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บทบทที่ 1ที่ 1  
กรอบแนวคิดและทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาการกรอบแนวคิดและทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาการจัจัดการดการศึกษาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมศึกษาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 

  
  
    
     

   การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตาม ข้อ 16  ในกฎกระทรวงศึกษาธิการ  

ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553   ไดก้ าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ท าการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการที่จ าเปนนของ
สถานศึกษาอย่างเปนนระบบ  ก่อนก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาหมาย  และความส าเร็จของการพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ชัดเจนและเปนนรูปธรรม  ดังนั้น คณะผู้จัดท าจึงเริ่มศึกษาเอกสารต่างๆ คือ 
ข้อมูลด้านกฎหมาย นโยบาย และอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปก าหนด 
ทิศทางพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จึงขอเสนอ 
ผลการศึกษาข้อมูลด้านกฎหมาย นโยบาย และอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ตามล าดับ  ดังต่อไปนี้ 
 

 1)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545   
และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 
 2)  กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 3)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 
 4)  แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ( พ.ศ. 2552 – 2559 ) 
 5)  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับทีส่ิบเอ็ด พ.ศ. 2555 – 2559 
 6)  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ( พ.ศ. 2552 – 2561 ) 
 7)  นโยบายรัฐบาล ( เฉพาะที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา : ข้อ 4 และ ข้อ 8 ) 
 8)  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ( มอบโดย พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ : 27 ส.ค. 2558 ) 
 9)  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 10)  นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 11)  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2559 - 2562) ( จังหวัดพิจิตร ) 
 12)  มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 
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11))    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  2542    
แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และและแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  

 
 
 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 ถือเปนนกฎหมายแม่บทในการปฏิรูปการศึกษาหรือการปฏิวัติการศึกษา 
ครั้งยิ่งใหญส่ าหรับวงการศึกษาไทย โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553  มีรายละเอียดของข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด 1  บททั่วไป : ความมุ่งหมายและหลักการ 
 

 มาตรา 6  การจัดการศึกษาต้องเปนนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เปนนมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ  
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
อย่างมีความสุข 
     มาตรา 7  ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ   
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนนมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเปนนไทย  
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ  
การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเปนนสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝุรู้และเรียนรู้ 
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 มาตรา 8  การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก  ดังนี้  
          (1)  เปนนการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  
         (2)  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
          (3)  การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เปนนไปอย่างต่อเนื่อง 
   มาตรา 9  การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก  ดังนี้  
          (1)  มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  
          (2)  มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
               (3)  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา 
               (4)  มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาและ 
การพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง  
                  (5)  ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ  มาใช้ในการจัดการศึกษา  
                  (6)  การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  
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หมวด 4 : แนวทางการจัดการศึกษา 
 

 มาตรา 22   การจัดการศึกษายึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา 
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

มาตรา 23   การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้  และบูรณาการ  ตามความเหมาะสมของ 
แต่ละระดับการศึกษาในเรื่อง ต่อไปนี้ 
  (1)  ความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ครอบครัว ชุมชน  
ชาติ และสังคมโลก  รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเปนนมาของสังคมไทย  และระบบการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุข 

(2)  ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ 
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน 

(3)  ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญา และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
(4)  ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
(5)  ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

มาตรา 24   การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ต่อไปนี้ 
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 

โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ 

มาใช้เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา 
(3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเปนน ท าเปนน  

รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  

รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ  

อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเปนนส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ 

(6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง  
และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

มาตรา 26   ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน  
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม  และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการ 
การเรียนการสอนตามความเหมาะสม ของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 

มาตรา 28   สาระของหลักสูตร ทั้งท่ีเปนนวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล  
ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบ ต่อสังคม 

มาตรา 30   ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้
ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 
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หมวด 6 : มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 มาตรา 47   ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก 

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เปนนไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
หมวด 9 : เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 

 มาตรา 66   ผู้เรียนมีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา 
ในโอกาสแรกท่ีท าได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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กฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 

 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545  และมาตรา 47  วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  อันเปนนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา 29  ประกอบกับมาตรา 43  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้  โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ให้ยกเลิก 

(1) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2546 

(2) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546 

ข้อ 2  ในกฎกระทรวงนี้ 
  “ การประเมินคุณภาพภายใน ”  หมายความว่า  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา   
การติดตาม  และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด  ส าหรับการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือ 
โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับ  ดูแลสถานศึกษา 
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  “ การประเมินคุณภาพภายนอก ”  หมายความว่า  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  
การติดตาม  และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งกระท าโดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน )  หรือผู้ประเมินภายนอก 
  “ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ”  หมายความว่า  กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
  “ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ” หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง    
การวางแผน และการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเปนนความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน 
  “ ส านักงาน ”  หมายความว่า  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   
( องค์การมหาชน )   
 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
  ข้อ 3  ระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ต้องประกอบด้วย 

(1) การประเมินคุณภาพภายใน 
(2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  ข้อ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายนอก  เพ่ือรับรองมาตรฐานและมุ่งพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ  ต้องประกอบด้วย 

(1)  การประเมินคุณภาพภายนอก 
(2)  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

  ข้อ 5  ให้สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเปนนประจ าทุกปี 
โดยเน้นผู้เรียนเปนนส าคัญ  ทั้งนี้ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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  ข้อ 6  ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปี  ที่เปนนรายงานประเมินคุณภาพภายใน   
เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือพิจารณาและเปิดเผย
รายงานนั้น  ต่อสาธารณชน 
  ข้อ 7  สถานศึกษาต้องน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  ไปประกอบ 
การจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 

หมวด 2 
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 

ส่วนที่ 1 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
  ข้อ 8  การประกันคุณภาพภายในที่ก าหนดในส่วนนี้  ให้ใช้บังคับแก่การจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  แต่ไม่รวมถึงการจัดการอาชีวศึกษา 
  ข้อ 9  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ”  ประกอบด้วย 

(1)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (3)  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเปนนประธานกรรมการ 
  (2)  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนนรองประธานกรรมการ 
  (3)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  จากผู้มีความรู้ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ในด้านการจัดการศึกษา   
การบริหารสถานศึกษา  หรือการประเมินการจัดการศึกษา  จ านวนไม่เกินเก้าคนเปนนกรรมการ  ซึ่งในจ านวนนี้
จะต้องแต่งตั้งจากบุคคลที่ไม่เปนนข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าจ านวน
ไม่น้อยกว่าห้าคน 
  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้งข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ซ่ึงดูแลงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเปนนกรรมการและเลขานุการ     
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ข้อ 10  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  ไม่เปนนบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

  (3)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เปนนโทษส าหรับความผิด 
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (4)  ไมเ่ปนนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมืองที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

ข้อ 11  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้แต่งตั้งผู้อ่ืนด ารงต าแหน่งแทน  
เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  และให้
ผู้ไดร้ับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้ง
ไว้แล้ว 
  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึน  ในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง  ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 
  เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่งหากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นมาใหม่  
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ข้อ 12  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  รัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน 

ความสามารถ  
(4)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 10 
ข้อ 13  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีอ านาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้   
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  (1)  วางระเบียบ หรือออกประกาศ ก าหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ  เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  (2)  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา  โดยให้น า 
ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  (3)  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

