอบสนองต่อการ
บริหารและการพัฒนา
ของแต่ละบุคคลอย่าง
เป็นระบบ 
- ร้อยละของครูที่มี
คุณธรรม จรยิธรรมและ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
-จํานวนครูที่ไดร้ับเกียรติ
บัตรด้านต่างๆ 

-ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 85 
 
 
 

 

ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

-พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
-งานวัดและ
ประเมินผลการเรียน 
 
 
 
 
 
 
-พัฒนาบุคลากรให้
เป็นครูมืออาชีพ 
 
 
- งานสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
- พัฒนาบุคลากรให้
เป็นครูมืออาชีพ 
 
 
- งานบุคลากร 
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กลยุทธ์หลกัที่ 6 ( ต่อ) 
  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา  
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ร์ย่อย แนวดําเนินการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เกณฑ์/ 
เป้าประสงค์ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

8. เพิ่มศักยภาพครแูละ 
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนมี
ภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-พัฒนาครูให้ใช้การวิจัย
ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 
 
- พัฒนาครูในด้านการ
ผลิตสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียนเพื่อนํามาใช้
พัฒนาผู้เรียน 
-พัฒนาครูให้สามารถ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
อย่างเป็นระบบ 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ครูในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
รองรับการพัฒนาตนเอง
ให้มีความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียนมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลียน
แปลง 
- พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้าน
คุณธรรม จรยิธรรมให้มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

- ร้อยละของครูที่มี
ความรู้ทางการวิจัยและ
สามารถทําวิจัยในช้ัน
เรียนได ้
 
- ร้อยละของครูที่
สามารถผลิตสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
และใช้แหล่งเรียนรู ้
 
 
 
- ร้อยละของนักเรียนท่ี
ได้รับการดูแลตามระบบ
ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
- พัฒนาข้อมูล
สารสนเทศของครูเพื่อ
ตอบสนองต่อการ
บริหารและการพัฒนา
ของแต่ละบุคคลอย่าง
เป็นระบบ 
- ร้อยละของครูที่มี
คุณธรรม จรยิธรรมและ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
-จํานวนครูที่ไดร้ับเกียรติ
บัตรด้าน 
ต่าง ๆ 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 
 
จํานวนมาก 
 

-พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
 
 
-งานวัดและ
ประเมินผลการเรียน 
 
 
 
 
 
-พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
 
-พัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี
 
 
 
 
-พัฒนาบุคลากรให้
เป็นครูมืออาชีพ 
 
 
- งานสารสนเทศ 
- พัฒนาบุคลากรให้
เป็นครูมืออาชีพ 
- งานบุคลากร 
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