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ส่วนที่ 2
ทิศทางของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี ความรู้
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
เป้าหมาย
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ พึ่งพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตาม หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการ ใช้เทคโนโลยี
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส้านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ใน ทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม
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6. ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส้านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก้ากับ ติดตาม ประเมินและ รายงานผล
อย่างเป็นระบบ
7. ส้านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท้างาน โดย กระจายอ้านาจการบริหารงานและ การ
จัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก้ากับ ติดตาม
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการ ขับเคลื่อนคุณภาพ
นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน นโยบายที่
3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นโยบายที่
4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้า
ทางการศึกษา นโยบายที่
5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธ์เชิงนโยบาย
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. บทน้าการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขต
พืนที่พิเศษ เฉพาะ ที่มีความยากล้าบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ กลุ่มที่ ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และ
เกาะแก่ง เพื่อสร้าง ความมั่งคงของประเทศในระยะยาว
2. เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพืนที่พิเศษเฉพาะ ได้รับ
การบริการการศึกษาขันพืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพืนที่
ห่างไกลสูงในถิน่ ทุรกันดาร อาทิ พืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้าง ความมั่งคงของ
ประเทศในระยะยาว
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนนาคใต้
3.1.1 ตัวชีวัด (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึน (2) ร้อยละของสถานศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้
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สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น (3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับบริการ การศึกษาขันพืนฐานที่มีคุณภาพ
3.1.2 แนวทางการด าเนินการ ด้าเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(1) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
(2) การผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
(5) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ทังนีด้าเนินการในลักษณะบูรณาการ
ร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้าน
การศึกษาขันพืนฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ ต้องการ
3.2.1 ตัวชีวัด
(1) จ้านวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพัก ในโรงเรียนที่
มีหอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน อย่างปลอดภัย
(2) จ้านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การ
พัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดี อย่าง เหมาะสม
(3) จ้านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทังด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ
ทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท
(4) จ้านวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มี
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการที่
เหมาะสมกับบริบท
(5) จ้านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส้านึกรักใน สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส
และกลุ่มที่อยู่ในพืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มี ประสิทธิภาพ (7) ผู้เรียนกลุ่มชาติ
พันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพืนที่ห่างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึน
3.2.2 แนวทางการด้าเนินการ
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(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพืนที่สูง ใน
ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจ้าเป็นและ เหมาะสมกับบริบท
(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพัก
นอนตามความจ้าเป็น และเหมาะสมกับบริบท
(3) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิด จิตส้านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
(4) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ที่
เหมาะสมกับสภาพบริบทของพืนที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และ เกาะแก่ง ควรท้าอย่างไร”
ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น การสร้าง
Website Facebook และ Line เป็นต้น
(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมส้าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพืนที่ห่างไกลทุรกันดาร
(6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส้าหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2
(7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุ วัฒนธรรม
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. บทนา การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึง่
หมาย รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพืนที่
ห่างไกล ทุรกันดาร ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็น
พลเมืองดีของชาติและเป็น พลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมี ทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21 โดย มีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี
1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เอือต่อการพัฒนา สมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 น้าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท้า (Career Education)
2) พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติและเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
3) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
น้าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
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4) พัฒนาผู้เรียนให้มี ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
5) การจัดการศึกษาเพื่อ การบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ และ
7) น้า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ
ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ ต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมี ทักษะอาชีพตามความต้องการและความ
ถนัด
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทังในด้านที่มี
พัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถ พิเศษ ตามที่
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ ครอบครัว ซึ่งจัดท าขึนบน
พืนฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน
5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ
(Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่ สูงขึน หรือการ
อาชีพหรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถ
พึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเอง
จากปัญหายาเสพติดได้
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็น
รายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท้า(Career
3.1.1 ตัวชีวัด
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(1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน ให้สอดคล้องกับ ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิด
ที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลัก ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรง
เป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ มีทกั ษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะ ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ ความ
ต้องการของผู้เรียนและพืนที่
3.1.2 แนวทางการด้าเนินการ
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขันพืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่
ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดี ของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มี
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง จากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่
(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ทัง 4 ด้าน สอดคล้องกับ ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการ
จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพืนที่
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดท้าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท้าขึนบนพืนฐานความต้องการจ้าเป็นเฉพาะของ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ
3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2.1 ตัวชีวัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