(4)  ปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มอบหมาย 
  ข้อ 14  ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยด าเนินการดังต่อไปนี้   

(1)  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  (2)  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

(3)  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
(4)  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(5)  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(6)  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(7)  จัดท ารายงานประจ าปีที่เปนนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(8)  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยการส่งเสริม  สนับสนุน  และก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด 
  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ไม่สามารถปฏิบัติงานบางประการตามท่ีก าหนดในวรรคหนึ่งได้               
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้วแต่กรณีประกาศผ่อนผันการปฏิบัติและวางแนวทาง
ในการประกันคุณภาพภายในให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น  แล้วรายงานให้
รัฐมนตรีทราบ 
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  ข้อ 15  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อ 14 (1)  ต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  และต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้  
รวมทั้งค านึงถึง  ศักยภาพของผู้เรียน  ชุมชน  และท้องถิ่นด้วย 
  ข้อ 16  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อ 14 (2)  ให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(1)  ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการที่จ าเปนนของสถานศึกษาอย่างเปนนระบบ 
  (2)  ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาหมาย  และความส าเร็จของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน
และเปนนรูปธรรม 
  (3)  ก าหนดวิธีด าเนินงานที่มีหลักวิชา  ผลการวิจัย  หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้              
ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้   
การส่งเสริมการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล  การพัฒนาบุคลากร  และการบริหารจัดการ  เพื่อน าไปสู่
มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ 

(4)  ก าหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
  (5)  ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนรับผิดชอบและด าเนินงาน
ตามท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6)  ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการส่วนร่วมของบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  
และองค์กรชุมชน 

(7)  ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
(8)  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  ข้อ 17  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  และเผยแพร่นวัตกรรมเก่ียวกับ
รูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งส่งเสริม  สนับสนุน  และร่วมพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ข้อ 18  ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ  รวมทั้งให้เปิดเผย
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 
 

ฯลฯ 
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หมวด 3 
การประกันคุณภาพภายนอก 

 
  ข้อ 37  การประกันคุณภาพภายนอกให้ค านึงถึงจุดมุ่งหมายและหลักการ  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  (2)  ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนนธรรม และโปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเปนนจริง 
และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
  (3)  สร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติ  
โดยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย  ซึ่งสถานศึกษาสามารถก าหนดเปูาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ให้เต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน 
  (4)  ส่งเสริม  สนับสนุน  และร่วมมือกับสถานศึกษา  ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ของสถานศึกษา 
  (5)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ  และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ  
เอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืน 
  (6)  ความเปนนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และเปูาหมายของสถานศึกษา 
  ข้อ 38  ในการประกันคุณภาพภายนอก  ให้ส านักงานท าการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 
  (2)  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 
  (3)  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปนนส าคัญ 
  (4)  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 
  ในกรณีที่มีความจ าเปนนต้องท าการประเมินคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่นเพ่ิมเติมจาก
มาตรฐานที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง  ให้ส านักงานประกาศก าหนดมาตรฐานอื่นได้โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
  ข้อ 39  วิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก  ให้เปนนไปตามระเบียบที่ส านักงานก าหนด 
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หน้า 34 
เล่ม 127   ตอนที่ 23  ก                        ราชกิจจานุเบกษา                              2  เมษายน  2553 
 
 
  ข้อ 40  ในกรณีท่ีผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงว่า  ผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาไม่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  ให้ส านักงานแจ้งเปนนหนังสือพร้อมแสดงเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
แก่หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษานั้น  และให้สถานศึกษานั้นปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
และด าเนินการตามแผน  เพ่ือขอรับการประเมินใหม่ภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมินครั้งแรก 
  ให้สถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพต่อส านักงาน  เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง 
  ข้อ 41  ในกรณีที่สถานศึกษาไม่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในก าหนดเวลาตามข้อ 40   
ให้ส านักงานรายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หรือ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือหน่วยงานต้นสังกัดอ่ืน  แล้วแต่กรณี  เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
 
 
 
      ให้ไว้  ณ วันที่ 11  มีนาคม  พ.ศ. 2553 
                   ชินวรณ์   บุณยเกียรติ 
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แผนพัฒนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม าการจัดการศึกษาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 ––  25256262 ||  หน้า หน้า 1133  

บทบทที่ 1 ที่ 1 ::  กรอบแนวคิดและทิศทางกรอบแนวคิดและทิศทางการจัดการจัดท าแผนพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรยีนหนองโสนพิทยการศึกษาโรงเรยีนหนองโสนพิทยาคม าคม II              1133  

หน้า 35 
เล่ม 127   ตอนที่ 23  ก                        ราชกิจจานุเบกษา                               2  เมษายน  2553 
 
 
หมายเหตุ  :-    เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา 47  แห่งพระราชบัญญัติ 
  การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  บัญญัติให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ทั้งนี้  ระบบ หลักเกณฑ์   
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว  ให้เปนนไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
จึงจ าเปนนต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม าการจัดการศึกษาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 ––  25256262 ||  หน้า หน้า 1144  

บทบทที่ 1 ที่ 1 ::  กรอบแนวคิดและทิศทางกรอบแนวคิดและทิศทางการจัดการจัดท าแผนพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรยีนหนองโสนพิทยการศึกษาโรงเรยีนหนองโสนพิทยาคม าคม II              1144  

33) )   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่สิบเอด็ฉบับที่สิบเอด็  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555 ––  2559 2559    
 
  

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีส่ิบเอ็ด พ.ศ. 2555–2559 เปนนแผนยุทธศาสตร์ 
ที่ชี้น าทศิทางการพัฒนาประเทศระยะกลางเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้อง
ร่วมกันก าหนดเปนนวิสัยทัศน์ ปี พ.ศ.2570  ซึ่งก าหนดไว้ว่า “ คนไทยภาคภูมิใจในความเปนนไทย มีมิตรไมตรีบน
วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้น
พ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีเก้ือกูลและเอ้ืออาทร 
ซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนนมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอยู่บนฐานทาง
เศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี ” 
 

วิสัยทัศน์ 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เปนนธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
พันธกิจ 
1. สร้างสังคมเปนนธรรมและเปนนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครอง 

ทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ที่โปร่งใส เปนนธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
ในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ 
ภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เปนนมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 
 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเปนนธรรมในสังคม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
 4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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44) )   แผนการศึกษาแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุง  ( พ.ศ. 2552 ( พ.ศ. 2552 ––  2559 )2559 )  
 
 

 
ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559)  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึด
ทางสายกลางอยู่บนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รู้จักพอประมาณ อย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลก เพ่ือ
มุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองค์รวมที่ยึด “คน” เปนน
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี “ ดุลยภาพ ”  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  สิ่งแวดล้อม  
เปนนแผนที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ  รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนา
การศึกษากับการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปนนต้น  โดยค านึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
เจตนารมณ์ของแผน 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่ง  
(1) พัฒนาชีวิตให้เปนน “ มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  

มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ”  
(2) พัฒนาสังคมไทยให้เปนนสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน  คือ  เปนนสังคมคุณภาพ 

 สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  และสังคมสมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน 
 
วัตถุประสงค์ของแผน 
 

เพ่ือให้บรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง  
( พ.ศ. 2552 – 2559 )  จึงก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

