
   
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ระยะ  4  ปี  (2562 - 2565) 



ค าน า 
 
 การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระยะท่ีมีสภาวการณ์ของ 
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และเทคโนโลยี  มีความซับซ้อนมากขึ้น  ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาจึงต้องร่วมมือกันก าหนดแนวทาง กระบวนการ  และเครื่องมือ 
ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีความหลากหลาย  การขับเคล่ือนการพัฒนาโดยยุทธศาสตร์ (Strategy 
– focus Organization)  จะก่อให้เกิดคุณค่า (Value Creation)  ตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ  4  ปี  (2562 - 2565)  ของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  
ฉบับนี้  เป็นการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล     โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบใช้
โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม จัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพระยะยาว ท่ี
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
  ส่วนท่ี  1 บริบทของโรงเรียน 
  ส่วนท่ี  2 วิเคราะห์บริบทของโรงเรียน (SWOT) 
  ส่วนท่ี  3 การก าหนดแผนยุทธศาสตร์  
  ส่วนท่ี  4 แผนพัฒนาคุณภาพ  โครงการ/กิจกรรม  
  ส่วนท่ี 5 แผนการควบคุมและก ากับติดตาม  
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ  4  ปี  (2562 - 2565)    
ฉบับนี้จะเป็นแบบอย่างและแนวทางการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
โรงเรียนก าหนดไว้  
 
 
 
         คณะผู้จัดท า 
 
 



สารบัญ 
                                           หน้า 

ค าน า 
ส่วนท่ี  1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา             

-   ประวัติโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา            2   
-   จ านวนครูและบุคลากร            10 
-   จ านวนครู นักเรียน นักการภารโรง                               10 
-   ผลประเมินระดับชาติ ม.3             
-   ผลประเมินระดับชาติ ม.6                                                            

ส่วนท่ี  2 วิเคราะห์องค์กร 
- วิเคราะห์บริบทโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา                   17  

-   วิเคราะห์บริบทโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา (SWOT) สภาพภายนอก      17 

- วิเคราะห์บริบทโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา (SWOT) สภาพภายใน              18    
- ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา      20 
- แผนภาพแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา       21 

บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT 
ส่วนท่ี  3 สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์   

-    อุดมการณ์ หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                           23 
-    มาตรฐานการศึกษาของชาติ          24 
-    พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10                 25 
-    ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี           26 
-    วิสัยทัศน์ พ.ศ. 2558 – 2563           27 
-  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564 )        28 
-  ไทยแลนด์ 4.0             38 
-  การจัดการเรียนรู้ในศควรรษท่ี 21              40 
-    แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ     42 
-    นโยบาย  วิสัยทัศน์   พันธกิจ ปี 2562 ของ สพฐ.                                48 
-    นโยบาย  วิสัยทัศน์   พันธกิจ ปี 2562 ของสพม. 11        54 

 
สารบัญ ( ต่อ ) 

                                           หน้า 
 
ส่วนท่ี  4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ  4  ปี            
  - นโยบายของโรงเรียน            57 
    - โครงการตามแผนกลยุทธ์           59       
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ส่วนท่ี  5 แผนการควบคุม  ก ากับติดตาม  
-    แนวทางการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ       69                 
-    ปฏิทินการก ากับติดตาม             71 

ภาคผนวก   
-  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
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ส่วนที่  1 
ข้อมูลพืน้ฐานสถานศึกษา  

                  โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 1 
สภาพท่ัวไป 
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ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 

          โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยม
ประจ าต าบล ในปีการศึกษา 2524  ผู้ริเริ่มและวิ่งเต้นในการจัดต้ังโรงเรียนมีนายผ้าง ส าลีพันธ์ อดีต
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 3 ต าบลคลองฉนวน ได้รวบรวมรายช่ือชาวบ้านท าเรื่องร้องเรียน ผ่านอ าเภอไป
จังหวัด   จังหวัดจึงส่ังให้ นายผ้าง ส าลีพันธ์   หาสถานท่ีท่ีจะสร้างโรงเรียน ซึ่งจะต้องมีเนื้อท่ีท้ังหมด
ไม่ต่ ากว่า  35  ไร่    ในท่ีประชุมได้ตกลงกันว่าจะต้องเอาท่ีซึ่งเป็นป่าสงวนของหมู่บ้าน  ซึ่งนายประพิศ ณ นคร  
ได้ท าเรื่องสงวนไว้เพื่อสร้างวัด โรงเรียน ป่าช้า หรือแล้วแต่ทางราชการจะประสงค์ท าอะไร  ซึ่งมีเนื้อท่ี
ท้ังหมด  300  ไร่  แต่ท่ีส่วนนี้ราษฎรได้บุกรุกเข้าท าสวนยางพาราหมดแล้ว    นายจิตร ส้มเกล้ียง 
นายประสิทธิ์ ส้มเกล้ียง และนายโสภา ไกรสิทธิ์  ได้แสดงความจ านงจะยกท่ีดินส่วนท่ีตนเข้าไป
ครอบครองเพื่อท าประโยชน์ให้เป็นสถานท่ีสร้างโรงเรียน ซึ่งจะให้เป็นเนื้อท่ี  35  ไร่  แต่ท่ีดินส่วนนี้ไม่
สามารถจะโอนกรรมสิทธิ์กันได้เพราะเป็นท่ีสงวนหวงห้ามของกรมป่าไม้   นายผ้าง  ส าลีพันธ์  จึงได้
ท าเรื่องร้องเรียนไปยังป่าไม้เขต จ.สุราษฎร์ธานี  ป่าไม้เขต จ.สุราษฎร์ธานี  จึงท าเรื่องให้ นายผ้าง 
ส าลีพันธ์ , นายเติม หงส์ทอง   และนายสมบูรณ์  คุณสนอง  น าเรื่องไปกรมป่าไม้ท่ีกรุงเทพมหานคร  
เพื่อขออนุมัติจากกรมธนารักษ์  กรมธนารักษ์จึงอนุมัติให้ใช้ท่ีดิน 35 ไร่  เป็นสถานท่ีสร้างโรงเรียนได้  
เมื่อได้สถานท่ีแล้วทางจังหวัดจึงท าเรื่องเพื่อขออนุมัติเปิดโรงเรียนจากกรมสามัญศึกษาให้ทันใน   
ปี 2524  แต่ทางกรมสามัญตอบมาว่าโครงการเปิดโรงเรียนมัธยมประจ าต าบลในเขตอ าเภอเวียงสระ
ไม่มีในปีนี้  ไม่สามารถจะอนุมัติให้เปิดได้  นายผ้าง ส าลีพันธ์ กับคณะได้กลับมาท าเรื่องใหม่ ส ารวจ
ความต้องการของประชาชน และส ารวจรายช่ือเด็กท่ีจะเรียนต่อส่งไปยังจังหวัด เพื่อน าส่งกรมสามัญ  
และอีกชุดหนึ่งน าไปให้  นายบัญญัติ     บรรทัดฐาน  สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง   รับปากว่าจะช่วยเหลือ  อยู่มาไม่นานกรมสามัญศึกษา
ค าส่ังให้เปิดโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมประจ าต าบล  ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 3 ต.คลองฉนวน  
อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธานี   

     โรงเรียนได้เปิดเรียนวันแรก เมือ่วันท่ี 19  พฤษภาคม พ.ศ. 2524  โดยมีศึกษาธิการ
อ าเภอเวียงสระ เป็นรักษาการในต าแหน่งครูใหญ่  ต่อมาวันท่ี  20  พฤษภาคม พ.ศ. 2524  จังหวัดได้
มีหนังสือส่ังการให้    นางสาวทิพวรรณ หวานแก้ว  อาจารย์ 1  โรงเรียนเวียงสระมาปฏิบัติหน้าท่ี
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา และได้มีค าส่ังส่งตัว นางสาววันดี ชาลก ต าแหน่งครู 2 โรงเรียนเวียงสระ 
มาช่วยราชการเป็นการภายในโรงเรียนคลองฉนวนวิทยามีจ านวนนักเรียนในวนัเปิดเรียน  66 คน  
เป็นนักเรียนชาย 36 คน และนักเรียนหญิง 30 คน 
 

 
ตราประจ าโรงเรียน 

 
 
 

 

สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
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อักษรย่อ     ค.ว. 
 