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ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่ก้าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 แนวทางการด้าเนินการ (1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง ความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ ในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม ที่ก้าหนด
3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.3.1 ตัวชีวัด
(1) ด้านผู้เรียน
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา ในระดับที่สูงขึน
2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขันพืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์
5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ้าเป็นด้านการรู้เรื่อง การ
อ่าน (Reading Literacy)
6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ้าเป็นด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ้าเป็นด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ
9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ
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10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่
11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขัน
พืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึนจาก ปีการศึกษาที่ผ่านมา
12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้
เรื่องการอ่านตังแต่ระดับขันพืนฐานขึนไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการ ประเมิน PISA
13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทังหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA
(2) ด้านสถานศึกษา
1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การ
ปฏิบัติจริง (Active Learning)
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM
ศึกษา
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขันตอน หรือ
บันได 5 ขัน (IS: Independent Study)
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3.2 แนวทางการด้าเนินการ
(1) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
เพื่อที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึน
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทังในและนอกห้องเรียนให้
เอือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่
หลากหลาย
(4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลียงดูเด็ก
ปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ
(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อน
ประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม เพื่อเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จ้าเป็น 3
ด้าน 1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 3)
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
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(7) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และ สมรรถนะ
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน กิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning)
(10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ
STEM ศึกษา
(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขันตอน
หรือบันได 5 ขัน (IS: Independent Study)
(12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น 1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตังค้าถาม 2) ความเข้าใจ
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา 4) ความรู้
และทักษะในด้านศิลปะ 5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน
PISA ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนตังแต่ระดับชัน ประถมศึกษาตอนปลาย จนถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น
(14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตาม
แนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน
(15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการ
ประเมินผลผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing
(16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนน้าไปสู่ความเป็นเลิศ ในแต่
ละด้าน (17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็น ห้องเรียนเฉพาะด้าน
(18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม
3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด้ารงชีวิตอยู่ใน สังคม
ได้อย่างมีความสุข
3.4.1 ตัวชีวัด
(1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอือต่อ การ
พัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย (4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา
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3.4.2 แนวทางการด้าเนินการ
(1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ อิง
สมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
(2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น ทวิ
ศึกษาหลักสูตรระยะสัน
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจ ในทักษะ
อาชีพที่ตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ
(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และ เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional
Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย
(7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา
3.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อ สร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.5.1 ตัวชีวัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด้าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable
Development: EESD)
(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนา อย่าง
ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
3.5.2 แนวทางการด้าเนินการ
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพื่อ การพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Environmental Education Sustainable Development: EESD)
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(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
3.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ
3.6.1 ตัวชีวัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขันพืนฐานของแต่ละระดับ
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะ
อาชีพ ทักษะการด้ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มี
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น
3.6.2 แนวทางการด้าเนินการ
(1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษ หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาส้าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ้าเป็นพิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย
(3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการ
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
(5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร การคิดค้านวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการ
ด้ารงชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการด้ารงชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริฯ
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่าง ถูกต้อง
เหมาะสม และสร้างสรรค์
(10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ้านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
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(11) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถ
พิเศษในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อยกระดับสู่ความเป็น เลิศพร้อมก้าวสู่สากล
(12) ส่งเสริม สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
(13) จัดให้มีระบบการนิเทศก้ากับ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
(14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
(15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดท้ารวบรวม ผลิต พัฒนา และ
เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา
(16) ส้ารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดท้าผังบริเวณ
จัดท้าแบบรูปและรายการสิ่งก่อสร้าง
(17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
(18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
(19) ส่งเสริม สนับสนุน การด้าเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาส้าหรับคนพิการจังหวัด
(20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร ปกครอง
ในพืนที่ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนว ให้มีประสิทธิภาพ (21) ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอือต่อการจัด การศึกษา
3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น้า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคม ฐานความรู้ (KnowledgeBased Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3.7.1 ตัวชีวัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital
Platform
3.7.2 แนวทางการด้าเนินการ
(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพื่อให้บริการ Digital Textbook ตาม