  1.  พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเปนนฐานหลักของการพัฒนา 
  2.  เพ่ือสร้างสังคมไทยให้เปนนสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
  3.  เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเปนนฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรม  

ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
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แนวนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการด าเนินงาน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ประการดังกล่าว  ประกอบกับการค านึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศ 

ในอนาคตที่เน้นการใช้ความรู้เปนนฐานการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากร สิ่งแวดล้อม  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ก าหนดแนวนโยบายในแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 

ตาราง 1  แสดงแนวนโยบาย  เปูาหมาย  และกรอบการด าเนินงาน  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 - 2559 

 

วัตถุประสงค์ 1 : พัฒนาคนในรอบด้าน และสมดุลเพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา 
นโยบาย เป้าหมาย กรอบการด าเนินงาน 

นโยบาย 1 :   
พัฒนาทุกคน 
ให้มีโอกาสเข้าถึง 
การเรียนรู ้

 
- เด็กปฐมวัย 0-5 ปี  
- ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 ป ี
- มีก าลังคนดา้นอาชีวะระดับตา่งๆ  
- พัฒนาฝีมือแรงงานได้มาตรฐาน 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพืน้ฐานได้มีโอกาสศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 
- มีการจัดบริการศึกษาในหลายรูปแบบ 

 
- ส่งเสริมสนบัสนุนความพร้อมของเด็ก 
- จัดบริการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
- ส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพ 
- ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
- ส่งเสริมการจัดการศึกษาเฉพาะทาง 
- ส่งเสริมให้มีการศึกษาพระพุทธศาสนา 

นโยบาย 2 :   
การปฏิรูปการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 
 

 
- ผู้เรียนเปนนคนเก่ง ดี และมีความสุข  
- ครูได้รับการพัฒนาความรู้ การจัดกระบวนการเรียนที่
เน้นผู้เรียนเปนนส าคัญ 
- ผู้บริหารและครูได้รบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
- สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพการศึกษา            

 
- การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปนนส าคัญ 
- ปฏิรูปครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา  
- ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และการประกนั
คุณภาพการศึกษา  

นโยบาย 3 :  
ปลูกฝังและ
เสริมสร้างศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

 
- มีการบูรณาการด้านการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
- บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถานประกอบการ 
ร่วมคิด ร่วมด าเนินงาน  
- คนไทยมีคา่นิยมและพฤติกรรมตามระบบวิถีชีวิตที่ดี
งาม 

 
- ปฏิรูปโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร 
- บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาน
ประกอบการ ให้มีส่วนร่วมอย่างส าคัญ  
- บูรณาการการศึกษาและศาสนาเข้าด้วยกัน 
- ส่งเสริมและสนับสนนุวัฒนธรรมประชาธปิไตย  

นโยบาย 4 :   
พัฒนาก าลังคน 
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
เพื่อการพึ่งพา
ตนเองและเพิ่ม
สมรรถนะการ
แข่งขัน 
 

 
-  คนไทยมีความรู้ ความคิด ใฝรุู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี 
-  ผลิตครู คณาจารย์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
-  ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มี
คุณภาพ ในระดับนานาชาต ิ 
-  บุคลากรที่ท างานดา้นนี้ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจงั  
-  ผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถท าการ
วิจัยเพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรมได้  
 

 
-  เสริมสร้างสนบัสนุนเนน้กระบวนการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร ์
-  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีอย่างเปนนระบบและต่อเนื่อง 
-  ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รบัการพัฒนา 
ตั้งแต่เยาว์วัย 
-  ส่งเสริมกระบวนการผลิตนักวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลย ีสามารถท าการวิจัยและพัฒนา  
-  สร้างนวตักรรมจากฐานภูมปิญัญาท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาไทยได ้
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ตาราง 1  แสดงแนวนโยบาย  เปูาหมาย  และกรอบการด าเนินงาน  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 – 2559 ( ต่อ ) 

 

วัตถุประสงค์ 2 : สร้างสังคมให้มีคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 
นโยบาย เป้าหมาย กรอบการด าเนินงาน 

 
นโยบาย 5 :   
การพัฒนาสังคมแห่ง
การเรียนรู ้เพื่อสร้าง
ความรู้ความคิด 
ความประพฤติ และ
คุณธรรม 

 
 
-  ทักษะ และกระบวนการในการคิดการ
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได ้ 
-  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบ วินัย 
ประหยัด อดออม รับผิดชอบต่อส่วนรวม 
-  มีโอกาสและทางเลือกที่จะเรยีนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดช่วงอาย ุ

 
 
-  จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย
และยืดหยุ่น   
-  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนนุให้ทุก
ฝุายมีส่วนร่วม 
-  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมวิทยาการ สร้าง
เครือข่ายตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับชาติ 
-  พัฒนาข้อมูลสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
-  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมด้านวิชาการ 
ความรู้ทั่วไป ด้านอาชีพ และดา้นศาสนา 
 

 
นโยบาย 6 :   
ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ และการ
เรียนรู้ของคน 

 
 
-  เพิ่มสัดส่วนการสนบัสนนุดา้นการวิจัยจาก
ภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5  
-  มีการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-  มีบุคลากรเพื่อการวิจัยและพฒันาคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 

 
 
-  ก าหนดกลไกเชิงนโยบายดา้นการวิจัย และ
พัฒนาที่เข้มแข็ง 
-  ก าหนดการวิจัยเปนนสาระในหลักสูตรการเรียนรู้ 
-  ส่งเสริมและสนับสนนุการวิจยัเพื่อประโยชน์ใน
การด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 

 
นโยบาย 7 :  
การสร้างสรรค ์ 
ประยุกต์ใช ้และ
เผยแพร่ความรู้ 
และการเรียนรู ้

 
 
-  มีการพัฒนาการเรียนรู้และความรู้ใหม่ๆ  
-  มีการใช้ความรู้เปนนฐานและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
-  มีการใช้ความรู้เปนนฐานในการพัฒนาในทุก
ภาคการผลิต  
 

 
 
-  ปฏิรูปโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร 
-  บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาน
ประกอบการ ให้มีส่วนร่วมอย่างส าคัญ  
-  บูรณาการการศึกษาและศาสนาเข้าด้วยกัน 
-  ส่งเสริมการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ 
-  สนับสนนุให้มีการแลกเปลี่ยน และประยุกต์
ความรู ้
-  สนับสนนุให้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใน
การแสวงหาและเผยแพร่ความรู้ 
-  ส่งเสริมและสนับสนนุวัฒนธรรมประชาธปิไตย  
 

 
  

 
  
 



แผนพัฒนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม าการจัดการศึกษาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม   พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 ––  25256262 ||  หน้า หน้า 1188  

บทบทที่ 1 ที่ 1 ::  กรอบแนวคิดและทิศทางกรอบแนวคิดและทิศทางการจัดการจัดท าแผนพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรยีนหนองโสนพิทยการศึกษาโรงเรยีนหนองโสนพิทยาคม าคม II              1188  

ตาราง 1  แสดงแนวนโยบาย  เปูาหมาย  และกรอบการด าเนินงาน  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 – 2559 ( ต่อ ) 

 

วัตถุประสงค์ 3 : พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน 
นโยบาย เป้าหมาย กรอบการด าเนินงาน 