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน 
           
 
 
 
 
 

 
 “พระพุทธรูปปางลีลา” 

 
สีประจ าโรงเรียน                  “ฟ้า-แดง” 
 
ธงประจ าโรงเรียน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ต้ังและแผนผังการเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไปบา้นควนสูง ถนนซอยบา้นปากกา 
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ลักษณะที่ ต้ัง    โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาต้ังอยู่ ในเขตต าบลคลองฉนวน อ าเภอเวียงสระ                                          
จังหวัดสุราษฎร์ธานี      เป็นชุมชนขนาดเล็ก  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
   ทิศเหนือ  สวนยางพารา 
   ทิศใต้   สวนยางพารา 
   ทิศตะวันออก  วัดสามัคคีธรรมาราม 

ทิศตะวันตก  สวนยางพารา 
สภาพพื้นที่ เป็นท่ีราบเนินสูง ประขากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา และปาล์มน้ ามัน 
ผูอ้ านวยการโรงเรียนปัจจุบัน นางพรทิพย์   นุกูลกิจ 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียน 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  นายมนตรี  ด้วงกูล 
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ   นายสุวัฒน์  เพ็งสกุล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  นายพงศ์ธร  เจริญกิจ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณข า 

การติดต่อสื่อสาร 
ผู้อ านวยการโรงเรียน  081-5355937 
ฝ่ายวิชาการ   089-2875249 
ฝ่ายงบประมาณ    088-7523946 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป   089-8719811 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล   083-3971518 

Website :    http://www.kcnvit.ac.th     
E-mail :    KCN_Vit@yahoo.com 
Facebook :   โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองฉนวน วดัสามคัคีธรรมาราม 
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ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 

ด้านสถานศึกษา 
 

ท่ี ประเภทรางวัล หน่วยงาน 
1 ได้รับการพิจารณายกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ระดับ 2 ดาว ปีการศึกษา 2561             
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  11 

2 ได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาท่ีมีการด าเนินงานการเงิน บัญชี 
ในปีงบประมาณ 2560 ในระดับ ดีมาก จากการติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 

3 ได้รับโล่รางวัลชมเชย โรงเรียนระบบแนะแนวดีเด่น ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 

 
ด้านผู้บริหาร 
 

ท่ี ประเภทรางวัล หน่วยงาน 
1 ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข  เนื่องในวันครู ประจ าปี พ.ศ. 

2561 
ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ ร่วมกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 



6 
 

2 ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข  เนื่องในวันครู ประจ าปี พ.ศ. 
2562 

ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ ร่วมกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

3 ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการขับเคล่ือน
การศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ช่ืองาน EDUdigital 
2019” ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค าส่ัง สพฐ.ท่ี 425/2562 
ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2562 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน 

 
 
 
 
 
 
 
ด้านครู 
 
ท่ี ประเภทรางวัล หน่วยงาน 
1 ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญ ทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันหุ่ นยน ต์
ระ ดับ พื้ น ฐ าน  ระ ดั บ ช้ัน  ม .1  –ม .3  ง าน ม ห ก รรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ได้แก่  

1. นายสุวัฒน์  เพ็งสกุล  
2. นายเขมชาติ  ไชยจันทร์ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2 ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง  กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ัน ม.1 –ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ได้แก่  

1. นางสาวศิริมา  ปานแขวง        
2. นายเขมชาติ  ไชยจันทร์ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

3 ได้รับเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน  กิจกรรม การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค า
คมเดิม) ระดับช้ัน ม.1 –ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ได้แก่   

กระทรวงศึกษาธิการ 
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1. นางสาวกนกกร  ทองเดช   
2. นางสาวสุดารัตน์  จีนเจียง 

 
 
        
 
 
 
 
ท่ี ประเภทรางวัล หน่วยงาน 
4 รางวัลประกาศเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ปีท่ี 8 ปีการศึกษา 

2561 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จ านวน  8 คน ได้แก ่ 
1. นายเขมชาติ  ไชยจันทร์  
2. นางสาวปริศนา  ไชยบุรี   
3. นางสาวนุชสรา  สายชล  และ   
4. นางกุลยา  รักเพชร  
5. นางสาวสุชาดา  เพชรสุก  
6. นางสาวสุดารัตน์  จีนเจียง  
7. นางสาวกนกกร  ทองเดช   
8. นางสาวฮายาตี  ดือเระ 

ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ ร่วมกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

ด้านนักเรียน 
 

ท่ี ประเภทรางวัล หน่วยงาน 
1 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การ

แข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 -3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  ได้แก่  

1. เด็กชำยธนพลธ์   ขำลทอง 
2. เด็กชำยธีรเดช   ชูนำค 
3. เด็กชำยวีรกำนต์  มำกจิตร 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2 นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  ได้แก่ 

1. เด็กชำยธนพล   นวนจร 
2. เด็กชำยศักด์ชัย    แซ่ฉั่ว 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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3. เด็กชำยศิริพล    ไชยรัตน์ 
 
           
ท่ี ประเภทรางวัล หน่วยงาน 
3 นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันต่อ

ค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับช้ัน ม.1- ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ 

1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ธานะวัตร 
2. เด็กหญิงเพชรไพลิน   ทิพย์สุวรรณ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

4 เหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันคัดลายมือ
ภาษาไทย ระดับ ม.6 การแข่งขันทักษะวิชาการในงาน  
“วชิรวิชาการ”ประจ าปีการศึกษา 2561  ได้แก่  นางสาว
บุษราคัม  ทับทิมเมือง 

อบจ.สุรำษฎร์ธำนี 

5 นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 
งาน “วชิรวิชาการ” ปีการศึกษา 2561  ได้แก่ 

1. เด็กชำยธนพล   นวนจร 
2. เด็กชำยศักด์ชัย    แซ่ฉั่ว 
3. เด็กชำยศิริพล    ไชยรัตน์ 

อบจ.สุรำษฎร์ธำนี 

6 นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ัน ม.4-ม.6 
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561  ได้แก่ 

1. นำยณัฐวุฒิ   เพชรมณี 
2. นำยนนทวัตร์   วันนะ 
3. นำยกิตติพงศ์   แซ่ฮ่ำน 
4. นำงสำวโชติมำ   เพ็ญจันทร์ 
5. นำงสำวสุปรำณี   เพชรสวัสด์ิ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

7 นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท กิจกรรม 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
ระดับช้ัน ม.4-ม.6 งาน มอ.วิชาการ ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ 

1. นำยณัฐวุฒิ   เพชรมณี 
2. นำงสำวโชติมำ   เพ็ญจันทร์ 
3. นำงสำวสุปรำณี   เพชรสวัสด์ิ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี 
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ข้อมูลครูและบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งงานและเพศ ปีการศึกษา 2562 
 

ต าแหน่ง จ านวนคน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหาร - 1 1  
ครู 4 11 15  
ครูไปช่วยราชการต่างโรงเรียน - - -  

รวมข้าราชการครู 4 12 16  
พนักงานราชการ - - -  
พี่เล้ียงเด็กพิการ - - -  
ลูกจ้างประจ า (นักการภารโรง) 3 - 3  
ลูกจ้างช่ัวคราว (ครูจ้างสอน) - - -  
ลูกจ้างช่ัวคราว (เจ้าหน้าท่ีธุรการ) - 1 1  
ลูกจ้างช่ัวคราว (ยาม) - - -  

รวมบุคลากรทางการศึกษา 3 1 4  
รวมทั้งสิ้น 7 13 20  

 

 

ที่มา : ฝ่ายบรหิารงานบุคคล โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 

ข้อมูลจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ( ข้อมูล 16  พ.ค. 2562 ) 
 

ท่ี ชั้น จ านวนนักเรียน รวม จ านวน
ห้อง 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

1 ม. 1 19 19 38 2  
2 ม. 2 23 12 35 2  
3 ม. 3 19 24 43 2  

รวมนักเรียน ม.ต้น 61 55 116 6  
4 ม. 4 13 11 24 2  
5 ม. 5 7 16 23 2  
6 ม. 6 5 14 19 2  

รวมนักเรียน ม.ปลาย 25 41 66 6  
รวมทัง้สิ้น 86 96 182 12  

 

ที่มา : ฝ่ายบรหิารวิชาการ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาพุทธศักราช 2561   

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วยโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรช้ันปี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 – 6 
   กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
      ภาษาไทย 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 240 (6  นก.) 

      คณิตศาสตร์ 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 240 (6  นก.) 
     วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 ( 3 นก.) 120 ( 3 นก.) 120 ( 3 นก.) 240 (6 นก.) 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ 
 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ

การด าเนินชีวิตในสังคม 
 ภูมิศาสตร ์
 เศรษฐศาสตร ์

160 (4  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

120 (3  นก.) 

160 (4  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

120 (3  นก.) 

160 (4  นก.) 
40 (1  นก.) 

 
 

120 (3  นก.) 

320 (8  นก.) 
80 (2  นก.) 

