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การให้ความเห็นชอบ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี (2565 - 2569) 

โรงเรียนหนองโพพิทยา 
 จากการที่โรงเรียนหนองโพพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้จัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี (2565 – 2569) ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตรวจความถูกต้อง 
จึงได้ลงนามเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี (2565– 2569) นี้ 
 
 
 
 
       ลงช่ือ.....................................................  
         (นายณรงค์  ดำรงค์รักษ์)  
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         โรงเรียนหนองโพพิทยา 
           26 มีนาคม 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คำนำ 

 การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระยะท่ีมีสภาวการณ์ของการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี มีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา
จึงต้องร่วมมือกันกำหนดแนวทาง กระบวนการ และเครื่องมือ ในการบริหารจัดการศึกษาให้มี ความหลากหลาย 
การขับเคลื่อนการพัฒนาโดยยุทธศาสตร์จะก่อให้เกิดคุณค่าตามเป้าประสงค์ท่ี กำหนดไว้ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 5 ปี (2565 – 2569) ของโรงเรียนหนองโพพิทยา ฉบับนี้ เป็นการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้
บังเกิดผล โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม จัดทำเป็น
แผนพัฒนาคุณภาพระยะยาวที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 
 ส่วนท่ี 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา 
 ส่วนท่ี 4 กรอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ส่วนท่ี 5 การกำกับติดตามตรวจสอบคุณภาพและรายงาน 
 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี (2565 – 2569) ฉบับนี้จะเป็น
แบบอย่างและแนวทางการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนดไว้ 
 
 
 
                ลงช่ือ......................................................  
              (นายบรรยวัสถ์  ศิริอริยะชัย)  
         ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา 
          26 มีนาคม 2565
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ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป 
  โรงเรียนหนองโพพิทยา ตั้งอยู่ เลขที่ 480 หมู่ที ่ 14  ตำบลหนองโพ  อำเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  โทรศัพท์/โทรสาร 056 - 000302                       
E-mail : nongphophittaya_school@hotmail.com   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6   มีเนื้อท่ี 42 ไร่ 2 งาน   เขตพื้นท่ีบริการ  ได้แก่  ตำบลหนองโพ  ตำบลหัวหวาย  อำเภอตาคลี  
ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  และตำบลไร่พัฒนา  อำเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
          โรงเรียนหนองโพพิทยา  จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช  2519  โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันท่ี  
20  เดือน  เมษายน  พุทธศักราช  2519  ใช้ชื ่อในประกาศจัดตั้งว่า  โรงเรียนหนองโพพิทยา  เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สายสามัญ  ประเภท  สหศึกษา  ต้ังอยู่  ณ  บ้านเลขท่ี  480  หมู่ท่ี  1  ตำบลหนองโพ  อำเภอตาคลี  
จังหวัดนครสวรรค์  มีเนื้อที่  42  ไร่  2  งาน  ซึ่งได้รับการบริจาคท่ีดินจาก  นายแบน  สาระชาติ  จำนวน  10  ไร่  
ปัจจุบันพื้นท่ีขึ้นทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุ  หมายเลขแปลง  46400  การดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนในระยะก่อต้ัง
ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านหนองโพ  ในการจัดสร้างอาคารเรียนช่ัวคราวเป็นเงิน   50,000  บาท   เปิดทำการ
เรียนการสอนครั้งแรกในวันท่ี  1  เดือน  มิถุนายน  พุทธศักราช  2519  โดยมี  นายเลิศ   บุญมาก  เป็นผู้บริหาร 
คนแรก  ได้เปิดรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  มีจำนวนนักเรียน  57  คน  ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม  รับจ้าง  ค้าขาย  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท่ีใช้ในการเกษตรและเป็นท่ีอยู่อาศัย  นับถือศาสนา
พุทธเป็นส่วนใหญ่  ในปัจจุบันสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง  อันมี สาเหตุ
เนื่องมาจากในปี  2533  มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในตำบลหนองโพ  ทำให้พื ้นที่เกษตรกรรมลดน้อยลง
ประชาชนเริ่มหันมาสู่อาชีพในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
          ในปีพุทธศักราช  2537  โรงเรียนหนองโพพิทยา  ได้รับคำส่ังกรมสามัญศึกษาท่ี  4530 / 2537  ลงวันท่ี  
22  เดือน  สิงหาคม  พุทธศักราช  2537  ให้โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปัจจุบันจัดการ
เรียนการสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 โดยมีผู้บริหารท่ีดำรงตำแหน่งต้ังแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
  นายเลิศ บุญมาก   ปี พ.ศ. 2519 - 2525  ครูใหญ่ 
  นายโสภณ สารธรรม  ปี พ.ศ. 2526 – 2535  อาจารย์ใหญ่ 
  นายสมเกียรติ คำประกอบ ปี พ.ศ. 2535 -2540  อาจารย์ใหญ่ 
  นางสาวเพ็ญจรัส สิงห์ทอง  ปี พ.ศ. 2540 – 2544  อาจารย์ใหญ่ 
  นายจันทร์ เพ็ชรยิ้ม  ปี พ.ศ. 2544 – 2547  อาจารย์ใหญ่ 
      ปี พ.ศ. 2547 – 2553  ผู้อำนวยการ 
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  นายดรุณ พวงพุ่ม  ปี พ.ศ. 2553 – 2556  ผู้อำนวยการ 
  นายสมบูรณ์ นนท์สกุล  ปี พ.ศ. 2556 – 2560  ผู้อำนวยการ 
  นายสุกิจ ด่ันเจริญ  ปี พ.ศ. 2560 – 2564  ผู้อำนวยการ 
  นายบรรยวัสถ์  ศิริอริยะชัย ปี พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการ 
 ปัจจุบันโรงเรียนหนองโพพิทยา  ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีนักเรียนท้ังส้ิน จำนวน 197 คน มีบุคลากรสายบริหาร จำนวน 2 คน  บุคลากรสายการสอนท่ี
เป็นข้าราชการครู จำนวน 12 คน ครูพี ่เลี ้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูธุรการโรงเรียน 
จำนวน 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน และลูกจ้างชั ่วคราว 1 คน รวมบุคลากรทั ้งสิ ้น จำนวน 19 คน โดยมี            
นายบรรยวัสถ์  ศิริอริยะชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวศิรินาฎ  คำเอี่ยม เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำขวัญโรงเรียน 

 “ระเบียบ  หน้าท่ี  ประเพณี  สามัคคี  จิตใจ” 

ปรัชญาโรงเรียน  

 วิริเยน  ทุกฺข มจฺเจติ : บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระศรีโพธิพิทยาญาณ 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นเฟื่องฟ้า 
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อักษรย่อโรงเรียน  น.พ. 