 
นโยบาย 8 :   
ส่งเสริมและ
สร้างสรรค์ทุนทาง
สังคมและวฒันธรรม 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
-  ทุกสถาบนัในสังคมท าหนา้ที่เปนนภูมิคุ้มกัน 
พัฒนาจิตใจ 
-  มีการฟื้นฟู พัฒนาและสรา้งสรรค์
พฤติกรรมของคน และสิ่งแวดลอ้มให้เกิด
ความดีงาม  
 

 
 
-  ส่งเสริมการด าเนนิงานด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม สังคม พลศึกษานันทนาการ  
และการกีฬา 
-  ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้และ
ความสามารถด้านศลิปะ และวฒันธรรม   
รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาศลิปนิ 
 

 
นโยบาย 9 :   
การจ ากัด ลด ขจัด
ปัญหาทางโครงสรา้ง
หรือคงไว้ซึ่งความ
ยากจน ขัดสน  ด้อย
ทั้งโอกาสและศักดิ์ศรี
ของคนเพื่อสร้าง
ความเปนนธรรมใน
สังคม 

 
 
-  ประชากรในวัยเรียนโดยเฉพาะผู้ด้อย 
โอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง   
-  ประชากรผู้ด้อยโอกาสทุกกลุม่เข้าถึงการ
บริการทางการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
อย่างทั่วถึง  
-  การจัดการศึกษาสอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  
-  ประชาชน ชุมชน องค์กร มีความเข้มแข็ง 
และมีส่วนร่วมในการด าเนนิการ 
 

 
 
-  ส่งเสริมและสนับสนนุการเพิ่มโอกาส 
ในการเข้าถึงการศึกษา  
-  ปฏิรูประบบงบประมาณ   
-  ปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร  
 

 
นโยบาย 10 :  
การพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาและการ
พัฒนาประเทศ 

 
 
-  มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพของการศึกษาอย่างทั่วถึง   
-  ประชาชนเห็นความส าคัญและประโยชน์
ของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

 
 
-  ส่งเสริมหน่วยงานทุกระดบั มรีะบบฐานข้อมูล  
ที่เชื่อมโยงกันได ้ 
-  ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเหลื่อมล้ า   
 

 
นโยบาย 11 :  
การจัดทรัพยากรและ
การลงทุนการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
คนและสงัคมไทย 
 

 
 
-  ทุกส่วนของสังคมร่วมระดมทนุเพื่อ 
การเรียนรู้ของคนไทย   
-  เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนจดั
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความ
หลากหลาย 
 

 
 
-  ระดมทรัพยากรและการลงทนุอย่างเพียงพอ  
-  จัดระบบและวิธีการบริหาร จัดสรรทรัพยากร 
และระบบติดตาม ด้วยความโปร่งใส 
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55))  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ดแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด  ( พ.ศ. 2555 ( พ.ศ. 2555 ––  2559 )2559 )  
 
 
 

วิสัยทศัน์  
“ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เปนนคนดี มีความสุข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน ในเวทีโลก ”  
 

พันธกิจ  
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่สากล  
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพคนไทย  ให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ 

การพัฒนาประเทศในอนาคต  
2. เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน รองรับการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
3. เพ่ือสร้างองค์ความรู้  เทคโนโลย ี นวัตกรรม  สนับสนุนการพัฒนาประเทศ  อย่างยั่งยืน  
4. เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล   

โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

เป้าหมายหลัก  
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  มาตรฐาน  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
2. สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา  
3. คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง และเปนนธรรม  
4. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ  ได้รับการเผยแพร่  น าไปใช้ประโยชน์  เพ่ือการพัฒนาสังคม 

ประเทศ  หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
5. ผู้เรียนและก าลังแรงงานได้รับการเตรียมความพร้อมเชื่อมโยงสู่สังคมและประชาคมอาเซียน  
6. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษา  และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 

 

ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน  
2. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท  ที่เข้ารับการประเมินในแต่ละปีและได้รับ 

การรับรองคุณภาพจาก สมศ.  
3. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพ่ิมข้ึน  
4. ร้อยละของก าลังแรงงานมีการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
5. จ านวนผลงานวิจัยและนวตักรรมที่เผยแพร่ในวารสาร  หรือน าไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ  

หรือนานาชาติ  หรือน าไปใช้ประโยชน์  หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
6. ร้อยละของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน  มีสมรรถนะ 

เปนนที่พึงพอใจของผู้ใช้  และมีงานท าภายใน 1 ปี  รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมข้ึน  
7. สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
8. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐต่อเอกชน 
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ยุทธศาสตร์  
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  และเปูาหมายการพัฒนา  ที่ก าหนดไว้ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน  ดังนี้  
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา  
2. ผลิตและพัฒนาคุณภาพก าลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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66) )   แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ((  พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2552 ––  2561 )2561 )  
 
 
 

  แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ( พ.ศ. 2552 – 2561 )  บนฐานของหลักการและ
แนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  โดยสาระส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552–2561)  
มีดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์     “ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ” 
 
เป้าหมาย    
     ภายในปี 2561  มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเปนนระบบ โดยเน้นประเด็นหลัก 

3 ประการ  คือ  
1.  คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครูให้เปนนวิชาชีพ
ที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมาเปนนครูคณาจารย์ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ  

2.  เพ่ิมโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกคน  
ทุกเพศ ทกุวัย  มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ในการบริหารและจัดการศึกษา  
โดยเพิม่บทบาทของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วย  
 

กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษามี 4 ประการ ( นโยบาย 4 ใหม่ )  ประกอบด้วย 
      1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝุรู้ ตั้งแต่ปฐมวัย สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและ 

แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา  
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างานเปนนกลุ่มได้อย่าง
เปนนกัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึก และความภูมิใจในไทย ยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนนประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อต้าน 
การซื้อสิทธิ์ ขายเสียง สามารถก้าวทันโรค มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง เปนนก าลังคนที่มีคุณภาพ 
มีทักษะความรู้พื้นฐานที่จ าเปนน มีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ สามารถท างานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม เสมอภาค โดยมีแนวทางการปฏิรูป  ดังนี้ 
  1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ 
ในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
  1.2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และความรู้ ความสามรถ 
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      2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ที่เปนนผู้เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เปนนวิชาชีพที่มีคุณค่า  
มีระบบ กระบวนการผลิต  และพัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
เหมาะสมกับการเปนนวิชาชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเปนนครู คณาจารย์  
มีปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอตามเกณฑ์ และสามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องมีสภาวิชาชีพที่
เข้มแข็ง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความม่ันคงในอาชีพ มีขวัญก าลังใจ อยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการปฏิรูป  ดังนี้ 
  2.1 พัฒนาระบบผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  2.2 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  2.3 การใช้ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

      3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ/ 
ประเภทให้สามารถเปนนแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆส าหรับการศึกษาและเรียนรู้ 
ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว ์
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์การกีฬาและนันทนาการ  
เปนนต้น  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและมีคุณภาพ 

      4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา  
เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน 
และทุกภาคส่วน  มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เปนนธรรม ตรวจสอบได้ 
ตลอดจนมีการน าระบบและวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ ควบคู่กับการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
มีการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณที่เน้นผู้เรียนเปนนส าคัญ (demand side)  โดยให้ผู้เรียนเลือกรับ
บริการ  โดยมีแนวทางการปฏิรูป  ดังนี้ 
  4.1 กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษา   
และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4.2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส เปนนธรรม มีระบบการตรวจสอบ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