 
 

240 (6  นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 120 (3  นก.) 
ศิลปะ 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 80 (2  นก.) 120 (3  นก.) 
การงานอาชีพ 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 40 (1  นก.) 120 ( 3 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 120 (3  นก.) 240 (6  นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน ) 880 (22 นก.) 880 (22นก.) 880 (22นก.) 1,640 (41  นก.) 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ปีละไม่น้อยกว่า  200 ชั่วโมง  

 
ไม่น้อยกว่า 1600 ชั่วโมง 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  กิจกรรมแนะแนว     

    กิจกรรมนักเรียน 
        -       ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 

- ชมรม ชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

 
360 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ     
              สาธารณประโยชน์ 

    

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียน/ชั่วโมง/หน่วยกิต/ปี 
ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง/ปี  

 
รวม 3 ปี  

ไม่น้อยกว่า  3,600 ชั่วโมง 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

  

ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2560 ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 

 
 

ค่าพัฒนา 

ระดับประเทศ 
ระดับ
เขต 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับประเทศ ระดับเขต 
ระดับ

โรงเรียน 
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ภาษาไทย 48.29 48.77 43.50 54.42 58.26 50.50 7.00 

ภาษาอังกฤษ 30.45 30.14 28.07 29.45 29.74 27.91 -0.16 

คณิตศาสตร์ 26.30 26.55 20.00 30.04 31.99 27.64 7.64 

วิทยาศาสตร์ 32.28 32.47 28.40 36.10 38.10 36.64 8.24 

 
ค่าเฉลี่ย 4กลุ่มสาระ 29.99 ค่าเฉลี่ย 4กลุ่มสาระ 35.67 5.68 

 
สรุปผลเปรียบเทยีบ (O-NET) ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 

ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้น 3 วิชา คือวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
ค่าเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระเพิ่มขึ้นเป็น 5.68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กราฟผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 
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กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

  

ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2560 ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 

 
 

ค่าพัฒนา 

ระดับประเทศ 
ระดับ
เขต 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับประเทศ ระดับเขต 
ระดับ

โรงเรียน 
ภาษาไทย 49.25 50.07 42.31 47.31 48.16 44.38 2.07 

สังคมศึกษาฯ 34.70 34.96 32.76 35.16 35.48 33.33 0.57 

ภาษาอังกฤษ 28.31 27.91 20.24 31.41 31.15 25.31 5.07 

คณิตศาสตร์ 24.53 24.64 16.67 30.72 31.04 20.00 3.33 

วิทยาศาสตร์ 29.37 29.48 24.43 30.51 30.75 28.73 4.30 

 
ค่าเฉลี่ย 5กลุ่มสาระ 27.28 ค่าเฉลี่ย 4กลุ่มสาระ 30.35 3.06 

 
สรุปผลเปรียบเทยีบ (O-NET) ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 

ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้น 5  วิชา คือวิชาภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
ค่าเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระเพิ่มขึ้นเป็น 3.06 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 
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ส่วนที่  2 
วิเคราะห์บริบทโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

 
 
 
 
 

 
 
 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
(SWOT Analysis) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ผู้บริหารรู้   จุด
แข็ง จุดอ่อน สภาพภายในของโรงเรียน โอกาส และอุปสรรค์ของสภาพภายนอก ซึ่งจะช่วยให้ทราบ
ว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศทางและไม่หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับไปยัง
เป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรยังมีประสิทธิพอยู่ มีจุดอ่อนท่ี
จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
มีดังนี ้

วิเคราะห์บริบทโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
(SWOT) สภาพภายใน 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 
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1. สถานศึกษามโีครงสร้างการบริหารงานชัดเจน 
2. โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน ท า

ให้ การท างานบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. การบริหารการเงินของโรงเรียน โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 

4. บุคลากรมีความรู้  ความสามารถหลากหลาย มี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพ เป็นผลดีต่อการ
จัดการศึกษา 

5. บุคลากรให้การดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างท่ัวถึง 
คอยช้ีแนะ ใหค้ าปรึกษา และออกเย่ียมบ้าน ทุก
คน ร้อยละ 100 

6. โรงเรียนมีการประสานงานกับชุมชน และ
หน่วยงานภายนอกในการพัฒนาโรงเรียน 

7. โรงเรียนส่งเสริมทางด้านการแข่งขันทักษะ
วิชาการอย่างหลากหลายท้ังภายในและภายนอก 

8. การจัดสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อ
แก่การเรียนรู ้

9. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ มีส่ือท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอตอ่การจัดการเรียนการสอน 

1. ครูรับผิดชอบงานพิเศษมากเกนิไป  เป็นผลให้เวลา
ในการเตรียมการสอนน้อย 
2. ไม่สามารถคัดเลือกนักเรียนท่ีมีศักยภาพความ
พร้อมในการเรียนได้ทุกคน 
3. นักเรียนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่น ความ
รับผิดชอบ ความกระตือรือร้น  การรักษาสมบัติของ
โรงเรียน 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางวิชายังไม่เป็นท่ีนา่
พอใจ 
5. ระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน เกิด
เหตุขัดข้องบ่อยครั้ง 
6. นักเรียนมีปัญหาในด้านการอ่าน การเขียน 
7. ขาดบุคลากรท่ีมีความถนัดในวิชาเฉพาะ 
8. งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
โรงเรียน 
9. วัสดุครุภัณฑ์ขาดคุณภาพและไม่ตรงตามความ
ต้องการ ท าให้ ไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชุมชุมยังไม่
หลากหลาย ขาดแนวการจัดท่ีทันสมัย 

วิเคราะห์บริบทโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
(SWOT) สภาพภายใน 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 
10. การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาบุคลิกภาพ  

สุขภาพและอนามัยของนักเรียน ให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

11. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและจัดหาสาระ
เพิ่มเติมอย่างหลากหลายตามความต้องการของ
ผู้เรียน 

12. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมทางด้านคุณธรรม  
จริยธรรม ในโรงเรียน และมีการสืบทอดประเพณี
และวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

13. นักเรียนมีจิตอาสา ในการจัดกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน และ สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติจริง
ได้ 
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วิเคราะหบ์ริบทโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
(SWOT) สภาพภายนอก 

 

โอกาส  (Opportunities)  อุปสรรค  (Threats)  
1. หน่วยงานและองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน

ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
2. นักเรียนมีความรักในวัฒนธรรม ประเพณี 

ในท้องถิ่น 
3. สภาพธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  

เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอน 
4. การให้บริการส่ือเทคโนโลยี และแหล่ง

เรียนรู้ เพื่อการสืบค้นข้อมูลแก่ครู และ
นักเรียนสะดวกสบาย 
 

  

1. นักเรียนไมไ่ด้อยู่ร่วมกับบิดา-มารดา ท าให้
ขาดการดูแลบุตร 

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัว
แตกแยกส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของ
นักเรียน เกิดปัญหาการออกกลางคัน 

3. มีส่ือยั่วยุ เช่น  การใช้โทรศัพท์มือถือ ท าให้
นักเรียนมีความเส่ียงในการด ารงชีวิตท่ีดี  
เกิดปัญหาการติดเกมส์ 

4. ชุมชนมีรายได้น้อยฐานะทางเศรษฐกิจไม่เท่า
เทียม มีผลกระทบต่อ การใหก้ารสนับสนุน
การศึกษา 

วิเคราะห์บริบทโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
(SWOT) สภาพภายนอก 

 

โอกาส  (Opportunities)  อุปสรรค  (Threats)  
5. ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการด ารงชีวิต อย่าง

พอเพียง ตามพระปณิธาน แนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลท่ี 9 

6. โรงเรียนมีเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูล ขา่วสารและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 

7. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 4G 
(คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต ) ท าให้นักเรียน
มีความต้องการบริโภค ส่งผลท าให้นักเรียน
เกิดความรอบรู้ และสามารถแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง 

8. นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน โดยการ
รับจ้างในภาคเกษตรกรรม 

9. พระราชบัญญัติการศึกษาเอื้อต่อการเรียน
การสอน 

10. นโยบายรัฐเรื่องการศึกษาภาคบังคับ 
11. โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
 

5. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และอาชีพรับจ้าง ไม่มี
เวลาดูแลนักเรียน ขาดวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริม
การเรียน ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของ
นักเรียน 

6. นักเรียนบางส่วนน าส่ือเทคโนโลยีไปใช้
ในทางท่ีผิด ( 4G ) ขาดการกล่ันกรอง การ
วิเคราะห์ท่ีเหมาะสม 

7. นโยบายของรัฐท่ีเปล่ียนแปลงบ่อย ท าให้
การด าเนินงานต้องปรับเปล่ียนตามรัฐบาล
จึงขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา 

8. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของ
รัฐบาลยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน 
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ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

 

 
1.  ประเด็นตัวชี้วัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) และ ภายใน (2S4M) 

 
    

 
ประเด็นตัวชี้วัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)/ผลการประเมิน 

 

 
รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 

 

 
1.  ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 0.45 

 

 
2. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T ) 0.35 

 

 
3.  ด้านเศรษฐกิจ  ( Economic = E ) 0.32 

 

 
4.  ด้านการเมอืงและกฎหมาย (Politic = P) 0.35 

 

 
สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 1.47 

 

 
ประเด็นตัวชี้วัดสภาพแวดล้อมภายใน ( 2S4M )/ผลการประเมิน 

 

 
รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 

 

 
1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S1 ) 0.06 

 

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

 

 
3. ด้านบุคลากร  (Man = M1) 0.02 

 

 
4.  ด้านประสิทธิทางการเงิน  (Money = M2) 0.02 

 

 
5.  ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3 ) -0.01 

 