อัตลักษณ์    มีวินัย รักษ์วัฒนธรรมไทย 

เอกลักษณ ์   สุนทรีย์ ดนตรี คีตศิลป์ 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน  

 กรอบรูปโล่ห้าแฉก     หมายถึง  ความรู้อันเป็นโล่กำบังกายจากอวิชชา 

             ความไม่รู้ 

 ใบโพ   หมายถึง  สัญลักษณ์  โพ  อันเป็นช่ือส่วนหนึ่งของโรงเรียน และ 

     หมายถึง  โพ  ท่ีมาจากคำว่า  พุทธ  คือความรู้แจ้ง 

 หนังสือที่เปิดออก   หมายถึง  การเปิดหนทางสู่ปัญญา 

    เปลวเทียน   หมายถึง  ดวงปัญญาท่ีเกิดจากการศึกษา 

 ตัวหนังสือ นพ.  สีน้ำเงินและสีชมพู  เกี่ยวพันกัน   หมายถึง  ความสัมพันธ์ไมตรีท่ีมีต่อกัน แม้ต่างสี 

ต่างถิน่ฐาน แตกต่างกันในด้านความคิด  ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ 

 ดินสอ  และพู่กัน   หมายถึง  การเขียน  การวาด  ท้ังศาสตร์และศิลป์ 

 โบว์สีชมพู    หมายถึง  เกียรติคุณของชาวหนองโพพิทยา 

 

เพลงประจำโรงเรียนหนองโพพิทยา 

เนื้อร้อง นายปราโมทย์ สุดหาญ 

ทำนอง ว่าท่ี ร.ต โสภณ รันวงศ์ 

   พวกเราหนองโพพิทยา   เก่งกาจนักหนางามตาน่าช่ืนชม 

 เรามีไจรักใคร่สนิทสนม     น่านิยมน่าช่ืนชมสมฤทัย 

   น้ำเงิน-ชมพูมองดูสง่างามสม   พวกเรานิยมช่ืนชมท่ัวไป 

 สัญลักษณ์ประจำจงจำไว้     เห็นแต่ไกลมิใช่ใครคือหนองโพ 
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เพลงมาร์ชโรงเรียน 

  เนื้อร้อง นางสาวเอมอร คำนวนวิทย ์

ทำนอง นางสาวเอมอร คำนวนวิทย ์

  แผ่นดินงามนามหนองโพ แต่โบราณ  ประชาสมานใจรักกันหนักหนา 

หลวงพ่อเดิมสืบสานสร้างสรรค์มา     ประกาศนามสูงค่าช่ัวฟ้าดิน 

มวลประชาสรรสร้างทางศึกษา     สร้างหนองโพพิทยาในท้องถิ่น 

น้ำเงิน-ชมพูรวมน้ำใจไว้ทั้งส้ิน     นี่คือถิ่นสถาบันมั่นดวงใจ 

นามหนองโพพิทยาจะปรากฏ     เกียรติยศจะรักษาธำรงไว ้

กตัญญู พากเพียร มีวินัย      เทิดชาติไทยสถาบัน นิรันดร์กาล 
 

แผนผังแสดงท่ีต้ังโรงเรียน 
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ผังบริเวณโรงเรียนหนองโพพิทยา 
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โครงสร้างการบริหารงาน 

โรงเรยีนหนองโพพทิยา ก าหนดโครงสรา้งการบรหิารงานเป็น 4 กลุ่มงาน ดงันี้ 
 1. กลุ่มงานบรหิารวชิาการ 
 2. กลุ่มงานบรหิารงบประมาณและแผนงาน 
 3. กลุ่มงานบรหิารบุคคลและกจิการนักเรยีน 
 4. กลุ่มงานบรหิารทัว่ไป 

 
 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี 
- งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
- งานพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ทางการศึกษา 
- งานพัฒนาและจัดการแหล่ง
เรียนรู้ 
- งานทะเบียนวัดผล 
- งานห้องสมุด 
- งานพัฒนาบุคลากร 
- งานแนะแนว 
- งานนิเทศภายในสถานศึกษา 
- งานนักเรียนพิการเรียนรวม 
- งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
และแผนงาน 

- งานพัสดุและสินทรัพย์ 
- งานนโยบายและแผนงาน 
- งานระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- งานระบบควบคุมภายใน 
- งานการเงิน 
- งานสวัสดิการ 
- งานบัญชี 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคลและ
กิจการนักเรียน 

- งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 
- งานสถิติและข้อมูลบุคลากร 
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
- งานส่งเสริมวินัยและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- งานเวรยามและรักษาความ
ปลอดภัย 
- งานครูที่ปรึกษา 
- งานส่งเสริมวินัยและความ
ประพฤติ 
- งานเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน 
- งานสารวัตรนักเรียน 
นักเรียน 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
- งานสหกรณ ์
- งานสารบรรณ 
- งานระบบข้อมูลสารสนเทศ 
- งานพาหนะ 
- งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 
- งานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- งานโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานชมรมศิษย์เก่า 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานอนามัยและโภชนาการ 
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ข้อมูลด้านการบริหาร 
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน นายบรรยวัสถ์  ศิริอริยะชัย   วุฒิการศึกษา ค.บ. (เกษตรกรรม) น.บ.  
(นิติศาสตรบัณฑิต) และ ค.ม. การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนหนองโพพิทยา ตั้งแต่วันท่ี  17 
กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงปัจจุบัน  
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวศิรินาฎ  คำเอี่ยม วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (ภาษาอังกษ) และ ศษ.ม. 
(การบริหารการศึกษา) ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนโรงเรียนหนองโพพิทยา ต้ังแต่วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึง
ปัจจุบัน 
 3. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ดังนี้ 
  1) นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย  ประธานกรรมการ 
  2) นางสาวศิรินาฏ คำเอี่ยม  รองประธานกรรมการ 
  3) นางณัฐกานต์ สุขะพิบูลย์  กรรมการ 
  4) นายปรีชา อ่อนสิงห์   กรรมการ 
  5) นายสมจิตร สุขชาลี   กรรมการ 
  6) นายธนภัทร์ เสือแก้ว   กรรมการและเลขานุการ  
 4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 -2569 
   1) นายณรงค์ ดำรงรักษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
  2) นางลำพวน  เช้ือนุ่น    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  3) นายอลงกรณ์ จินดาทิพย์   ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
  4) นางน้ำค้าง ม่วงสิงห์    ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
  5) นายบุญเลิศ  บุญชื่น    ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
  6) นายสมทรง ปานพรหม   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
  7) นางณัฐกานต์ สุขพิบูลย์   ผู้แทนครู   กรรมการ 
  8) พระครูนิปุณพัฒนวงศ์   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
  13) นายบรรยวัสถ์  ศิริอริยะชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
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ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ขอ้มูลจ านวนครูและบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนหนองโพพทิยา ปี 2565 
          1. จ านวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการ

ครู 
ครูพี่เลี้ยง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง

ชั่วคราว 
เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

รวม
ทั้งหมด 

จำนวน 2 12 1 1 2 1 19 

      2. วุฒกิารศกึษาสงูสุดของบุคลากร 

บุคลาก
ร 

ต า่กว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญา
เอก 

รวมทัง้หมด 

จ านวน 2 12 5 0 19 

      3. สาขาวชิาทีจ่บการศกึษาและภาระงานสอน  

สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของคร ู1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สปัดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 2 8-10 
2. ภาษาไทย - - 
3. คณิตศาสตร ์ 2 24 
4. วิทยาศาสตร ์ 5 16 
5. สงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 

1 25 

6. สุขศึกษาและพลศึกษา 1 24 
7. ศิลปะ 1 23 
8. การงานอาชะและเทคโนโลยี 1 25 
9. ภาษาต่างประเทศ 2 20 

รวม 15 281 
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ข้อมูลจำนวนนักเรียน 
 1) แผนการรับนักเรียนโรงเรียนหนองโพพิทยา  ปีการศึกษา 2565 – 2569 

ปี 2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้น จำนวน

ห้อง 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้อง 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้อง 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้อง 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวน
ห้อง 

จำนวน
นักเรียน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 

รวม ม.ต้น 6 240 6 240 6 240 6 240 6 240 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 

รวม ม.ปลาย 6 240 6 240 6 240 6 240 6 240 
รวมทั้งสิ้น 12 480 12 480 12 480 12 480 12 480 

 

 2) ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนหนองโพพิทยา ปีการศึกษา 2565 

ชั้น จำนวนห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

อัตราเฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1 17 15 32  
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 1 10 15 25  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1 28 14 42  

รวม ม.ต้น 3 55 44 99  
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 2 23 18 41  
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 2 16 21 37  
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2 10 12 22  

รวม ม.ปลาย 6 49 51 100  
รวมทั้งสิ้น 8 104 95 199  

 

** ข้อมูลนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 
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ภารกิจและอำนาจหน้าที ่
 โรงเรียนหนองโพพิทยา เป็นหน่วยงานที่อยู ่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีดำเนินการ
ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีของสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. วางแผนงานและบริหารวิชาการ จัดการ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการงานวิชาการตั้งแต่การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน ควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 
 2. บริหารจัดการและดำเนินการเรื่องการจัดทำแผนงานโครงการ แผนของบประมาณ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีและแผนงานอื่นๆ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการท่ีกำหนดไว้ การเงิน 
บัญชี พัสดุและสินทรัพย์ ควบคุมตรวจสอบการจัดทำหลักฐานทางการเงิน บัญชี พัสดุ การเบิกจ่ายเงิน และการใช้
เงินให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
 3. บริหารงานบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบทางราชการ วางแผนอัตรากำลัง การสรรหาบรรจุ
แต่งตั้ง การพัฒนา การจัดสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
การลงโทษทางวินัย การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 4. ควบคุม กำกับ ดูแล บริหารจัดการ ส่งเสริม และพัฒนาพฤติกรรมและดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 
ปลูกจิตสำนึก สร้างความรู้ตามแนวคุณธรรม จริยธรรม และหลักประชาธิปไตย แก้ปัญหา ช่วยเหลือนักเรียน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดการข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ 
 5. บริหารจัดการงานธุรการ อำนวยการประสานงานกับทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา     
งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม   งานโภชนาการสาธารณูปโภค   งานด้านอนามัย   การประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
งานบริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ  พัฒนาระบบงานเทคโนโลยี  บริหารจัดการเรื่องเศรษฐกิจ พอเพียงและสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน และงานบริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี     
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์     
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น     
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน     
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา     
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  
และต้นสังกัด 

    

ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

    

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน เป็น 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมของสถานศึกษา     
ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ มาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ 
ปฏิรูปการศึกษา 

    

  

 โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี  โดยมีค่าเฉล่ีย 3.33 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไม่รับรอง
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ส่วนท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 1. ศาสตร์พระราชา คืออะไร 
      “ศาสตร์พระราชา”  ถือว่าเป็น  “ตำราแห่งชีวิต” เพราะบันทึกจากประสบการณ์ จากการทรงงาน ท่ี
ทำให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตต่าง ๆ มาได้ทุกมิติ ขอชื่นชมสื่อทุกแขนงที่ได้นำเสนอในรูปแบบต่างๆ สู่
สายตาประชาชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่  ให้รับรู้เข้าใจลึกซึ้งและถ่องแท้มากยิ่งขึ้น  เพื่อสามารถน้อมนำไปสู่ การ
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
      “ศาสตร์พระราชา” แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 ทรงให้
ความสำคัญด้าน “การพัฒนาคน” ด้วยการศึกษาอย่างมาก ท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบ โรงเรียน แม้แต่ผู้ท่ี
ด้อยโอกาสและสถานที่ห่างไกล โดยการพระราชทานทรัพย์ร่วมสร้างโรงเรียน เป็นต้นว่า “โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง
อุปถัมภ์” “โรงเรียนร่มเกล้า” “โรงเรียนราชประชาสมาสัย” 
      ...สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงเจริญรอยตาม เบ้ือง
พระยุคลบาท โดยทรงน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโรงเรียน มัธยมในถิ่น
ทุรกันดาร 6 แห่ง ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ “โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา” ในจังหวัด นครพนม กำแพงเพชร  
และสุราษฎร์ธานี  และ “โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี”  ในจังหวัดอุดรธานี  สงขลา และฉะเชิงเทรา 
 2. การน้อมนำ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
      “ศาสตร์พระราชา” สอนให้เรารู้ว่า การพัฒนาท่ียั่งยืนนั้นนอกจากเราจะต้องรักษาสมดุล ท้ังใน  “ มิติ
เศรษฐกิจและสังคม” “มิติสิ่งแวดล้อม” และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับ  “ฐาน
ราก” เหมือน “เสาเข็ม”  ถึงแม้ไม่มีใครมองเห็น อาจถูกลืม แต่เป็นโครงสร้าง “พื้นฐานเริ่มแรก” ท่ีมีความสำคัญ
ต่อโครงสร้างโดยรวมเป็นอย่างยิ่ง ท้ังนี้ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งเป็น “ฐานราก”   ของประเทศนั้น 
ในหลวงรัชการที่ 9 ทรงกำชับว่า บทเรียนบทแรกคือ “ให้ชาวบ้านเป็นครู ให้ประชาชน เป็นศูนย์กลาง” โดยเน้น 
“การระเบิดจากข้างใน” ไม่ใช่การยัดเยียดจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว 
      รัฐบาลได้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ที่มีหลักการครอบคุลม “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ไป
ประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง เพื่อรักษาสมดุลและสร้างความยั่งยืน มีผลกกรำาเนินงานท่ีเป็น “รูปธรรม” อาทิ เช่น 
  -  ด้านป่าไม้  :  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว  ตั้งเป้าหมายที่ร้อยละ 
40 ของพื้นท่ีประเทศใน 20 ปีข้างหน้า 
  -  ด้านการจัดการที่ดินสำหรับเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย  :  ได้จัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และกำหนดพื้นท่ีเป้าหมายในปี 2560  จำนวน 4 แสนกว่าไร่ ใน 52 จังหวัด 
  - ด้านทรัพยากรน้ำ : ประกอบด้วย 
     1. พื้นที่ในเขตชลประทาน : พัฒนาระบบกระจายน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรชลประทาน และ
 เกษตรบาดาล 
     2. พื้นที่นอกเขตชลประทาน : มีการขุด ลอก คู คลอง หนอง บึง ตามธรรมชาติ การขุดเจาะ 
 บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  ฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสีย  เป็นต้น 
       - ด้านการดูแลเรื่องสัตว์ป่า  :  ได้ดำเนินการตามมาตรการท่ีมีมาตรฐานสากล 
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  3. การน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การขับเคลื่อนกระทรวงศึกษาธิการ 
      จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
  นางสาวตรีนุช เทียนทอง  
      น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง 
รัชกาลท่ี 9 และในหลวงรัชกาลท่ี 10 มาขับเคล่ือนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม 
 1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 มีใจความสำคัญว่า การศึกษาต้อง มุ่งสร้าง
พื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 2 ด้าน คือ 
    1) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้อง 
    2) มุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรือการสร้างบุคลิกและอุปนิสัยท่ีดีงาม  (Character Education) 
 2. สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที ่ 9 ที ่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ            
ทรงพระราชทานในวโรกาสต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 
    ครู  - ต้องคัดเลือกครูและพัฒนา 
    - ต้ังฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม ปลูกจิตสำนึกโดยใช้หลักปรัชญาของ  
      เศรษฐกิจพอเพียง 
    - การให้ทุนและอบรม  ให้มีความรู้ทางวิชาการในสาขาท่ีเหมาะสมท่ีจะสอน 
    -  ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
    - มีความเป็นครูท่ีแท้จริง คือ มีความรัก ความเมตตาต่อเด็ก 
    - การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ  
    นักเรียน   - ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ำใจ 
   - ปลูกฝังความดีให้นักเรียน 
   - อบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี 
   - ฝึกให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี  
     ดูแลช่วยเหลือกัน และกัน 
   - เป็นตัวอย่างท่ีดีให้นักเรียน 
   - นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน 
 
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 หนึ่งในผลงานอันเป็นรูปธรรมของรัฐบาลที่มีต่อการส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงด้านการศึกษา  และได้ผลผลิต  คือ  “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551”  ซึ่งมีการยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น 1 ใน 5 เป้าหมายของหลักสูตร มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนการพัฒนาโรงเรียนให้ประเมินผ่านเป็น “สถานศึกษา พอเพียง” 
 กรอบเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ”  ประกอบไปด้วยหลักความ 
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี บนพื้นฐาน 2 เงื่อนไข ได้แก่ การใช้ความรู้อย่างรอบรู้ รอบคอบ  
ระมัดระวัง  และมีคุณธรรม  เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวัตถุ  สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม 
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พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน  4  ด้าน 
      1. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
       2. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง 
      3. มีงานทำมีอาชีพ 
      4. เป็นพลเมืองดี 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
      1) มีความรู้ความเข้าใจท่ีมีต่อชาติบ้านเมือง 
      2) ยึดมั่นในศาสนา 
      3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
      4) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง 
      1) รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี 
      2) ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบท่ีดีงาม 
      3) ปฏิเสธส่ิงท่ีผิดส่ิงช่ัว 
      4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 3. มีงานทำ มีอาชีพ 
      1) การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรัก 
 งาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ 
      2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น และมี 
 งานทำในท่ีสุด 
      3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ  มีงานทำ  จนสามารถเล้ียงตัวเองและครอบครัว 
 4. เป็นพลเมืองดี 
      1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าท่ีของทุกคน 
      2) ครอบครัว-สถานศึกษาและสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที ่ เป็น 
 พลเมืองดี 
      3) การเป็นพลเมืองดีคือ 
  “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ  เช่น  งานอาสาสมัคร  งานบำเพ็ญประโยชน์      
 งานสาธารณบุคคล  ให้ทำด้วยความมีนำ้ใจ  และความเอื้ออาทร” 
 