4.3 พัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
4.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ให้มากข้ึน 
4.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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77)  นโยบายรัฐบาล ( เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา )  นโยบายรัฐบาล ( เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ::  ข้อ 4 และ ข้อ 8 )ข้อ 4 และ ข้อ 8 )   
 
 
 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงต่อ         
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( สนช.)  ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557  โดยนโยบายด้านการศึกษาได้ก าหนดไว้ใน 
ข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  และนโยบายด้านวิจัยได้ก าหนดไว้ใน 
ข้อที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
ค าแถลงนโยบายดังกล่าว มีเนื้อหาโดยสรุปว่า การเข้าบริหารราชการแผ่นดินในครั้งนี้ แม้จะเปนนการใช้อ านาจ 
และท าหน้าที่ตามกฎหมายดังที่รัฐบาลก่อนๆ เคยปฏิบัติมา แต่ก็มีเงื่อนไขและเงื่อนเวลาบางประการอันท าให้ 
รัฐบาลนี้แตกต่างจากรัฐบาลอ่ืนๆ อยู่บ้างในด้านเงื่อนไข  รัฐบาลนี้เข้ามาสืบทอดงานและสานต่อภารกิจจาก
การที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช. )  ได้เคยก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาของประเทศไว้ก่อนแล้วเปนน 
3 ระยะ  ตั้งแต่เม่ือเข้าควบคุมอ านาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 
 โดยระยะแรก ได้มุ่งเน้นระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช้ก าลังและอาวุธสงครามก่อความรุนแรง 
แก้ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลและรัฐสภาก่อนหน้านั้นอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกตินานกว่า 
6 เดือน ตลอดจนได้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชน และมุ่งน าความสงบสุข ความ
สงบ กลับคืนสู่ประเทศจากนั้นเพียง 2 เดือน ก็เข้าสู่ ระยะที่สอง ด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 
การจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) การเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี้ หลังจากนั้น คสช.จะลดบทบาทและภารกิจเปนน 
ที่ปรึกษาและท างานร่วมกับคณะรัฐมนตรีในการพิจาณาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือความ
มั่นคงของชาติ ส่วนที่จะตามมาในเร็ววันคือ การจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะธรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ เพ่ือออกแบบวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอันมั่นคงให้แก่ประเทศก่อนจะส่งผ่าน
ไปสู่ ระยะที่สาม คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร และการจัดการเลือกตั้งทั่วไป เงื่อนไขดังกล่าวถือ
เปนนพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและด าเนินการต่อไป   
 โดยที่มาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ก าหนดหน้าที่ของรัฐบาลไว้ 3 ประการเปนนครั้งแรก 
คือ 1) การบริหารราชการแผ่นดิน  2) การด าเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ 3) การส่งเสริมความสามัคคี
และความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ รัฐบาลจึงขอก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับหน้าที่ทั้ง 3 ประการ
ดังกล่าวด้วย  ในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบาย 11 ด้าน โดยได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเปนน
หลักส าคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุผล และ
การมีภูมิคุ้มกันมาเปนนแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แนวทางของ คสช. และ
ความต้องการของประชาชน เปนนแนวทางในการก าหนดนโยบาย ซึ่งนโยบายทุกด้านต้องการสร้างความเข้มแข็ง
แก่องค์กรการปกครองทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่นถึงประเทศ ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้ล่วงหน้าว่าประเทศจะก้าวทางไหน เพ่ือเตรียมตัวได้ถูกต้อง 
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นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน  คือ  
  1) การปกปูองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
  2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ 
  3) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
  4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
  5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
  6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
  7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
  8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม  
  9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
  10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
  11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
  
 นโยบายรัฐบาลด้าน 4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเปนนไทย 
มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
  4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบ และ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็ม 
ตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เปนนคนดีมีคุณธรรม  
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนา
ก าลังคนให้เปนนที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
  4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเปนนของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเปนนแนวทางหนึ่ง 
  4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป 
มีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพ
และความพร้อมโดยให้สถานศึกษาสามารถเปนนนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระ 
และคล่องตัวขึ้น 
  4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน
ความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนน
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
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   4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ 
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ 
  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนนครู  
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอน เพ่ือเปนนเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เปนนต้น  รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน 
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเปนนส าคัญ 
  4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
  4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเปนนไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ  ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
  4.9 สนับสนนุการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล 
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนนสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 
และเพ่ือการเปนนส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
  4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปิดพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 
 นโยบายรัฐบาลด้าน 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
 รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การผลิตและ
บริการที่ทันสมัยดังนี้ 
  8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เปูาหมายให้ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ทั้งนี้เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มี
ระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มี
เอกภาพและประสิทธิภาพโดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 
  8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการท้างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท้างานในภาคเอกชน และ
การให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและ
สถานศึกษาภาครัฐ 
  8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เปนนอุปสรรคต่อการน างานวิจัย 
และพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดท้าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค
หรือกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัย และพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 
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  8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงาน สะอาด ระบบราง 
ยานยนต์ ไฟฟูา การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทย
ตามความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอ่ืน ๆ 
ที่เปนนผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่
เอ้ืออ านวย เพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จ้าเปนนจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ  จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
  8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย
และพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเปนนโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส้าคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์
ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย เปนนต้น 
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8)  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 8)  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (มอบโดย พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ(มอบโดย พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ;;  27 ส.ค. 2558)27 ส.ค. 2558)  
 
 
 
 

 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

( พลเอก ดาว์พงษ ์  รัตนสุวรรณ ) 
 
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา  ประกอบด้วย 2 ส่วน  คือ  
 

   น้อมน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา  
       มาเป็นแนวทางปฏิบัติ  
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา  ดังนี้  
     1.  “ ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ”  
     2.  “ ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจกับเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กท่ีเรียนเก่งกว่า 

ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ”  
     3.  “ ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี ”  
 

     กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง  น้อมน ากระแส 
พระราชด ารัสมาเปนนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู  และจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอด 
พระราชด ารัส ทั้ง 3 ประการ  ให้บังเกิดผลเปนนรูปธรรม และเปนนเส้นทางสู่ความส าเร็จการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศต่อไป  
 

  แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี ( พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา )  
 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรหลักและหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เก่ียวกับการศึกษา  ดังนี้  

     1.  ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาล
ต่อไป  

     2.  ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ  
     3.  ปรับลดภาระงานที่ไม่จ าเปนนของกระทรวงศึกษาธิการลง  
     4.  เร่งปรับหลักสูตร/ต ารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต าราต้องคุ้มราคา  
     5.  ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า  สามารถเข้าท างานใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC)  ให้ทันปี 2558  เพ่ือช่วยแก้ปัญหา
ว่างงาน  และปัญหาสังคมได้  