 
6.  ด้านการบริหารจัดการ ( Mannagement  = M4 ) 0.02 

 

 
สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  0.05 
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แผนภาพแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT 

 
 

 
 
 



20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ส่วนที ่ 3 
สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์  
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ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 อุดมการณ์ 
                เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนา
เยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ังในฐานะท่ีเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพื่อ
เป็นรากฐานท่ีพอเพียงส าหรับการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหน้าท่ีการงานและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพื่อสร้างรากฐานท่ีแข็งแกร่งส าหรับการสร้างสรรค์
สังคมไทยให้เปน็สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนในอนาคต 
 หลักการ 
                ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยึดหลักท่ีสอดคล้องกับอุดมการณ์ ดังนี้ 
                  1.หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม เป็นผู้มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
ใฝ่รู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ท่ีพอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถ
เผชิญความเปล่ียนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย 
                  2.หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้มีความรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่น
และประเทศชาติ มีความรู้และทักษะพื้นฐานส าหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน 
ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติท่ีพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก 

3.หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยท่ังปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษา 
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างเท่าถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนช้ันหรือ
ความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม 

          4.หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการจัดการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 

5.หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต้องสอดคล้องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พุทธศักราช 
2545 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
สัมพันธ์เช่ือมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ           
     มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มเีป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 
 3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 
 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4  ด้าน 
  1. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  2. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง - มีคุณธรรม 
  3. มีงานท า – มีอาชีพ 
  4. เป็นพลเมืองดี 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  1. มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
  2. ยึดมั่นในศาสนา 
  3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  4. มีความอื้ออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 
 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 
  1.รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
  2. ปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม 
  3. ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว 
  4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 3. มีงานท า – มีอาชีพ 
  1. การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้
เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ 
  2. การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
ท างานและมีงานท าในท่ีสุด 
  3. ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเล้ียงตัวเองและ
ครอบครัว 
 4. เป็นพลเมืองดี 
  1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าท่ีของทุกคน 
  2. ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท า
หน้าท่ีเป็นพลเมืองดี 
  3. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งาน
อาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอื้ออาทร” 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
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 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

เป้าหมาย 
1. ความม่ันคง  

1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและ 
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความ
มั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง  

1.1 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติศาสนาและ 
พระมหากษัตริย์ท่ีเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความ
มั่นคง เป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

1.2 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ 
ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  

1.3 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการ 
ด ารงชีวิต มีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มีความ
มั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า  

2. ความม่ังคั่ง  
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน 

กลุ่มรายได้สูงความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  

2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังภายใน และ 
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยง ใน
ภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับ
ภูมิภาค และระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  

2.3 ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ทุน 
มนุษย์ทุนทาง ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทน
ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม  

3. ความยั่งยืน  
3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

ให้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่
สร้าง มลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  

3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่งแวดล้อมิ และสอดคล้องกับกฎระเบียบ  
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม  

3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  

วัตถุประสงค์  
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1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
2. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม เป็น

ธรรม  
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม  

 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558-2563  “มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน 
ประเทศไทยได้ประกาศ วิสัยทัศน์ เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดย 

มีช่ือว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อพฒันาท้ังด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง ด้าน
การใช้จ่าย จัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้มากขึ้น แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแล
สุขภาพ และการศึกษา 
 วิสัยทัศน์ “มั่นคง มัง่ค่ัง ยั่งยืน” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  และสนองตอบผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และ
บูรณาภาพแห่งเขต อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถานบันหลักของชาติ การด ารงอยู่
อย่างมั่นคงของชาติ และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็น
ปึกแผ่น มีความมั่งคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์  
ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างมี
เกียรตแิละศักดิ์ศรี 
 ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ัง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ
ปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง   เช่น  
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ท่ีเข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีมั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหาร
ประเทศท่ีต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี 
สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  มีความมั่นคง
ของอาหารและพลังงาน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการ
ด ารงชีวิต  มีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมส าหรับวัยเกษียณ  

ความมัง่ค่ัง  หมายถึง  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่ม 
ประเทศรายได้สูง ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นไม่มีประชาชนท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจมีความสามารถในการ
แข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเป็นจุดส าคัญของ
เช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน  และการท าธุรกิจ นอกจากนั้น
ยังมีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป ได้แก่ 
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ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ความยั่งยืน  หมายถึง  การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ให้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจน
เกินพอดีไม่สร้างมลภาวะ  ต่อส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบ
นิเวศน์    การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก  ซึ่งเป็นท่ียอมรับร่วมกันทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และ
ส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอื้ออาทรเสียสละเพื่อผลประโยชน์
ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยัง่ยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนรวม  
รัฐบาลมีนโยบาย      ท่ีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
     ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนา

เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี12 ( พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยใน
ระยะ 5 ปี  ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียม
ความพร้อมและ วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการ พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับท่ี12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการท่ีส าคัญ คือ 

1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ 
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดีซึ่ง
เป็นเงื่อนไขท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพมีท่ียืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตท่ีดีมีความสุข 
และอยู่ร่วมกันอย่าง สมานฉันท์ 

2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนามุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะท่ีดีส าหรับคน 
ไทยพัฒนาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติท่ี
ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับส่ิงแวดล้อมอย่างเกื้อกูล 
อนุรักษ์ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีมาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ 
ไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี12 วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติ
พจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  

4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี2579ท่ีเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา 



27 
 

ควบคู่กับ กรอบเป้าหมายท่ียั่งยืน (SDGs) 
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล้ าและขับเคล่ือนการ 

เจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”  
6) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ 

ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมท่ีดีมีจิตสาธารณะ และมีความสุขโดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดีครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น
คนเก่งท่ีมี ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ 
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ัง
ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้  

3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ 
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากขึ้น สร้าง
ความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  

4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถ 
สนับสนุน การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  

5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการ 
ท างาน เชิงบรูณาการของภาคีการพัฒนา  

6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อ 
รองรับ การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ  
ท้ังใน ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศ
ไทยมี บทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือ
ต่างๆ ท้ังใน ระดับอนุภูมิภาคภูมิภาคและโลก 

เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม 
บรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดีมีความเจริญงอก
งามทางจิต วิญญาณมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย  

2. ความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ 
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมี
คุณภาพอย่าง ท่ัวถงึและเป็นธรรม  

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ 
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล  มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบการ
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ขนาดกลางและขนาด เล็กท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่า
สินค้าและบริการมีระบบ การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการ
ลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรู้ช้ันสูงใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมทั้ง
กระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ ภูมิภาคเพื่อลดความเหล่ือมล้ า โดยเศรษฐกจิไทยมี
เสถียรภาพ  

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็น 
มิตรกับส่ิงแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
 

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-

2564) 
 จากบริบทสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย ความเปล่ียนแปลงของภูมิภาค
อาเซียนและสังคมโลก อ านาจหน้าท่ีของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาของประเทศ ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20  ปี (พ.ศ.2560-2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2579)  และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560-2579 กับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังในมิติดานความมั่นคง 
มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีส าคัญคือได้
ประเมินสถานะของกระทรวงศึกษาธิการโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) 
ตามบริบทในข้างต้นแล้ว จึงสามารถก าหนดเป็นสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งได้แก่ เป้าหมายหลักและตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ได้ดังนี้ 
 1. เป้าหมายหลักของแผนฯ 
     1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
     2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
    3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
    4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิต 
    5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 
 2. ตัวชีวั้ดตามเป้าหมายหลัก 

1.   ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  
     2.  ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ  
     3.  ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  
     4.  ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
     5.  สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
     6.  จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี  
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     7.  ร้อยละของก าลังแรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
     8.  ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี  
     9.  สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
     10. จ านวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
3. วิสัยทัศน์ 
    “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความสุขในสังคม” 
4. พันธกิจ 

1.   ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

5. ยุทธศาสตร์ 
1.   ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวจัิยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ  

ของการพัฒนาประเทศ  
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต  

5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

จัด 
การศึกษา 
 6. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
     6.1 ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 
  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าส่ิงท่ีจ าไปฝึกคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 
  ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
  1. ร้อยละของโรงเรียนท่ีผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการคิด
วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
  2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะแดละมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 