นโยบายของรัฐบาล 
 การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั ่ง และยั่งยืน หรือไทยแลนด์ 4.0 ของนายกรัฐมนตรี        
(พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา)  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  อนาคตประเทศไทยเพื่อความมั่นคง  มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นเป้าหมายของคนไทยและประเทศไทยท่ีจะไปให้ถึงอนาคต 
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 ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง การสร้างศักยภาพหรือขีดความสามารถของประเทศไทยให้เกิดความ พร้อมของ
ทุกด้านในการใช้จุดแข็งของประเทศ  หรือใช้โอกาสที่เกิดจากภายนอกประเทศ  ให้ประเทศสามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศได้อย่างเต็มที่ และลดหรือขจัดจุดอ่อนของภายในประเทศ หรือหลีกเลี่ยงหรือ สร้างเกราะป้องกัน
จากภัยคุกคามท่ีมาจากนอกประเทศ โดยสร้างระบบความมั่นคงของประเทศ 
 ประกอบด้วย ความมั่นคงด้านการเมือง ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านสังคมจิตวิทยา ความ 
มั่นคงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งความมั่นคงด้านการป้องกันประเทศ 
 1. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 
  - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด 
  - การปฏิวัติดิจิตทัล (Digital revolution) 
  -  การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 
  - เศรษฐกิจภูมิภาคและโลกขยายตัวช้า 
  -  รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปล่ียนแปลงไปสู่การค้าเสรีมากขึ้น 
  -  บทบาทของประเทศมหาอ˚านาจในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น 
  -  การเปล่ียนแปลงด้านสังคม เข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก 
  - ขาดแคลนแรงงานทักษะสูง 
  -  ความเหล่ือมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันเพิ่มขึ้น 
  - ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น 
  - สถานการณ์ความมั่นคงกับประเทศรอบบ้าน 
  - วิกฤติอพยพย้ายถ่ินของผู้ล้ีภัยในยุโรปสูงขึ้น 
  - การบริหารจัดการอาชญากรรมไซเบอร์ 
 2. ความท้าทายในการพัฒนาประเทศในอนาคต 
      1) ด้านเศรษฐกิจ 
  - การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวและผกผันมาก 
  - เศรษฐกิจขยายตัวไม่หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 
  - ภาคการเงินและการคลังยังไม่สนับสนุนเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มท่ี 
  - การลงทุนชะลอตัว 
  - โครงสร้างพื้นฐานยังมีปัญหา 
 2) ด้านสังคม 
  - ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ำกว่าเป้าหมาย 
  - ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ไม่สอดคล้องกัน 
  -  การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ 
  - คนไทยส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการทำลายสุขภาพ 
  -  การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล้ำยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
 3) ด้านสิ่งแวดล้อม 
  - ทรัพยากรธรรมชาติถูกนำไปใช้ในจำนวนมาก 
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  - ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมอย่างต่อเนื่อง 
  - ปัญหาส่ิงแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น 
 4) ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการประเทศ 
  - การบริหารจัดการในภาครัฐยังมีประสิทธิภาพต่ำ 
  - บริการสาธารณะมีความล่าช้าแลไม่ได้มาตรฐานสากล 
  - ภาครัฐมีโครงสร้างท่ีใหญ่และซับซ้อน 
  - คุณภาพของบุคลากรภาครัฐลดลง 
5)  ด้านความม่ันคง 
  - ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาความไม่มีเสถียรภาพ และความมั่งคงภายในประเทศ 
  - ภัยคุกคามจากภายนอกเพิ่มมากขึ้นหลายรูปแบบ 
 
 
 
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม (โอกาสและความเสี่ยง) ที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญใน 5 ปี ข้างหน้า 

ด้านโอกาส ด้านความเสี่ยง 
- มีฐานการผลิตและบริการมีความเข้มแข็ง 
- ความร่วมมือและโอกาสใน ASEAN แล RCEP 
- มีการขยายตลาด 
- มีปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
- เป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและโลจิสติกส์ 
- โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

- เป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวเมื่อส้ินแผน 12 
- เศรษฐกิจโลกเติบโตช้าและผันผวน 
- เศรษฐกิจทุกประเภทต้องแข่งขันสูง 
- การแข่งขันของประเทศเพื่อนบ้านและคู่ค้าเพิ่มขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองโพพิทยา 17 

 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบาย 
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กระทรวงศึกษาธิการ 
 1. แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
      “พล.อ.อ. ประจิน  จ่ันตอง  รองนายกรัฐมนตรี” 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนเชิงยุทธศาสตร์สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ  
(Action Plan) เพื่อเป็นแนวทางในการเดินหน้าจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ตั้งแต่ระดับก่อน
ปฐมวัย  ปฐมวัย  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา  จนถึงอุดมศึกษา  และวัยท˚างาน โดยจะทำงานแบบ
บูรณาการทั้งภายในกระทรวงศึกษาธิการและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ มนุษย์ กระทรวงแรงงาน เป็นต้น 
 2. “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  สร้างเด็กรุ่นใหม่  ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0” 
      “นางสาวตรีนุช  เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  มีความสำคัญมากสำหรับการปฏิรูปการศึกษาไทย
ในปัจจุบัน 
  -  แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นหัวใจสำคัญเสมือน “ไบเบิ้ล” ในการท˚างานร่วมกัน 
  - ปรับแผนการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องและรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  -  เน้นจัดการศึกษาครอบคลุมทุกช่วงวัยตามรัฐธรรมนูญ 
  -  มี 6 ยุทธศาสตร์หลักในการท˚างาน 
  - ผสานความร่วมมือ – เน้นฝึกปฏิบัติงานเพื่อสร้างกลุ่มนำขับเคล่ือนประเทศ 
      วิสัยทัศน์ 
   คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
  วัตถุประสงค ์
  1.  เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
  3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม รู ้รักสามัคคีและ 
 ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. เพื่อนำประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ำภายใน 
 ประเทศลดลง 
  