     6.  ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ท าให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข  
     7.  ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก  
     8.  ลดความเหลื่อมล้ า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
     9.  น าระบบ ICT  เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเปนนรูปธรรมและกว้างขวาง  
   10.  การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิตสามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 
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  แนวนโยบายด้านการศกึษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง  
1.  การจัดท าแผนงาน / โครงการริเริ่มใหม่  
2.  การปรับปรุงแผนงาน / โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล  
3.  แผนงาน / โครงการตามพระราชด าริ  
4.  งบประมาณ  
5.  เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  
6.  อ านวยการเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน  
7.  การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
8.  ให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ  ของแต่ละส่วนราชการ  
9.  โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์  
10.  ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร  
11.  ให้มีการน า ICT  มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
12.  ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอน  และการสื่อความหมาย  
13.  การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  
14.  ให้ลดภาระงานที่ไม่เก่ียวกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียน  
15.  การประเมินเพ่ือมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
16.  การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
17.  ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง  

        นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  
1.  นโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต  
    1.1  ห้ามมิให้มีการซื้อขายต าแหน่ง หรือเรียกรับเงินเพ่ือการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกย้าย  

หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เปนนไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ  
    1.2  หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล  

1) ด าเนินการสอบสวนหาผู้กระท าผิดและด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง  
2) ท าการตรวจสอบช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตตามท่ีตรวจพบนั้น ๆ และท าการแก้ไข  
3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่างๆ  ควบคุมเพ่ือไม่ใหเ้กิดการทุจริตขึ้นอีก  

    1.3  ด าเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน  
ตามล าดับชั้นต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระท าผิดดังกล่าว 

2.  นโยบายด้านสวัสดิการ  
    2.1  การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เปนนไปด้วยความโปร่งใสและเปนนธรรม  
    2.2  ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(สกสค.) ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่เฉพาะ
กรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพ่ือช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

    2.3  เรื่องหนี้สินของครู  สง่เสริมให้ครูมีจิตส านึกรู้จักการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน  

3.  นโยบายด้านการจัดการขยะ  
    3.1  ให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ขยายผลโครงการ

โรงเรียนขยะให้เพ่ิมมากข้ึน  
    3.2  ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ โดยการ 

ปลูกจิตส านึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และการก าจัดขยะที่ถูกต้อง  
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4.  นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์  
ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ  ดังนี้  
    4.1  ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์  

- ให้ใช้หลักตรรกะในการด าเนินการ ตามเหตุผลและความจ าเปนนของหน่วยงาน  
    4.2  ระบบการซ่อมบ ารุง  

- ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบ ารุง  ตรวจสอบวงรอบการใช้งาน  
ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน  มีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะในการซ่อมบ ารุง  

    4.3  ระบบดูแลอาคารสถานที่  
- ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด  ความเปนนระเบียบเรียบร้อย  ตรวจสภาพ 

ไม่ให้ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง 
 นโยบายเฉพาะ  :  1. การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

      1.1 การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  
1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เชน่ การสอนแบบแจกลูกสะกดค า 

โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง ( Brain Based Learning : BBL )  
2) ก าหนดเปูาหมายให้นักเรียนชั้น ป. 1 ต้องอ่านออกเขียนได้  ชั้น ป.2 ขึ้นไป  ต้องอ่านคล่อง 

เขียนคล่อง  
      1.2 การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ  

1) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน  
2) เด็กท่ีออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับต่อเนื่อง  

หรือออกไปท างาน  ต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน  โดยมีเครือข่ายประสานการติดตาม 
อย่างเปนนระบบ  
      1.3 ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  

1) ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มีกิจกรรมเพ่ิมภาระ
นักเรียนในเวลาที่เหลือ  

2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้  และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 
ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น เพ่ือให้ผ่อนคลายและมีความสุข  
       3) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติ มากกว่าท่องจ าเพ่ือการสอบอย่างเดียว  เพ่ือสร้างภูมิต้านทาน 
ให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน  
      1.4 การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก  

- โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน ให้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 
Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวล
เปนนโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ 
      1.5 การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

- ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล ( Distance Learning Television : DLTV ) และ
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Communication Technology :  ICT )  ด้วยการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLIT )  
      1.6 การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน  

- ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มขึ้น ตลอดจน
ปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนที่จากส่วนกลางเพ่ือ
ช่วยลดภาระครู หรือน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน 
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99)  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
 
 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนนการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเปนนไทย  ให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสูงสุดในตนมีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสมเปนนพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป 
และการด ารงชีวิตในอนาคต  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดังนี้ 

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเปนนรูปธรรม  

2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา  ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทรวมถึงเด็กพิการและ 
ด้อยโอกาส  มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด 
เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการท างาน  

3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับ
เนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วยมาตรฐาน และการประเมินหลักสูตร และการ
สอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้  

4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูเปนนผู้ที่มีความสามารถ
และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหาร
จัดการ  และเปนนผู้น าทางวิชาการ  ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนนแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  
สร้างความม่ันใจและไว้วางใจ ส่งเสริม ให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ  

5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เปนนองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือการให้บริการที่ดีมีความสามารถรับผิดชอบการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เปนนอย่างด ี

6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เปนนองค์กรที่มีความเข้มแข็ง  มีแรงบันดาลใจ  และมีวิสัยทัศน์ 
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน  เปนนสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่สามารถจัด 
การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  

7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเปนนรูปธรรม  

8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือการใหบ้ริการที่ดีทั้งส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค  เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริม การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ทุกภาคส่วน 
เข้ามามีส่วนร่วม  ปรับปรุงระบบของโรงเรียน  ให้เปนนแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วมและการประสานงาน 
สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา  ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กร เอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน  

9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เปนนธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น 
ให้เปนนปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจ สร้างภาวะจูงใจแรงบันดาลใจ 
และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่  

10. มุ่งสร้างพลเมืองดี  ที่ตื่นตัว  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้  และท าให้การศึกษาน า
การแก้ปัญหาส าคัญของสังคม  รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น  

11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง  และโรงเรียนขนาดเล็ก 
ที่ไม่ได้คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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   ดังนั้น  เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย  พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาประสงค ์ ประเด็นยุทธศาสตร์  
ผลผลิต  และจุดเน้น  ดังนี้ 

 

  วิสัยทัศน์ 
        การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐาน 

ของความเปนนไทย 
  พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม  เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ 

การศึกษา  

  เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการ 
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ  
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเปนนธรรม  
 3. คร ูผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และท างานมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 
และเปนนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ  การบริหารแบบ 
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา  
 6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที 

ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน 
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
 

ผลผลิต  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการด าเนินงาน 6 ผลผลิต  คือ  
1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
3. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ  
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
6. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
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 จุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559  โดยแบ่งเปนน 3 ส่วน  ดังนี้  
 

 ส่วนที่ 1   จุดเน้นด้านผู้เรียน  
         1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล  ดังต่อไปนี้  

1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา 
ที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข  

1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้  
ด้านค านวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม  

1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้รับการส่งเสริม 
ให้มแีรงจูงใจสู่อาชีพดว้ยการแนะแนวทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่างๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการ
ใน/นอกพื้นที่)  และได้รับการพัฒนาความรู้  ทักษะ ที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต  

1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร 
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนนเครื่องมือในการเรียนรู้ เหมาะสม
ตามช่วงวัย  

       1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนนไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและ 
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  

1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝุเรียนรู้ ใฝุดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง  
1.2.3 นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างานและ 

สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  
      1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพเปนน 

รายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเปนนรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