30 
 

  3. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
  4. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
  กลยุทธ์ 
  1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา
ผู้เรียนในรูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
  2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการ
ผลิตส่ือการเรียนการสอน ต าราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
  4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
 6.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 
มีครูครบตามเกณฑ์ มีครูประจ าช้ันครบทุกห้อง และมีครูท่ีจบตรงวุฒิตามสาขาวิชาท่ีสอน ผู้มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมท้ังมีคณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ีและขวัญ
ก าลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี 
  ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
  1. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 
  3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามมาตฐานวิชาชีพ
ในหลักสูตรท่ีคุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 
  4. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
  5. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีต่อการ
บริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
  กลยุทธ์ 
  1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
  2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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  3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการท่ีสอนไม่ตรงวุฒิ ครูท่ีสอน
คละช้ันและครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
  4. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 6.3 ยุทธศาสตร์ที่  3  ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 
  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีมี
คุณภาพ เพิ่มจ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ
ตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ในเชิงพาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของ
ภูมิภาค 
  ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
  1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
  2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา 
  3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  4. ร้อยละของผลการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/
ตีพิมพ์ 
  5. ร้อยละขององค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหา
ชุมชนท้องถิ่น 
  6. จ านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกบัองค์กร/หน่วยงานท้ังในและ
ต่างประเทศ 
  7. ร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพิ่มขึ้นต่อปี 
  8. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับ
อนุปริญญาถึงปรญิญาตร ี
  9. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ ท่ี
ได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
  กลยุทธ์ 
  1. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
  2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี และรองรับพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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  3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ
ให้แก่ผู้เรียนต้ังแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
  5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
  6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 6.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภท
การศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสามารถ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับ
คุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอก
ระบบโรงเรียนรวมท้ังสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษา
เพิ่มขึ้นได้ 
  ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
  1. จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15-59 ปี 
  2. ร้อยละของก าลังแรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
  3. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-
17 ปี 
  4. ร้อยละของผู้เรียนพิการท่ีขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษา 
  5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ัน สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
  6. จ านวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 
 
  กลยุทธ์ 
  1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่
ผู้เรียนในทุกพื้นท่ี ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ
ความสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผล
เป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง 
  4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
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  5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพมีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง 
  6.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา
เข้าถึงทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์
ความรู้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น รวมท้ังมีศูนย์กลางในการ
จัดเก็บรวบรวมส่ือการเรียนการสอนแบบดิจิทัลท่ีทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา
ของประเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
  1. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ 
DLIT,DLTV,ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสูงขึ้น 
  2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า 30 Mbps 
  3. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศท่ีทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 
  กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ี
ทันสมัยและไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  2. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ
การรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเช่ือมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็น
เอกภาพ เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 
  3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน 
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 
  4. จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่าง
เพียงพอท่ัวถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 6.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ใน
การจัดการศึกษา 
  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความ
โปร่งใสและเป็นท่ียอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
โดยการกระจายอ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร 
รวมทั้งผู้เรียนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไป
ประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
  ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
  1. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
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  2. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีได้รับ
การพัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท า หรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
  3. ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น 
  4. จ านวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
  5. ร้อยละของคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
  6. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียน
เครือข่าย 
  กลยุทธ์ 
  1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดย
เน้นด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ท้ังในระดับส่วนกลาง และในพื้นท่ีระดับภาค/จังหวัด 
  2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลด
ความเหล่ือมล้ า สร้างสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  4. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมท้ัง
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  5. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความ
เป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรท้ังภายในและต่างประเทศ 
  6. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความพร้อม 
พัฒนาเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 

 

ไทยแลนด์ 4.0 
 กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งท่ีเป็น
การวางรากฐานการพัฒนาประเทศไทยระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคล่ือนไปสู่การเป็นประเทศ
ท่ีมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาลเป็นรูปแบบท่ีมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้าง
เศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึก
ก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” ท่ีผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การ
วิจัยพัฒนา และบุคลากรท้ังในและระดับโลกโดยภารกิจส าคัญในการขับเคล่ือนปฏิรูปประเทศด้านต่าง 
ๆ เพื่อต้องการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ เศรษฐกิจท่ี
ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปล่ียนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้า
เชิง ”นวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปล่ียนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง 
“นวัตกรรม” เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากขึ้น เปล่ียนจากการเกษตรแบบด้ังเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ท่ีเน้น
การบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกร
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แบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยู่และรัฐ
ต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่
ท่ีมีศักยภาพสูง เปล่ียนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value 
Services และเปล่ียนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษท่ี 21 
โดยประเทศไทยในอดีตท่ีผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 ในยุค “ประเทศไทย 1.0” เน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน เป็นต้น 
 ยุคท่ีสอง “ประเทศไทย 2.0”  เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่นการผลิตและ
ขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องด่ืม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น 
 ยุคท่ีสาม “ประเทศไทย 3.0” เน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย 
ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กล่ันน้ ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น 
 แต่ไทยในยุค 1.0  2.0  และ 3.0  รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลางอยู่อย่างนี้ไม่ได้ 
ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุให้น าไปสู่ยุคท่ีส่ีให้รหัสใหม่ว่า “ประเทศไทย 4.0” 
ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดภายใน 5-6  ปี 
กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจท่ีชัดเจนของประเทศท่ีพัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา “A Nation of 
Makers” อังกฤษ “Design of Innovation” โดยไทยแลนด์ 4.0 จะมุ่งพัฒนาเพื่อให้เกิดผลจริงต้องมี
การพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้ 
 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) 
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 
 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ 
เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น 
 3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 
 4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน 
เทคโนโลยีการศึกษา อี-,มาร์เก็ตเพลส อี-คอมเมิร์ซ  เป็นต้น 
 5. อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริหารท่ีมีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ 
ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเท่ียว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 
 การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะส าเร็จ ใช้แนวทาง “สานพลังประชา
รัฐ” เป็นตัวการขับเคล่ือน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาค
ประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึก
ก าลังกันขับเคล่ือน ผ่านโครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่าง ๆ โดยการ
ด าเนินงานของ “ประชาชารัฐ” กลุ่มต่าง ๆ อันได้แก่ กลุ่มท่ี 1  การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูด
การลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มท่ี 2  การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนา
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่มท่ี 3 การส่งเสริมการท่องเท่ียวและไมล์ การสร้างรายได้และการ
กระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ  กลุ่มท่ี 4  การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมท้ัง
การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และกลุ่มท่ี 5  การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ  
รวมท้ังการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการใหม่ (Startups)  ซึ่งแต่ละกลุ่มก าลังวางระบบและ
ก าหนดแนวทางในการขับเคล่ือนนโยบายอย่างเข้มข้น 
 

ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พัฒนาโดยเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะ
แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership For 21 Century Skills)  (www.p21.org)  ท่ีมีช่ือย่อว่า
เครือข่าย P21  การพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการผสมผสานองค์
ความรู้ทักษะเฉพาะด้านความช านาญการและความรู้เท่าทันด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อความส าเร็จ
ของผู้เรียนท้ังด้านการท างานและการด าเนินชีวิตประกอบด้วยทักษะส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 
 1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation) ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ 1) 
การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ประกอบด้วยการมี
เห ตุ ผลการคิดอย่ างเป็ น ระบบการตัด สิน ใจ/ ตั ด สินและการแก้ ปัญ ห า 2) การ ส่ือสาร 
(Communication) เป็นการส่ือสารท่ีชัดเจน  3)  การร่วมมือ (Collaboration)  เป็นการร่วมมือกัน 
และ 4) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity Thinking)  ประกอบด้วยการคิดอย่างสร้างสรรค์และการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 
 2. ทักษะสารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) 
มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศและส่ือต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมสามารถจัดการ
เช่ือมโยงประเมินและสร้างสารสนเทศรวมถึงการประยุกต์ใช้เรื่องจริยธรรมและกฎหมายกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
 3. ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) มุ่งเน้นให้มีความสามารถใน
การยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้  ริเริ่มและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะทางสังคมและก้าวข้าม
วัฒนธรรม      มีความรับผิดชอบและสามารถผลิตสร้างสรรค์งานได้ตลอดจนมีความความเป็นผู้น า
และรับผิดชอบต่อสังคม  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการ
จัดการเรียนรู้โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นท่ีองค์ความรู้ทักษะความเช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผู้เรียน
เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน 
 ส าหรับในประเทศไทยศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (2556) ได้กล่าวว่าการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21  ท่ีคนทุกคนต้องเรียนรู้ ต้ังแต่ช้ันอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิต
ประกอบด้วย 3R+8C+2Ls  ดังนี้ 
  3R 
 1)  อ่านออก Reading    2)  เขียนได้ (W) Riting    3)  คิดเลขเป็น (A) Rithmetics 

8C 
 1)  ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา  

http://www.p21.org/
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      (Critical Thinking & Problem Solving) 
 2)  ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & innovation) 
 3)  ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า  
              (Collaboration,teamwork & leadership) 
 4)  ทั ก ษ ะ ด้ าน คว าม เข้ า ใจ ต่ างวัฒ น ธร รม ต่ างก ระ บ วน ทั ศน์  (Cross-cultural 
Understanding) 
 5)  ทักษะด้านการส่ือสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันส่ือ  
              (Communications, information & media literacy) 
 6)  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  (Computing & ICT Literacy) 
 7)  ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career & Learning Skills) 
 8)  ทักษะการเปล่ียนแปลง (Change) 

2Ls 
 1)  ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills)  2)  ภาวะผู้น า (Leadership) 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
         วิสัยทัศน์  
  “การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความ 
เป็นไทย” 
           พันธกิจ  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพ  