 เป้ามายความสำเร็จ 
      ด้านการศึกษา 
  1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  2. ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
  3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองโพพิทยา 19 

 

 

  4.  ระบบการบริหารการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลง ด้านผู้เรียน 
  3Rs 
   1. การอ่านออก Reading 
  2. การเขียนได้ Writing 
  3. การคิดเลขเป็น  Arithenmatics 
  8Cs 
   1. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
 and Problem solving) 
  2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativing and Innovation) 
   3.  ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanging) 
  4. ทักษะด้านความร่วมมือ การท˚างานเป็นทีม และภาวะผู้น˚า (Collaboration, Teamwork 
 and Leadership) 
  5. ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communication, Information 
 and Media Literacy) 
  6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing, and ICT 
 Literacy) 
  7. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 
  8. ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
 3. แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
  ยุทธศาสตร์ 6 ข้อ 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประชาชาติ  
            ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
            ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมการศึกษา 
            ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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            ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

  
4. การศึกษาไทย 4.0 
      ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 การศึกษาในยุค Thailand 4.0 มีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือ ให้ความรู้กับคน
เท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ กล่าวคือ นอกจากให้ความรู้แล้วต้องทำให้เขา เป็นคนท่ีรักท่ีจะเรียน 
มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย นั่นก็คือการสร้างคนให้มีทักษะใน ศตวรรษท่ี 21 ในขณะ เดียวกัน 
Thailand 4.0 คือ การพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย มีรายได้มากขึ้น และก้าวพ้นจากกับดักประเทศท่ีมีรายได้
ปานกลาง  โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนา ประเทศ และต้องสามารถ ติดต่อค้าขายกับ
นานาประเทศได้ด้วยการศึกษา จึงต้องเร่งด˚าเนินการปฏิรูปการ เรียนรู้ให้กับเด็กไทยก้าวสู้ Thailand 4.0  อย่าง
เป็นรูปธรรมในหลายด้าน เช่น  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสะเต็มศึกษา (Stem Education) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การปรับ
หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2561 การพัฒนาปรับปรุงตำราเรียนให้มีมาตรฐาน การบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก (โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน/โรงเรียนแม่เหล็ก) 
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วิวัฒนาการของการศึกษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 5. เป้าหมายการศึกษาไทย 4.0  
      การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา 
  สายสามัญ 
   - สร้างทักษะและสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับ Thailand 4.0 
   - จัดหลักสูตรสหวิทยาการท่ีมุ่งสร้างทักษะและสมรรถนะการทำงานในอุตสาหกรรม  
    เป้าหมายและในสาขาอื่นท่ีสำคัญตามความต้องการ 
   - ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning (Stem,  PBL, WIL, CIL, RBL,  PBI) 
  สายอาชีพ 
   - มุ่งเน้นสมรรถนะเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 5 กลุ่มหลัก และการทำงานได้จริง 
   - จัดหลักสูตร Competency Based Learning  และการเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพ 
   - จัดการเรียนการสอนแบบ Dual Study 
   - ร่วมมือกับเอกชนในการผลิต Competitive workforce เน้น PPPs 
   - ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการผลิต/พัฒนาครูอาชีวศึกษาในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง/ครู  
    สามารถพิเศษ 
   - ยกระดับสถาบันอาชีวศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศตามโมเดล 4.0 
  เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
   -  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์คิดค้น  และการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  
     เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ 
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 การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
  1. การยกระดับทักษะของแรงงานให้ตรงตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย และตลาดแรงงาน 
  2. ร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามโครงการสานพลังประชารัฐ 
   3. จัดการศึกษาให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
  4. ยกระดับทักษะและเทียบเคียง/เทียบระดับกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
  5. การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmers ผู้ประกอบการให้เป็น Smart Enterprises  
    Smart SMEs 
  6. การพัฒนาวิชาชีพต่างๆ โดยการศึกษาและการฝึกอบรม 
  7. การส่งเสริม R&D 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  ส่งเสริมมหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพในด้านต่างๆ ตามโมเดลประเทศไทย 4.0 
       - จัดหลักสูตรแบบสหวิทยาการ 
       -  ผลิตบัณฑิตตรงกับสาขาความต้องการ 
           - ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
       - พัฒนาครูและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
        - สร้างศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
 
6. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
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7. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของงบประมาณประจำปี) ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
    การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
     พันธกิจ 
    1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับทุกพื้นที่อย่างมี
 ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
     2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง 
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
    4. ส่ง เสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของ
ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 ค่านิยม  TEAMWINS 
 T =  Teamwork การทำงานเป็นทีม 
 E =  Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน 
 A  =  Accountability ความรับผิดชอบ  
 M  =  Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
 W  =  Willful ความมุ่งมั่นต้ังใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ  
 I   =   Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
 N  =  Network and Communication การเป็นเครือข่ายท่ีมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน  
 S  =  Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ  
  เป้าประสงค์รวม 
        1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบ  
 บูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
      2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
 4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษท่ี 21 
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เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม และค่าเป้าหมาย 

 

เป้าประสงค์รวม/ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม/หน่วยหลักรับผิดชอบ 
ค่าเป้าหมาย  

ปี 2565 
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
*1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrit &Transparency 
Assessment) (ศปท.) 

ไม่น้อยกว่า  85 
คะแนน 

 
2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
*2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 
ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (สช.)  
   - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ช้ันพื้นฐาน (O-NET) ลงวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ให้ผู้เรียนระดับช้ัน 
ป.6 และระดับช้ัน ม.3 ของสถานศึกษาในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ 
เข้ารับการทดสอบ O-NET ตามความสมัครใจ ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดย 
เฉพาะของนักเรียน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป) 

ร้อยละ 51 
 

3. ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป (สช.)  

ร้อยละ 80 

*4. ร้อยละคะแนนเฉล่ียรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภาคเรียนเพิ่มขึ้น (กศน.) 