ตามหลักวิชา  
1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพ้ืนที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน  
1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ได้รับการส่งเสริมให้มีความเปนนเลิศ  

ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษา  กีฬา  ดนตรี  และศิลปะ  
1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  สถานประกอบการบุคคล   

องค์กรวิชาชีพ  องค์กรเอกชน  องค์กรชุมชน  และองค์กรสังคมอ่ืน  และการศึกษาทางเลือก  ได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเปนนกรณีพิเศษ  ได้รับการคุ้มครองและ 
ช่วยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  

1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร  ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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ส่วนที่ 2   จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอย่าง 

มีประสิทธิภาพ  
2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และการวัด 

ประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเปนนรายบุคคล  
  2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและ 
การสื่อสารอย่างเหมาะสม  

2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผู้บริหาร 
สถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ  ตามความพร้อมของโรงเรียน  
  2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การมสี่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และทุกภาคส่วน 
ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  

2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเปนนประชาคมอาเซียน  
2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเปนนครู การเปนนครูมืออาชีพ  

และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
          2.2  ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ  
และเกิดประสิทธิผล  

    2.3  ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน  
    2.4  องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง วางแผนและสรรหาครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม  
ส่วนที่ 3    จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
      3.1  สถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข  ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล   
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน  และเปนนผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียน  ท า
แผนพัฒนาเปนนรายโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง  

3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ  
การบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง  

3.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง  

      3.2  หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ  ส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

3.2.1 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ 
ทั้งส่วนกลาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

3.2.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ 
ทั้งส่วนกลาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดม  ทรัพยากรในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
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การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เปนนการศึกษาที่ต่อยอดจากระดับประถมศึกษา ดังนั้นเพื่อให้การ
จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเปนนไทย นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่
แข็งแกร่งและเหมาะสม เปนนพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไปและการด ารงชีวิตในอนาคต  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา จึงก าหนดนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ปีงบประมาณ 2559  ดังนี้ 

1. พัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่
ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลก
ของการท างาน  

2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับ
เนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและการสอน 
การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้  

3. สร้างความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา  ให้ครูเปนนผู้ที่มีความสามารถและ
ทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหาร
จัดการและเปนนผู้น าทางวิชาการ  ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนนแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้าง
ความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริม ให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ  

4. สร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เปนนองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง
และมีประสิทธิภาพ สามารถใหใ้ห้บริการที่ด ีมีความสามารถ รับผิดชอบการจัดการศึกษามัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานได้เปนนอย่างด ี

5. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาในสังกัดให้เปนนองค์กรที่มีความเข้มแข็ง  มีแรงบันดาลใจ  และมี
วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน  เปนนสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  

6. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูล สารสนเทศ และข่าวสาร
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล อย่างเปนนรูปธรรม  

7. ส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานของสถานศึกษา เพ่ือการบริการที่ด ีเปนนแบบร่วมคิดร่วมท า 
เน้นการมีส่วนร่วมและการประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และ
องค์กรสังคมอ่ืน  

8. สนับสนุนให้การบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เปนนธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น ให้
เปนนปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และ
ความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่  

 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41   

พัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกจิ  
เปูาประสงค ์กลยุทธ์ ผลผลิตและจุดเน้นการพัฒนา  ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
      การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเปนนไทย 
 

พันธกิจ 
      1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ได้รับการศึกษา 

อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  
      2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตามหลักสูตร  
      3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม  เพ่ือเสริมสร้าง 

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  

  เป้าประสงค์ 
             เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41   
มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเปนนไทย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41  จึงก าหนดเปูาประสงค ์ ดังนี้ 
 1. นักเรียนระดับระดับมัธยมศึกษาทุกคน  มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ  โดยมุ่ง
พัฒนาให้เปนนคนดี มีอาชีพ เรียนรู้ตลอดชีวิต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 2. นักเรียนระดับระดับมัธยมศึกษาทุกคน ได้รับโอกาสในการเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
จนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค  
 3. คร ูผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และท างานมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  และสถานศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพ และ
เปนนกลไกขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  บูรณาการการท างาน  เน้นการบริหารแบบ 
มีส่วนร่วม กระจายงานและความรับผิดชอบสู่สหวิทยาเขตและสถานศึกษา  
 

กลยุทธ์ 
      จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41   
จึงก าหนดกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จ านวน 4 กลยุทธ์  ดังนี้ 
      กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกระดับชั้นทุกคน  
      กลยุทธ์ที ่2  การเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้ทั่วถึง  
ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  
      กลยุทธ์ที ่3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      กลยุทธ์ที ่4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

 

ผลผลิต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มี 5 ผลผลิต  ได้แก่  
1.  ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
2.  ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
3.  เด็กพิการเรียนร่วม ได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ  
4.  เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
5.  ผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
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 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ก ากับ ติดตาม ประสาน ส่งเสริมและนิเทศการ
จัดการศึกษา  เพ่ือให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเปนนไทย   
 

 จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559  โดยแบ่งเปนน 3 ส่วน  ดังนี้  
 

 ส่วนที ่1   จุดเน้นด้านผู้เรียน  
         1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลัก 

สูงขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3    
         1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ภูมิใจในความเปนนไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม เปนนคนดี มีอาชีพ และ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

         1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพเปนนรายบุคคล 
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
 

ส่วนที่ 2   จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        2.1  ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริง และการช่วยเหลือ 

อย่างต่อเนื่อง  
              2.2  พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  

        2.3  ครแูละบุคลากรทางการศึกษา เปนนมืออาชีพได้รับการยกย่อง เชิดชูอย่างเหมาะสมและ มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

        2.4  การสรรหา บรรจ ุแต่งตั้ง การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับ
ความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และสังคม  
 

ส่วนที่ 3    จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
        3.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และสถานศึกษาในสังกัด  บริหาร 

จัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
        3.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และสถานศึกษาในสังกัด  บริหาร 

จัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถบูรณาการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

จุดเน้นการพัฒนาเร่งด่วน 
      เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  

มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเปนนไทย มีค่าการพัฒนาสูงขึ้นอย่างชัดเจนรวดเร็ว 
ภายใน 1 ปี  จึงก าหนดจุดเน้นการพัฒนาเร่งด่วนไว้  ดังนี้ 
 

 " พัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีอาชีพ เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา บูรณาการลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " 
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11)  แผนพัฒนาจังหวัด (จังหวัดพิจติร) 4 ป ี ( พ.ศ. 2559 11)  แผนพัฒนาจังหวัด (จังหวัดพิจติร) 4 ป ี ( พ.ศ. 2559 --  2562) 2562)   
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
      แหล่งผลิตข้าวคุณภาพ สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 

พันธกิจ 
      1.  บริหารจัดการทรัพยากรน้ าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
      2.  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และพัฒนาขีดความสามารถ /  

เพ่ิมความเข้มแข็งให้เกษตรกร 
      3.  เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีเสถียรภาพเปนนธรรม และพ่ึงพาตนเอง 
      4.  เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็งเปนนสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
      5.  พัฒนาองค์กรและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรควบคู่กับการส่งเสริมกระบวนการมีส่วน 

ร่วมการบริหารจัดการภาคประชาสังคม เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด และเพ่ิมขีดความสามารถด้าน 
ฝีมือแรงงาน 
 