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 
          เป้าหมาย 
  เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบน
พื้นฐานของความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดเป้าหมาย ดังนี้  

1.  ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
           2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค  
           3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานท่ี
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
           4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
           5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เน้นการท างานแบบบูรณาการ  มี
เครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  
            6. พื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 
  7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยท่ีสามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 
 โดยมียุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์  
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1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

นโยบาย   
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายในการด าเนินงาน 6  ด้าน ดังนี้ 

  นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
       1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธาณและพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษา หรือ”ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่นยนื 
   1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติ
วิธี ต่อต้านการทุจริต คอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
   1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
       2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
   2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12  
ประการ 
   2.2 เสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น 
อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ส่ิงเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
       3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นท่ีพิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของ
พื้นท่ี 
   3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
   3.3 เขตสามเหล่ียมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
    3.4 เขตพื้นท่ีชายแดน 
    3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
     ฯลฯ 
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  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับ
หลักสูตร การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 
        1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
        1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
        1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
   2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้
        2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับสูงขึ้น 
        2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
        2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
        2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา 
และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ังในและนอกห้องเรียน 
        2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
        2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับ
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
        2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีหลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ 
        2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น 
ทวิศึกษา (Dual Education) หลักสูตรระยะส้ัน 
        2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
        2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
   3. สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programme for International Student Assessment) 
        3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 
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        3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็ม
ศึกษา (Science  Techonlogy Engineering and Mathematics Education:STEM Education) 
เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศ
ไทย 4.0  
   4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
        4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
        4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยในช้ันเรียน 
  นโยบายที่ 3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1. พัฒนาครูและบุคลากรทาการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น 
        1.1 TEPE (Teachers and Educational Personals 
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) 
        1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community:PLC) 
        1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
      ฯลฯ 
   2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้
        2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การ
ประเมินและการพัฒนา 
        2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน 
  นโยบายที่ 4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา 
   1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
        1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ
ทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
        1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
   2. ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
        2.1 ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 
ส าหรับเด็กด้อยโอกาสท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทย
ท่ีไม่มีเลขประชาชน เป็นต้น 
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        2.2 ส่ง เสริมสนับสนุนการใช้เทคโน โลยี ในการจัดการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างท่ัวถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance learning information technology:DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television:DLTV) ฯลฯ 
  นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
   1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
        1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
        1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
        1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
        1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
        1.2 พฒันาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
      1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน
เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
       1.4 การสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตาม
บริบทของพื้นท่ี เช่น โรงเรียนท่ีประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้
บ้าน) โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
        1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
        1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 
   2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
        2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน 
(Area-base Management) และองค์คณะบุคคล ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 
        2.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานศึกษาธิการภาค 
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        2.3 สร้างความเข้มในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย 
เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต 
กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 
        2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และ
ยั่งยืน 
   3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
        3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการ
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
        3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้า
ศึกษาต่อดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
 
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่อ

อนาคต              ของประเทศ  สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียน
ได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถ สร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตท่ีดีของตนเองได้ รวมถึงรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็น
หลัก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงก าหนด นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
  1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบและ
กระบวนการการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้
ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
  2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง 
เด็กพิการและด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน 
การเขียน และการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเขาสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการท างาน 
  3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการ
ประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการ
ประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
  4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครู เป็น
ผู้ท่ีมี 
ความสามารถและทักษะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มี
ความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดกับ
นักเรียนท่ีสอดคล้องกับวิชาชีพ 
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  5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพท่ีแข็งแกร่ง 
และมีประสิทธิภาพเพื่อการให้บริการท่ีดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 
  6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรท่ีมีความเขม้แข็ง มีแรงบันดาลใจ และมี
วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ท่ี
สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 
  7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาท่ีมีข้อมูล
สารสนเทศและข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการ
ติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการท่ีดี ท้ัง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นท่ี
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วม
และการประสานงานสามารถ ใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพ   กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น 
  9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม 
ปราศจากคอร์รัปช่ัน ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจ 
สร้างภาวะจูงใจแรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าท่ี 
  10. มุ่งสร้างพลเมืองดีท่ีต่ืนตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท า
ให้การศึกษาน าการแก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมท้ังปัญหาการคอร์รัปช่ัน 
  11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาล้าหลัง และโรงเรียน
ขนาดเล็กท่ีไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 
วิสัยทัศน์  

การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมี   
คุณภาพ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ 
การศึกษา  และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 
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1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขัน้พื้นฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และ 

เสมอภาค 
3. ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน
ท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา   และสถานศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็น
กลไกขบัเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเน้นการท างานแบบบูรณากา การมี
เครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และ
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
6. พื้นท่ีพิเศษ  ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 

กลยุทธ์ 
 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนด 
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ท่ัวถึงครอบคลุม
ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
ผลผลิต 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการด าเนินงาน 6 ผลผลิต คือ 

1. ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
3. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6. ผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 

จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนด 6 จุดเน้นการด าเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   ท่ีสอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มกีารปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 



46 
 

  1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาอังกฤษในแต่ละช่วงช้ัน 
  1.4 สถานศึกษาใช้ STEM  Education BBL DLTV 
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีส าคัญ สู่มาตรฐานสากล  ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญาท่ีสมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  2.2 ผู้เรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออก เขียนได้ 
  2.3 ผู้เรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ข้ึนไป อ่านคล่องเขียนคล่อง 

2.4 ผู้เรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และ
ด้านเหตุผล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดเพิ่มขึ้น 

2.5 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึน้ 

 2.6 ผู้เรียนในระดับมธัยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้านการแนะ
แนวและได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะท่ีเหมาะสมเพื่อการมีงานท าในอนาคต 

 2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการส่ือสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต 
และทักษะการใช้เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย 

 2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล  

 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมท้ังมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
   3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา  ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้   
   3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
   3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมั่งมั่นในการศึกษาและการท างาน 
สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 
 4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพ
เป็นรายบุคคล ได้แก่ 
   4.1 ผู้พิการ 
   4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นท่ีพิเศษ 
   4.3  ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
   4.4  ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์
การเรียน 
   4.5  ผู้เรียนท่ีต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
 
 2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของ
บุคคลและสถานศึกษา 
  1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ท่ีใช้ทักษะ
กระบวนการคิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
  1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารท่ีทันสมัย 
  1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ท้ังในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ 
ตามความพร้อมของโรงเรียน 
  1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรยีน การมีส่วนร่วมจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู ้
  1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประคมอาเซียน 
  1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ
อาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิง
ประจักษ์ 
 4. องค์กร  องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
 
 3. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 1. ระบบการประเมนิสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 
 2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้ าซ้อน มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 
 
 4. จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ 
 2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
 5. จุดเน้นด้าน ICT เพือ่การศึกษา 
 1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูล
นักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น 
ในการใช้ขอ้มูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา  DLTV  DLI T   ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู ้
 
 6. จุดเน้นด้านบริหารจัดการ 
 1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่ายและ
รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
  1.1 สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามท่ีก าหนดได้รับการแก้ไข 
ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา 
  1.3 สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการกระจายอ านาจมีรูปแบบการบริหาจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับ
ต าบล (Educational Maps) 
  1.5 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ Cluster อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  1.6 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ
และความปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีพิเศษ 
  1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
  1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาร และเกณฑ์การจัดสรร
งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
  1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและ
บุคลากรท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 
  1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัด
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
  1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
  2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
  2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
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วิสัยทัศน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพใน

การขับเคลื่อนการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 

 
 

 

พันธกิจ 
พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษา

อย่างมีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่ระดับสากล โดยให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้คูคุ่ณธรรม 

 

ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา 
 

ผลผลิต 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการด าเนินงาน 6 ผลผลิต คือ 

1. ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
3. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6. ผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

 

จุดเน้นการด าเนินงาน 
  

1. ด้านผู้เรียน  
1.1 นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  
1.2 นักเรียนเป็นคนเก่ง มีความสามารถ และมีทักษะชีวิต  

2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  

3. ด้านการบริหารจัดการ  
3.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับ  
3.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการบริหารจัดการได้มาตรฐาน การให้บริการดีท่ีสุด  
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ส่วนที ่ 4 
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่  4 

ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
 

นโยบายโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เพือ่รองรับการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไปดังนี ้
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ภายในป ี2564  โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ครูและผู้เรียน

มีคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะ และทักษะตามศตวรรษท่ี 21 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชา ตามหลักบริหารแบบมีส่วนร่วม มุ่งสู่คุณภาพเด็กดี เก่ง และมีความสุข 

 