ร้อยละ 40 ข้ึนไป 

5. ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป(กศน.)  

ร้อยละ 80 
 

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
*6. จำนวนครั้งท่ีประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ท่ีจัดการศึกษาใน
รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) (กศน.)  

10,000,000 ครั้ง 

7. จำนวนระบบการเทียบเคียง/เทียบโอน คุณวุฒิทางการศึกษา  
(ระบบ Credit Bank System) (กศน.)  

1 ระบบ 

4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21 
8. ร้อยละของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงาน และสามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
(สอ./สช./สคบศ./กศน.)  

ร้อยละ 85 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 เป้าประสงค์  

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อ
ความม่ันคง   

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ท่ีจำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความ
มั่นคง ในแต่ละบริบท 

2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ
ท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของ
ประเทศ 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ท่ีจำเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
3. หน่วยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่างท่ัวถึง  
และเสมอภาค ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตอบ 
สนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

  
ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป. 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และ
สมรรถนะการเรียนรู้ท่ีจำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 สอดคล้อง
เหมาะสมกับการเสริมสร้างความ
มั่นคงในแต่ละบริบท  

1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดท่ีถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ
สถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 
2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ
พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู/้วิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตาม
ตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะแก่ง ชายฝ่ังทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือ
ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
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3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร,์ ภัยพิบัติธรรมชาติ, 
โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 
1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะ
ท่ีตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการแข่งขันของ
ประเทศ   

1. พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในพื้นท่ีและภูมิภาค (อาทิ พื้นท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ดิจิทัล
ชุมชน) 
2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และ
พัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและ
สมรรถนะการเรียนรู้ท่ีจำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
มีสมรรถนะการปฏิบัติงานท่ีส่งผล 
ต่อการพัฒนาทักษะท่ีจำเป็นของ
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
3. หน่วยงาน/สถานศึกษา มี
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ให้เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา 
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีสมวัย ทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิตท่ีเท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะท่ีจำเป็น 
ของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติ
ท่ีถูกต้อง    ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ 
ความเป็นพลเมือง 
7. พัฒนาทักษะการส่ือสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษา
แม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 
8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการ
จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพ อย่างท่ัวถึง และเสมอ
ภาคด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

1. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการ
เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นท่ี และ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และส่ือการเรียนรู้ผ่านระบบ
ดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดท่ีเหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

1. หน่วยงานมีระบบการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของผู ้ร ับบร ิการได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ในการ
บริหารราชการ/บริการประชาชน 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้าน
การศึกษาให้เป็นเอกภาพ เช่ือมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการ
ใช้งาน 
3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ในการบูรณาการเช่ือมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุก
ภาคส่วนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา  
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
5. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าท่ีของหน่วยงานให้มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
6. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วม
จัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเส่ียงการทุจริต 
7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน  
เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองโพพิทยา 28 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ /เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์  
 

ยุทธศาสตร์ชาติ /ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  
/ เป้าประสงค์ และตัวชีว้ัดรายประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 

(หน่วยหลักรับผิดชอบ) 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านความม่ันคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพือ่ความม่ันคง   
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.   ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
                                                 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท  
1. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด สป.) 

ร้อยละ 100 

*2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคกุคามรูปแบบใหม่  
(ยาเสพติด,ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) (สช./กศน./สบศ.) 

ร้อยละ 80 

3. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ หรือสมรรถนะด้านอาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปสร้างโอกาส 
ในการประกอบอาชีพได้ (กศน.) 

ร้อยละ 85 

4. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ  
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง 
ทีห่ลากหลาย (ศปบ.จชต.) 

ร้อยละ 80 

*5. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการฟัง พูด-อ่าน–และเขียนภาษาไทย 
ในระดับพอใช้ข้ึนไป (ศปบ.จชต.)  

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2.  ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบคุลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนอง 
                                                    ความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
*6. ร้อยละของผลงานวิจัยเพ่ือสร้างความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(สนย. และทุกหน่วยงานในสังกัด สป.) 

ร้อยละ 80 

7. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมเครือข่ายเศรษฐกจิดิจิทัลชมุชนระดับตำบล (กศน.) ร้อยละ 100 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
                                                   2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ 
                                                       ที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
                                              3. หน่วยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ 
                                                 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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8. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีได้ผา่นการประเมินคุณภาพภายนอก  
อยู่ในระดับคุณภาพดีมากข้ึนไป (สช.) 
   - ระดับปฐมวัย 
   - ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 80 

9. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน (สนย.) 
   - ระดับประถมศึกษา  
   - ระดับมัธยมศึกษา  

(จัดเก็บและรอ
ประมวลผล) 

10. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยความเป็นพลเมืองของผู้เรียน (สนย.) 
   - ระดับประถมศึกษา  
   - ระดับมัธยมศึกษา  

(จัดเก็บและรอ
ประมวลผล) 

11. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
/ ด้านการเรียนรู้ สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากข้ึน (กศน./สช.) 

ร้อยละ 80 

*12. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย (สช.) ร้อยละ 80 

13. จำนวนผู้ใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital 
Learning Platform : NDLP) 
(ศทก. : เป้าหมาย 30,000 คน ภายในปี พ.ศ.2565 : เริ่มต้น ปี 64 เป้าหมาย 10,000 คน)  

20,000 คน 

14. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  
 
 

ร้อยละ 90 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.   ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
                                                ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
15. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ 
ไปสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ/พัฒนางานได้ (กศน.) 

ร้อยละ 90 

16. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เทียบกับเป้าหมาย (กศน./สช.) 