  เป้าประสงค์ 
      1.  มีน้ าเพียงพอและประชาชนมีที่อยู่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 
      2.  พัฒนาเศรษฐกิจในภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตรเพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีกินดี  

โดยมุ่งเน้นการพ่ึงพาตนเอง บนฐานทรัพยากรที่มี 
      3.  คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น สังคมอยู่เย็นเปนนสุข ปราศจากอาชญากรรม 
      4.  องค์กรทุกภาคส่วนมีการบริหารจัดการที่ดี 
      5.  จังหวัดมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
      6.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  บริหารจัดการน้ า อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 1. การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
 2. อนุรักษ์และฟ้ินฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพึ่งพา 
ตนเอง และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และลดต้นทุนการผลิต 
 2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการแปรรูปสินค้าเกษตร 

และผลิตภัณฑ์ OTOP 
 3. เพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าการเกษตร 
 4. บริหารจัดการพื้นที่การเกษตรโซนนิ่ง (Zoning) 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ภาคธุรกิจข้าว และสินค้าเกษตร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 1. การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม 

ให้เข้มแข็ง 
 2. การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในจังหวัด 
 3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
 4. การปลูกฝังและสร้างค่านิยมของความเปนนไทย 
 5. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 6. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ 1. พัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากรภาครัฐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ 1. สร้างโอกาส ยกระดับการศึกษา และพัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัดเพ่ือรองรับ 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของจังหวัดรองรับการเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กลยุทธ์ 1. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
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12)  มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 12)  มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม    
 
 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
 

มาตรฐานที่ 1    มาตรฐานที่ 1      ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพสุนทรียภาพ  
     ตัวบ่งชี้ 1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ   
     ตัวบ่งชี้ 1.2  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน   
     ตัวบ่งชี้ 1.3  ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  
  โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ    
     ตัวบ่งชี้ 1.4  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม    
     ตัวบ่งชี้ 1.5  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน    
     ตัวบ่งชี้ 1.6  สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ  
                     ตามจินตนาการ  
มาตรฐานที่ 2    มาตรฐานที่ 2      ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
     ตัวบ่งชี้ 2.1  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร   
     ตัวบ่งชี้ 2.2  เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ   
     ตัวบ่งชี้ 2.3  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง    
     ตัวบ่งชี้ 2.4  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
มาตรฐานที่ 3   มาตรฐานที่ 3     ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้เองรักการเรียนรู้   และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
     ตัวบ่งชี้ 3.1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว 
     ตัวบ่งชี้ 3.2  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถาม  เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  
     ตัวบ่งชี้ 3.3  เรียนรู้ร่วมกันเปนนกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน   
     ตัวบ่งชี้ 3.4  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  
มาตรฐานที่ 4    มาตรฐานที่ 4      ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้  

อย่างมีสติ สมเหตุผลอย่างมีสติ สมเหตุผล  
     ตัวบ่งชี้ 4.1  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านฟังและดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
     ตัวบ่งชี้ 4.2  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง   
     ตัวบ่งชี้ 4.3  ก าหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบ   
     ตัวบ่งชี้ 4.4  มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ       
มาตรฐานที่ 5    มาตรฐานที่ 5      ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
     ตัวบ่งชี้ 5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเปนนไปตามเกณฑ์   
     ตัวบ่งชี้ 5.2  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเปนนไปตามเกณฑ์   
     ตัวบ่งชี้ 5.3  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเปนนไปตามเกณฑ์    
     ตัวบ่งชี้ 5.4  ผลการทดสอบระดับชาติเปนนไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานที่ 6    ผู้เรียนผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างานมีทักษะในการท างาน รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้   

        และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
     ตัวบ่งชี้ 6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ   
     ตัวบ่งชี้ 6.2  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง   
     ตัวบ่งชี้ 6.3  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้    
     ตัวบ่งชี้ 6.4  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ  
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มาตรฐานด้านการจัดกามาตรฐานด้านการจัดการศึกษารศึกษา  
  

มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานที่ 7    ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
     ตัวบ่งชี้ 7.1  ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ  สมรรถนะ  
 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
     ตัวบ่งชี้ 7.2  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเปนนรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน   
     ตัวบ่งชี้ 7.3  ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ 

ทางสติปัญญา      
     ตัวบ่งชี้ 7.4  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้      
     ตัวบ่งชี้ 7.5  ครูมีการวัดและประเมินผล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
     ตัวบ่งชี้ 7.6  ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา  ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต 
 ด้วยความเสมอภาค 
     ตัวบ่งชี้ 7.7  ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวชิาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 
     ตัวบ่งชี้ 7.8  ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนนแบบอย่างที่ดี และเปนนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
     ตัวบ่งชี้ 7.9  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

มาตรฐานที่ 8    มาตรฐานที่ 8      ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
     ตัวบ่งชี้ 8.1  ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน   
     ตัวบ่งชี้ 8.2  ผู้บริหารใชห้ลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย 
  เปนนฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
     ตัวบ่งชี้ 8.3  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
     ตัวบ่งชี้ 8.4  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ  
     ตัวบ่งชี้ 8.5  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร การจัดการศึกษา   
     ตัวบ่งชี้ 8.6  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษา  เต็มศักยภาพ 
 และเต็มเวลา 
มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 99        คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน    ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี  
    ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
     ตัวบ่งชี้ 9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
     ตัวบ่งชี้ 9.2  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา 

ให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย          
     ตัวบ่งชี้ 9.3  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ 10  มาตรฐานที่ 10    สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน    
     ตัวบ่งชี้ 10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
     ตัวบ่งชี้ 10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ 
     ตัวบ่งชี้ 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด  
   และความสนใจของผู้เรียน    
     ตัวบ่งชี้ 10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
     ตัวบ่งชี้ 10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
     ตัวบ่งชี้ 10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
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มาตรฐานที่ 11มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ   
     ตัวบ่งชี้ 11.1 ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด และปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก 

 พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  
     ตัวบ่งชี้ 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  
     ตัวบ่งชี้ 11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
มาตรฐานที่ 12  มาตรฐานที่ 12    สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
     ตัวบ่งชี้ 12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     ตัวบ่งชี้ 12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ 
   ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
     ตัวบ่งชี้ 12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
   สถานศึกษา    
     ตัวบ่งชี้ 12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     ตัวบ่งชี้ 12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   อย่างต่อเนื่อง    
     ตัวบ่งชี้ 12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เปนนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 

มาตรฐานที่ 13มาตรฐานที่ 13      สถสถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
     ตัวบ่งชี้ 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 

 ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ 
 สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

     ตัวบ่งชี้ 13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ 
  ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษามาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
 

มาตรฐานที่ 14มาตรฐานที่ 14      การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ตามวิสัยทัศน์  ปรัปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้นชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น  
     ตัวบ่งชี้ 14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 
   ของสถานศึกษา 
     ตัวบ่งชี้ 14.2  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 

 ของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
 

มาตรฐานที่ 15มาตรฐานที่ 15      การจัดกิจกรรมตามนโยบายการจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม  
    สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น    สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น      
     ตัวบ่งชี้ 15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
     ตัวบ่งชี้ 15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 
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 กรอบแนวคิดกรอบแนวคิดการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
 

กรอบแนวคิดการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  
พ.ศ. 2559 - 2562 
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