พันธกิจ - Mission 
1. พัฒนาระดับมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี 
    สมรรถนะ และทักษะตามศตวรรษท่ี 21 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
    ศาสตร์พระราชา 
3. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพเด็กดี เก่ง และมีความสุข 
4. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้หลากหลายตามความถนัด และความสนใจ เพื่อมุง่สู่อาชีพ 
5. สร้างเสริมศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ 
6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อบริการและการเรียนรู้ 
7. จัดบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ 
8. ระดมสรรพก าลังจากองค์กร ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพฒันา 
    คุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ – Goals 
นักเรียน  : 1.  มีนิสัย  ใฝ่รู้  รักการอ่าน  การค้นคว้า  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

                             คิดวิเคราะห ์ สร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
                             เพื่อการเรียนรู้  สร้างงาน  สร้างอาชีพ 

    2.  มีทักษะการด ารงชีวิตอยู่บนพื้นฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                             พอเพียง และศาสตร์พระราชา 

    3.  มีคุณภาพเป็นเด็กดี เก่ง และมีความสุข 
    4.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์   จิตสาธารณะ 
    5.  มีสมรรถนะ และทักษะตามศตวรรษท่ี 21 

ครู  :      6.  มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหาร :  7.  เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก 
                   บริหารแบบมีส่วนร่วม 
โรงเรียน :   8.  เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
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กลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ท่ี 1  ส่งเสริม พัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การ

ปฏิบัติ ยึด  หลักพระบรมราโชบาย  และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตาม

แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะตาม

สมรรถนะศตวรรษท่ี 21 และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4  มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ  ตามหลักการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ

และเอกชน ในการพัฒนาโรงเรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
9. กตัญญู 
10. มีความรับผิดชอบ 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  มารยาทงาม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  ดี เก่ง มีความเป็นผู้น า 

 
 
 

 
โครงการตามแผนกลยุทธ ์เพื่อการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นไปตามแผน

กลยุทธ์ของโรงเรียนวางไว้จึงได้ ก าหนดแผนงานโครงการเพื่อการปฏิบัติ ดังนี้ 
กลยุทธ์ท่ี 1  ส่งเสริม พัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ยึด  
หลักพระบรมราโชบาย  และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประกอบด้วยโครงการดังนี ้
 

ท่ี โครงการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 แข่งขันทักษะวิชาการ ครูปริศนา  
2 ค่านิยม 12 ประการ ครูกุลยา  
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3 แนะแนวการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ
ในอนาคตและการรับนักเรียน 

ครูสุภาภรณ์  

4 ปฐมนิเทศ ครูสุภาภรณ์  
5 ปัจฉิมนิเทศ ครูสุภาภรณ์  
6 พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนและหลักสูตร

กลุ่มสาระ 
ครูสุชาดา  

7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูปริศนา  
8 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครูนุชสรา  
9 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูนุชสรา  
10 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ครูกุลยา  
11 ศาสตร์แห่งพระราชา สู่การพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 
ครูสุดารัตน์  

12 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

ครูเขมชาติ  

13 สุขกาย สบายชีวี ครูกุลยา  
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

ท่ี โครงการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 สะเต็มศึกษา ครูฮายาตี  
2 Open house ครูนตรี  
3 ค่ายวิทยาศาสตร์ ครูศิริมา  
4 เปิดโลกเรียนรู้ สู่ศตวรรษท่ี 21 ครูกนกกร  
5 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ครูจุฑารัตน์  
6 พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลอย่าง
ยั่งยืน 

ครูสุวัฒน์  

7 กีฬาสี ครูมนตรี  
8 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่น ครูมนตรี  



54 
 

ใหญ่ และนักศึกษาวิชาทหาร 
9 ส่งเสริมอาชีพอิสระ ครูพิศลดา  
10 ส่งเสริมสุนทรียภาพ ครูเขมชาติ  

 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะตามสมรรถนะ
ศตวรรษท่ี 21 และปฏิบติังานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ท่ี โครงการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 นิเทศภายใน ครูสุชาดา  
2 เสริมสร้างคุณธรรมส าหรับครู ครูจุฑารัตน์  
3 ด้วยรักและห่วงใย ครูจุฑารัตน์  
4 พัฒนาครูและบุคลากรในศตวรรษท่ี 21 ครูจุฑารัตน์  

 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 4  มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ  ตามหลักการมีส่วนร่วม 

ท่ี โครงการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 งานประกนัคุณภาพการศึกษา ครูจุฑารัตน์  
2 แหล่งเรียนรู้ภายใน / ภายนอก ครูกนกกร  
3 จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ครูสุดารัตน์  
4 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ครูศิริมา  
5 พัฒนาระบบแผนงานงบประมาณ ครูพิศลดา  
6 บริหารกลุ่มงานอ านวยการ ครูพงศ์ธร  

 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและเอกชน 
ในการพัฒนาโรงเรียน 

ท่ี โครงการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 SBM ครูพงศ์ธร  
2 พัฒนาภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม ครูพงศ์ธร  
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เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ตามกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา  
กลยุทธ์ท่ี 1  ส่งเสริม พัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ยึด  
หลักพระบรมราโชบาย  และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชีวั้ดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความส านึกใน 
ความเป็นชาติไทย และ
ผู้เรียน ทุกคนได้รับการ
พัฒนาให้มี จิตส านึกในความ
เป็นชาติไทย 

1.ร้อยละของนักเรียนท่ีมี 
คุณธรรม จริยธรรม ความ
ส านึกในความเป็นชาติไทย 
และผู้เรียนทุกคนได้รับการ 
พัฒนาให้มีจิตส านึกในความ 
เป็นชาติไทย 

90 95 100 

2.ผู้เรียนมีทักษะในการพัฒนา 
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอพียงและผู้เรียน 
สามารถน าหลักของปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้ 

2. ร้อยละนักเรียนท่ีมีความรู้
ใน หลักของปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง และมี
ทักษะในการ ด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง 

90 95 100 

 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ตาม 1.1 ร้อยละค่าเฉล่ีย    
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มาตรฐานการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 5 
กลุ่มสาระหลัก และ 8 กลุ่ม
สาระเพิ่มขึ้น  
1 ) ระดับช้ัน ม.3  
2 ) ระดับช้ัน ม.6 

 
 
 

80 
80 

 
 
 

80 
80 

 
 
 

85 
85 

 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 1.2 ร้อยละของคะแนนเฉล่ีย
ผลการ ทดสอบระดับชาติ 
(O–net) ใน 5 กลุ่มสาระ
หลัก และ 8 กลุ่มสาระ 
เพิ่มขึ้น  
1 ) ระดับช้ัน ม.3  
2 ) ระดับช้ัน ม.6 

 
 
 
 
 

40 
40 

 
 
 
 
 

45 
45 

 
 
 
 
 

50 
50 

3. ผู้เรียนได้เรียนรู้ หลักสูตร
อาชีพเพื่อการ มีงานท า 

3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้
เรียนรู้ และมีอาชีพเพื่อการ
มีงานท า 

85 90 90 

4.จ านวนผู้เรียนท่ีมี ปัญหา
การอ่านไม่ออก เขียนไมไ่ด้
ลดลง 

2.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ปัญหา การอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ ลดลง 

10 5 2 

5. ผู้เรียนมีพัฒนาการ และ
ศักยภาพทางด้าน ศิลปะ 
ดนตรี กีฬา วิชาการ และ
วิชาชีพ 

3.1 ร้อยละผู้เรียนท่ีได้รับ
การ ส่งเสริมศักยภาพให้มี
การพัฒนา เต็มตาม
ศักยภาพในด้านศิลปะ 
ดนตรี กีฬา วิชาการ และ
วิชาชีพ 

90 95 100 

6. จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
เทคโนโลยีและผู้เรียนมีความ 
สามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้

6.2 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
ความ สามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็น 
เครื่องมือในการเรียนรู ้

80 85 90 
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะตามสมรรถนะ
ศตวรรษท่ี 21 และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1.ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาได้รับการพัฒนา ให้ 
สามารถจัดการเรียนรู้ได้ 
อย่างมีคุณภาพและ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตาม มาตรฐาน  

1.ร้อยละของบุคลการท่ีป
ได้รับการ พัฒนาและฏิบัติ
งานได้อย่างมี คุณภาพ 

100 100 100 

 
กลยุทธ์ที่ 4  มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ  ตามหลักการมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1.โรงเรียนมีการบริหาร 
จัดการอย่างมีคุณภาพโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

1.ร้อยละของการประเมิน
และ ตรวจสอบคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

100 100 100 

 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและเอกชน 
ในการพัฒนาโรงเรียน 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชีวั้ดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1.โรงเรียนมีการสร้างภาคี
เครือข่าย และได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
ท้ังภาครัฐและเอกชน 

1.ร้อยละของการสนับสนุน
จากหน่วยงานต่างๆท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

100 100 100 

 
 
 
 
 
 
งบประมาณที่จัดสรรในปีการศึกษา 2562 

1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ 
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เงิน
อุดหนุน 