เนือหาหลักสูตรที่ก้าหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และ ให้บริการแก่ผู้เรียนให้การ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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(2) พัฒนา Digital Platform เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล
(3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital
Platform
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. บทน้า การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภท ตังแต่ การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะอย่าง ต่อเนื่องครอบคลุมทังเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มี
คุณภาพ และ ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขันสูง โดยปรับบทบาทจาก
“ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ้านวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน รวมถึงการ พัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และ
วัดผลงานจากการพัฒนา ผู้เรียนโดยตรง นอกจากนีมีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็น
ระบบ ตังแต่การก้าหนด มาตรฐานวิชาชีพขันสูง เงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจ
บุคคลที่เก่ง ดี มีความรู้ มาเป็นครู มีการวางแผนอัตราก้าลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน
การผลิตครู และมีการวางแผนการพัฒนา ครูอย่างต่อเนื่อง โดยน้า Digital Platform มาเป็นเครื่องมือทังการ
พัฒนา อบรมครู และการจัดท้าฐานข้อมูล ก้าลังคน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา
ฝึกอบรม น าไปสู่การวิเคราะห์ วางแผนก้าลังคนได้ อย่างต่อเนื่อง
2. เป้าประสงค์ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขันสูง
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู ให้ตรง
กับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
3.1.1 ตัวชีวัด
(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และ
สอดคล้องกับบริบทของพืนที่
(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ้านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนา คุณภาพ
ของผู้เรียน
3.1.2 แนวทางการด้าเนินการ
(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน และความ
ต้องการครู
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(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการก้าหนดสมรรถนะครู ให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาในศตวรรษที่ 21
(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทังระบบ
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี
(5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู
3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2.1 ตัวชีวัด
(1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ ปฏิบัติงานครบ
ตามความจ้าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบที่ หลากหลาย ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล
3.2.2 แนวทางการด สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการวัด
ประเมินผลอย่างมีคุณภาพาเนินการ
(1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ้าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็น ระบบและครบวงจร
(2) ก้าหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทาง
การศึกษา ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดท้า หลักสูตร
ที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่ก้าหนด
(4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการ พัฒนา
ตามหลักสูตรที่ก้าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community: PLC)
(6) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการวัด
ประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขันสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning)
(7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มี ความรู้
ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3
(8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดย ใช้
ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
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(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ที่มี
ความแตกต่าง (Differentiated Instruction)
(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขันสูง (Higher Order Thinking)
(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้
ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชัน
(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส้าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ จ้าเป็น
พิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและ ประเภทของความพิการ
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face
Training
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะ ในการ
จัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมิน จรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี (ประเมิน
360 องศา)
3.3 น้า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุก
ประเภททังระบบ
3.3.1 ตัวชีวัด
(1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทังระบบ
(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology
(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน
3.3.2 แนวทางการด้าเนินการ
(1) พัฒนา Digital Platform เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาทุกประเภททังระบบ
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทาง
การศึกษาทุกประเภททังระบบ
(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การ
พัฒนาทักษะการคิดขันสูง การจัดการศึกษาส้าหรับผู้เรียนที่มีความ ต้องการจ้าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง เป็นต้น
(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม
ล้าทางการศึกษา
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1. บทน้า การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งหมาย รวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย
1) เน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องระดับพืนที่ เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาทังระบบตังแต่ การส้ามะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้า
เรียน การตรวจสอบติดตามการเข้าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออก กลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับพืนที่ และการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา
2) ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับบริบทเชิง
พืนที่ เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้าง พืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบ
หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านระบบ งบประมาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และ
มาตรฐานด้าน Digital Technology เป็นต้น
3) สร้างความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการศึกษาส้าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ
4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณ ตังแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียนและสถานศึกษา
โดยตรง และมีความเหมาะสม เพียงพอ และ
4) น้า Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงการบริการการ เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 2. เป้าประสงค์ สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคน
เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และลดความเหลื่อมล้าด้านการศึกษา
2. เป้าประสงค์ สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานเสมอกัน และลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา
3. ประเด็นกลยุทธ์
3.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพืนที่
3.1.1 ตัวชีวัด
(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ การ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ น้ามาใช้
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.2 แนวทางการด้าเนินการ
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(1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพืนที่ ภาคเอกชน และหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของ พืนที่
(2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพืนที่ จัดท้าส้ามะโนประชากรวัยเรียน (06 ปี)
(3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ระดับพืนที่ จัดท้าแผนการนักเรียนทุกระดับ
(4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียน ได้
เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน
(5) สถานศึกษาจัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยง ข้อมูล
ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของ พืนที่
เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน
3.2.1 ตัวชีวัด
(1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่ก้าหนด
3.2.2 แนวทางการด้าเนินการ
(1) จัดท้ามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขันพืนฐาน
เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบท
เชิงพืนที่ เช่น 1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ
หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น 2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3)
ด้านการบริหารจัดการ 4) ด้านงบประมาณ 5) ด้านความปลอดภัย และ 6) ด้าน Digital Technology (2)
ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่ก้าหนด
- 21 3.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 3.3.1 ตัวชีวัด
(1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุกระดับ (2) ส านักงาน
บริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และ แผนปฏิบัติการที่ตอบสนองส าหรับผู้เรียน
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตาม ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความ
พิการ (3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทังระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษา แบบเรียนรวม 3.3.2
แนวทางการด าเนินการ (1) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้องทุกระดับ และน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษจัดท ากลยุทธศาสตร์ แผนการ ด าเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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สารสนเทศ และการท างานแบบมีส่วนร่วม (3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียน
สามารถเข้าสู่บริการ ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษา ใน
ระดับเดียวกันและที่สูงขึน หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตาม ศักยภาพของแต่ละบุคคล (4)
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทังระบบ เพื่อสามารถ การจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม (5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้
สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน
และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 3.4.1 ตัวชีวัด (1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา โดยตรงอย่างเหมาะสม (2) ผูเ้ รียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้ อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3) จ านวนโครง
การ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค ทางการศึกษา
- 22 3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
ทังด้านความเหมาะสม เพียงพอ (2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง (3) ประสานความ
ร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความ เหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพื่อสนับสนุน
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการ เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุก
ระดับน า Digital Technology มาใช้ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 3.5.1 ตัวชีวัด (1)
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย (2) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน
และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน (1) ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี ประสิทธิภาพ และปลอดภัย (2) ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็น เครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่
ผู้เรียน (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital (4) ส่งเสริม
สนับสนุน Digital Device ส าหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy ส
าหรับครู อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning
Information Technology: DLIT) (7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
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นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 1. บทน า การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการพัฒนา หน่วยงานในสังกัด ให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับ
บทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับ
อย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับที่ท าหน้าที่ในการ ก ากับติดตาม เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึด
หลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่ปราศจากการ ทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่ จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล ขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็น
Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทังมีลักษณะเปิดกว้าง
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความ ต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัด การศึกษาของส า
นักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ส านักงานเขตพืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 2) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 3) ยกระดับ การ
บริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการ
จัดการศึกษาตามบริบทของพืนที่ 4) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology
มาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลด้าน ต่าง ๆ ตังแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ า
เป็นมาวิเคราะห์ เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และ
ความถนัด และ สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป 2.
เป้าประสงค์ สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มี
คุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพืนที่ 3. ประเด็นกลยุทธ์ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขันพืนฐาน ส านักงานเขตพืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
3.1.1 ตัวชีวัด (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ การประเมิน
ส่วนราชการที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด (2) ร้อยละของส านักงานเขตพืนที่
การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน ส านักงานเขตพืนที่การศึกษา (3) ร้อยละของสถานศึกษา
ที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึนไป
- 24 (4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA: Integrity & Transparency Assessment) 3.1.2 แนวทางการด าเนินการ (1) ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (2) ส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง (3) ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพืนที่การศึกษา ส านัก
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บริหารงานการศึกษา พิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ (4) ก าหนดให้หน่วยงาน
ในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น คุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตาม
หลักการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity &
Transparency Assessment) 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมบริหาร จัดการศึกษา 3.2.1 ตัวชีวัด ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม
3.2.2 แนวทางการด าเนินงาน (1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพืนที่การศึกษาโดยใช้พืนที่เป็นฐาน (Areabased Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ“CLUSTERs” (2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม
จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพืนที่ (3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
รูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สห
วิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ (4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพืนที่ (5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัด
การศึกษา (6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
- 25 3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็น
ศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพืนที่ 3.3.1 ตัวชีวัด (1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหาร
จัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ (2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทังระบบ (3) มีรูปแบบและ
แนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ (4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และ
มาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับ การศึกษาขันพืนฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับ
สากล (5) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง (6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึน 3.3.2 แนวทางการด าเนินการ (1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงาน
ของหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ทังระดับปฏิบัติ และรับการก ากับติดตาม (2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และ
พัฒนารูปแบบการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา 4 ด้าน ให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้
ศึกษาน าร่องรูปแบบ การกระจายอ านาจ เช่น 1) เขตพืนที่นวัตกรรมการศึกษา 2) โรงเรียนร่วมพัฒนา
(Partnership School) 3) Autonomous School (3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา
(Enterprise Architecture) ในฐานหน่วยงานระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับก ากับติดตามให้เหมาะกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน (4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการ
จัด การศึกษาทังระบบ (Digital Transformation) (5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับ การ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเท่านัน (6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการ
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พัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน (7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบท
ของพืนที่ เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชา รัฐ โรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ
- 26 (8) น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ ติดตามเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม มาตรฐานการศึกษา (9) สร้างมาตรฐาน และก าหนดแนวทาง
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมี
ระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชัน (11)
พิจารณาแต่งตังผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาค่าตอบแทน พิเศษและสวัสดิการอื่น ๆ ส
าหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก (12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ
านาจ (13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ได้ตามมาตรฐาน
คุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น น าไป สู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
เพียงพอ 3.4.1 ตัวชีวัด (1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
โดยตรงอย่างเหมาะสม (2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความ
ร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค ทางการศึกษา 3.4.2 แนวทางการด าเนินงาน (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการ
จัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา ทังด้านความเหมาะสม เพียงพอ (2) จัดสรรงบประมาณให้
ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง (3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลด
ความ เหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการ เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
- 27 3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ใน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพื่อ เชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ
ตังแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์
เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ
สามารถ วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 3.5.1 ตัวชีวัด (1)
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการ จัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3.5.2 แนวทางการด าเนินงาน (1)
พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขันพืนฐาน ที่สามารถ เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูล
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ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่
เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และ
ศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่ การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ (2) พัฒนา Digital Platform
ด้านการเรียนรู้ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ (3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพื่อสนองตอบต่อการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ที่เชื่อมโยงกันทังระบบตตังแต่การคัด
สรร บรรจุแต่งตัง ตลอดจนเชื่อมโยง ถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ (4) พัฒนา
Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตังแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขัน
พืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของ
ประเทศ (5) พัฒนา Big Data เพื่อเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ น าไปสู่การวางแผน การจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน(สมศ.รอบที่ 4)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ด้านคุณภาพศิษย์
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต
2. ด้านคุณภาพครู/อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครู/อาจารย์ เป็นคนดี มีความสามารถ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ครู/อาจารย์สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ครู/อาจารย์มีผลงานที่น้าไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ครู/อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
3. ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 9 การด้าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 10 การด้าเนินงานของผู้อ้านวยการ
ตัวชี้วัดที่ 11 การบริหารความเสี่ยง
ตัวชี้วัดที่ 12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
4. ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม
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ตัวบ่งชี้ที่ 13 การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 14 การให้ความร่วมมือกับชุมชน/สังคมที่ส่งผลต่อสถานศึกษา
5. ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 15 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 16 การพัฒนาสุนทรียภาพ
6. ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 17 อัตลักษณ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 18 เอกลักษณ์สถานศึกษา
7. ด้านมาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 19 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา)
ตัวบ่งชี้ที่ 20 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา)
…………………………..
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
วิสัยทัศน์
การศึกษาขันพืนฐานของ ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พร้อมก้าวสู่สากล บนพืนฐานความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานและพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ
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2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขันพืนฐาน ตังแต่อนุบาลจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ
4. นักเรียนมีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และท้างานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
6. ส้ านั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึก ษาและสถานศึ ก ษา เน้ น การท้ า งานแบบบูร ณาการ บริ ห ารแบบ
มีส่วนร่วม มีความเข้มแข็ง จัดการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึง
ก้าหนดกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ้านวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับการศึกษาขันพืนฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขันพืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมนักเรียน
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ค่านิยมองค์กร
ความรู้คู่ความดี สามัคคี มีจิตสาธารณะ

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาอาเภอท่าคันโท
วิสัยทัศน์
โรงเรียนน่าอยู่ ครูสอนดี นักเรียนมีคุณภาพ
พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนปรับบริบทและภูมิทัศน์ ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
2. ส่งเสริมครูให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาชีพ
3. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา
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เป้าหมาย
1.

โรงเรียนทุกแห่งในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ้าเภอท่าคันโท

น่าดู น่าอยู่

น่าเรียน
2. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET (เพิ่มขึนร้อยละ3 ขึนไป), NT (เพิ่มขึนร้อยละ 3
ขึนไป)
4. นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ 100 % โดยมีการประเมินผลที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม
5. นักเรียนชัน ม.1-3 ร้อยละ 85 มีทักษะพืนฐานทางวิชาชีพเพื่อการวางแผนอาชีพในอนาคต
6. นักเรียนมีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย
7. โรงเรียนทุกแห่งในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ้าเภอท่าคันโท จัดกิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ
8. โรงเรี ยนทุกแห่งในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ้าเภอท่าคันโท จัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
9. โรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ้าเภอท่าคันโท จัดการ
เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV/DLIT)
10. โรงเรียนทุกแห่งในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ้าเภอท่าคันโท เตรียมความพร้อม
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา และการอ่านการเขียนส้าหรับเด็กปฐมวัย
11. โรงเรียนทุกแห่งในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ้าเภอท่าคันโท มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
เสริมสร้างและเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต
พัฒนาคุณภาพและสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์ สามัคคีเป็นหนึ่ง
เอกลักษณ์ โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น
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สัญลักษณ์
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