เงินกิจกรรม รายได้
สถานศึกษา 

เงินนอก
งบประมาณ 

1 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่
ศตวรรษท่ี 21 

   42,390 ครูกนกกร 
ครูสุดารัตน์ 

2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 12,000    ครูปริศนา 
3 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 30,000 70,000   ครูปริศนา 
4 โครงการพัฒนาหลักสูตร 6,000    ครูสุชาดา 
5 โครงการนิเทศภายใน 2,000    ครูสุชาดา 
6 โครงการประกันคุณภาพ 10,000    ครูจุฑารัตน์ 
7 โครงการแข่งขันกีฬา 20,000 2,000   ครูมนตรี 
8 โครงการลูกเสือ / นศท.  25,000   ครูมนตรี 
9 โครงการ Open House  20,000   ครูมนตรี 
10 โครงการสะเต็มศึกษา  5,000   ครูฮายาตี 
11 โครงการค่านิยม 12 ประการ 17,000    ครูกุลยา 
12 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  10,000   ครูนุชสรา 
13 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  20,000   ครูศิริมา 
14 โครงการทัศนศึกษา  20,000   ครูกนกกร 
15 โครงการแนะแนว/รับนักเรียน 4,000    ครูสภาภรณ์ 
16 โครงการปฐมนิเทศ 3,000    ครูสภาภรณ์ 
17 โครงการปัจฉิมนิเทศ 10,000    ครูสภาภรณ์ 
18 โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ 6,000    ครูพิศลดา 
19 โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนในฝันสู่
มาตรฐานสาลอย่างยั่งยืน 

20,000 15,000   ครูสุวัฒน์ 

20 โครงการโรงเรียนคุณภาพ 50,000 75,000   ครูจุฑารัตน์ 
รวม 190,000 262,000  42,390  

 
 

2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรม รายได้

สถานศึกษา 
เงินนอก

งบประมาณ 
1 โครงการพัฒนาครู บุคลากรใน

ศตวรรษท่ี 21 
95,000    ครูจุฑารัตน์ 

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
ส าหรับครู 

500    ครูจุฑารัตน์ 
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3 โครงการด้วยรักและห่วงใย 
 

  30,000  ครูจุฑารัตน์ 

รวม 95,500  30,000   
 

3. ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ 
เงิน

อุดหนุน 
เงินกิจกรรม รายได้

สถานศึกษา 
เงินนอก

งบประมาณ 
1 โครงการพัฒนาบริหารแผนงาน

งบประมาณ 
10,000    ครูพิศลดา 

ครูสุวัฒน์ 
2 โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติ

การประจ าปี 
5,000    ครูศิริมา 

3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหา
พัสดุครุภัณฑ์ 

10,000    ครูสุวัฒน์ 
ครูสุดารัตน์ 

รวม 25,000  
 

 
 
 
 
 
 

4. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ 
เงิน

อุดหนุน 
เงิน

กิจกรรม 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินนอก

งบประมาณ 
1 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10,000    ครูกุลยา 
2 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ 10,000    ครูเขมชาติ 
3 โครงการสถานศึกษาสีขาวฯ 10,000    ครูเขมชาติ 
4 โครงการ SBM   10,000  ครูพงศ์ธร 
5 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และ

ส่ิงแวดล้อม 
100,000  40,941.58  ครูพงศ์ธร 

6 โครงการศาสตร์แห่งพระราชา สู่
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

15,000    ครูพิศลดา 
ครูสุดารัตน์ 

7 โครงการพัฒนาระบบดูแล 6,000 2,453.13   ครูนุชสรา 
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ช่วยเหลือนักเรียน 
8 โครงการบริหารกลุ่มงาน

อ านวยการ 
20,000  32,000  ครูพงศ์ธร 

ครูนุชสรา 
9 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ร่วมกับ อบต.คลองฉนวน 
-   20,000 ครูพงศ์ธร 

ครูกุลยา 
รวม 171,000 2,453.13 82,941.58 20,000  

 

5. งบส ารองและสาธารณูปโภค 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีได้รับ ปีการศึกษา 2562 ผู้รับผิดชอบ 
เงินอุดหนุน เงิน

กิจกรรม 
รายได้

สถานศึกษา 
เงินนอก

งบประมาณ 
1 งบส ารองจ่าย 51,410.25     
2 ค่าไฟฟ้า 180,000     
3 ค่าถ่ายเอกสาร 50,000     
4 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน 20,000     

รวม 301,410.25  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  5 
แผนการควบคุม  ก ากับติดตาม  
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แนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
 
การน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 
 1.  การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
  การน าแผนพัฒนาโรงเรียนไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมาก  เพราะเป็น
ความสามารถท่ีจะผลักดันการท างานของกลไกท่ีส าคัญท้ังหมด  ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามท่ี
ต้ังเป้าหมายไว้  การด าเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องผลักดันให้มีการ
ปรับเปล่ียนแนวคิด  ค่านิยม  เป้ามาย  รวมถึงวิธีและกระบวนการท างาน  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
จะต้องท าให้หน่วยงานยอมรับแนวทาง  แผนงาน  โครงงานนั้น  และพร้อมท่ีน าแนวทางนั้นไปด าเนินการได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  และวิธีการปฏิบัติงานของตน  ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องมีการระดมก าลัง  
แสวงหาการสนับสนุน  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม  ดังนั้น  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจึงก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  โดยสังเขป  ดังนี้  
  1)  ผู้บริหารโรงเรียนผลักดันให้มีการด าเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  และสม่ าเสมอ 
  2)  โรงเรียนจัดท าแผนระยะกลางและจัดท าแผนปฏิบัติการ  และด าเนินการตามแผน  มี 
การก ากับติดตาม  ประเมินคุณภาพ  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้ประสบผลส าเร็จ
ตามท่ีมุ่งหวังไว้  
  3)  เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินงาน  เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาระส าคัญของแผนให้ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบ  มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่าง
กว้างขวาง  เพื่อให้การน าแผนสู่การปฏิบัติ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผ่นต่อเนื่อง  
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  4)  มีการก าหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อความสอดคล้องกับแผนงาน  และ
แผนอัตราก าลัง  และขจัดความซ้ าซ้อนของงาน  
  5)  วางแนวปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ปฏิบั ติและผู้เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  6)  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความแม่นย าและเป็นปัจจุบัน  และ
สามารถให้บริการได้ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปล่ียนแปลง 
  7)  พัฒนาระบบการก ากับติดตาม  และการประเมินผล  ท่ีมุ่งเน้นประเมินเพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินงาน  โดยมีการพัฒนาตัวช้ีวัดผลส าเร็จการด าเนินงานท้ังในด้านปริมาณ  
คุณภาพระยะเวลาในการประเมิน  ผู้ประเมิน  และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
 2.  การติดตามและประเมินผล  
  หลังจากท่ีโรงเรียนได้ปฏิบัติด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นี้แล้ว  จ าเป็นต้องมีการก ากับ
ติดตาม  และประเมินผล  เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  ว่าจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดในเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่  โดยการติดตามประเมินผล  จะวัดจากจุดมุ่งหมาย
หลัก  โดยสรุปได้ดังนี้ 
  1)  มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพท่ีเป็นผู้น า  มีคุณธรรม  สังคมยกย่องและให้การยอมรับ  
มีทักษะในการเรียนรู้ด้านวิชาการ  รับผิดชอบต่อสังคม  มีส านึกในความเป็นไทย  รู้จักด ารงชีวิตอย่าง
มีคุณค่ามีสุขภาพท่ีดี  
  2)  มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมืออาชีพ  เพื่อสนองความต้องการของ
สังคมทางวิชาการ  โดยเน้นคุณภาพระดับสากล  และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่
ผู้เรียนและให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง  โดยสามารถด ารงไว้ซึ่ง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
  3)  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาท่ีมีอิสระ  และคล่องตัวในการบริหารจัดการ  เพื่อให้สามารถ
สร้างมาตรฐานการบริการให้เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  โดยการประเมินผลมีกระบวนการอย่าง
คร่าวๆ  ดังนี้ 
    (1) โรงเรียนสร้างกระบวนการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
และสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงเป็นระบบเดียวกัน  เพื่อสามารถเอื้อประโยชน์ร่วมกันได้ใน 
ทุกหน่วยงาน  โดยจัดท าเกณฑ์ช้ีวัดความส าเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม  
    (2) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง 
    (3) มีการปรับปรุงแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
    (4) สร้างมาตรการเร่งรัด  หากมีโครงการท่ีด าเนินกรช้ากว่าท่ีก าหนด  และตรวจสอบ
คุณภาพอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ  
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ปฏิทินการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
 

วัน  เดือน  ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
เมษายน -  ตรวจสอบ  ทบทวน  การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี  
-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  

กรกฎาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ 
กันยายน -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งท่ี 1) 
-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพ  

ธันวาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ  
มีนาคม -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งท่ี  2) 
-  น าเสนอผลงานดีเด่น  
-  จัดท ารายงาน  SAR 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  
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ภาคผนวก 
ค าสั่งโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา แต่งตั้งคณะท างาน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