ร้อยละ 100 

17 จำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความต้องการจำเป็น 
(กศน. 10,000 คน / สช. 440,000 คน) 
 
 
 
 
 
 

450,000 คน 
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ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.   หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง 
                                                ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
                                                ตามหลักธรรมาภิบาล 
18. จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ (สน./สช./ก.ค.ศ.) 
(สน. 2 ฉบับ / สช. 5 ฉบับ / ก.ค.ศ. 23 ฉบับ)  

ไม่น้อยกว่า 
30 ฉบับ 

 

*19. จำนวนระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวง ศึกษาธิการที่เชื่อมโยงฐานข้อมูล
รายบุคคลอ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานอื่นด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา 
(: อ้างอิงจาก แผนปฏิรูปการศึกษา) 
(ศทก. : เป้าหมาย 6 ระบบฐานข้อมูล ภายในปี 2565 : เริ่มต้นปี 2562 มีอยู่ 2 ระบบ
ฐานข้อมูล : ปี 2563 เป้าหมาย 2 ระบบ : ปี 2564 เป้าหมาย 1 ระบบ)  

1 ระบบฐานข้อมูล 

20. ร้อยละของหน่วยงานที่นำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ  
(ทุกหน่วยงานในสังกัด : หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัด สป. เทียบเท่าสำนัก)  ร้อยละ 80 

21. ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนปฏิรูปองค์กรและข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงระยะ 3 ปี 
(พ.ศ.2566-2568) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.) 
(อ้างอิงจาก : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.2564-2565) 

ระดับ 5 

 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะเข้าสู่ยุคของการเปล่ียนแปลง การจัดการ
ศึกษาของประเทศครั้งสำคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมาย รวมถึงกลุ่ม
ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ทุรกันดาร ให้
มีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ ต่อสังคมและผู้อื่นมัธยัสถ์  
อดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัย  รักษาศีลธรรม  และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีหลักคิดท่ีถูกต้อง 
มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3  และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกท่ีมีทักษะการคิดขั้นสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้กำหนดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
  สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 
 พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
 ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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  2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มี
 ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 
 อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
  5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา 
 ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ และ
 คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
 และปรับตัวต่อเป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี 
  2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ี
 ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลัก 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัด 
 การเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้
 เทคโนโลยี 
  4. ผู ้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำ
 ทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
  5. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู ้ ร ่วมมือกับชุมชน 
 ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรยีนรู้
 ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
   6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรม 
 ยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมิน
 และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
  7. สำนักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน โดยกระจายอำนาจการบริหารงาน 
 และการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
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 กำกับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
 คุณภาพ 
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  นโยบายท่ี 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  นโยบายท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
       เหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
  นโยบายท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์เชิงนโยบาย 
  นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
       การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง จะเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนในเขต
พื้นท่ีพิเศษเฉพาะ ท่ีมีความยากลาบากในการบริหารจัดการ เช่น การจัดศึกษาของสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพของ ประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 
กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง เพื่อ
สร้างความมั่งคงของประเทศในระยะยาว 
       เป้าประสงค์ 
   1. ผู ้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ 
 เฉพาะ ได้รับการบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
   2. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ 
 ในพื้นที่ห่างไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้างความ
 มั่นคง ของประเทศในระยะยาว 
  ประเด็นกลยุทธ์ 
       1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   1.1 ตัวชี้วัด 
     (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น 
     (2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการ 
 เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของ  
 ท้องถิ่น 
     (3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการ การศึกษา 
 ขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ 
    1.2 แนวทางการดำเนินการ 
     ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดภาคใต้  
 (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
     (1) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
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     (2) การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
     (3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
     (5) การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
     (6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ท้ังนี้ด˚าเนินการในลักษณะบูรณาการ 
 ร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน 
 ภาคใต้ 
       2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อย โอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับ การบริการ
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
   2.1 ตัวชี้วัด 
     (1) จำนวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพัก ในโรงเรียนท่ีมี
 หอพักนอน หรือ การสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย 
     (2) จำนวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการประกอบ อาหาร 
 การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพท่ีดีอย่างเหมาะสม 
     (3) จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ
 ทักษะอาชีพ ท่ีเหมาะสมกับบริบท 
     (4) จำนวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มี
 นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู ่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและ
 สวัสดิการ ท่ีเหมาะสมกับบริบท 
     (5) จำนวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู ่ในพื้นที่ ห่างไกล
 ทุรกันดาร ได้ร ับการส่งเสริมการเรียนรู้ที ่มีคุณภาพ และเกิดจิตส˚านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา
 พระมหากษัตริย์ 
     (6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อย โอกาส 
 และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ 
     (7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร มี
 ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
   2.2 แนวทางการดำเนินการ 
     (1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูง ใน
 ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ่ัง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจำเป็นและ เหมาะสมกับบริบท 
     (2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแล หอพัก
 นอนตามความจำเป็น และเหมาะสมกับบริบท 
      (3) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่น ทุรกันดาร 
 ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส˚านึกรักในสถาบัน ชาติ 
 ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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     (4) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ท่ี
 เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และ เกาะแก่ง ควรทำ
 อย่างไร” ผ่านช่องทาง จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ  
 เช่น การสร้าง Website Facebook และ Line เป็นต้น 
       (5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
 ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่ม ที่อยู่ใน
 พื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 
     (6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี 2 
     (7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 
 ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี 3 ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
  นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
       การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
หมายรวมถึงกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ ในพื้นท่ี
ห่างไกลทุรกันดาร ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติ
และเป็นพลโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะท่ีจ˚าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ ทางวิชาการ มีทักษะ
วิชาชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบ การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้  
 1) ปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตรทุกระดับการ ศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
มีทักษะท่ีจาเป็นในศตวรรษ ท่ี 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Career Education)  
 2) พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักใน สถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็น
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่ 
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 4) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  
 5) การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
 7) นำ Digital Technology มาใช้ในการจัด การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความ
ต้องการ และความถนัด สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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 เป้าประสงค์ 
      1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และ เป็นพลเมืองดีของชาติ 
และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 
      2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ ต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
       3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ มีทักษะท่ี
จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการ และความถนัด 
      4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มี
พัฒนาการปกติและด้านท่ีมีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถ พิเศษ ตามท่ีระบุไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐาน
ความต้องการจำเป็นเฉพาะของผู้เรียน 
      5. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเช่ือมต่อ(Transitional  
Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการดำเนิน
ชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
      6. ผู ้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และ สามารถ
พึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถ ป้องกันตนเอง
จากปัญหายาเสพติดได้ 
 ประเด็นกลยุทธ์ 
      1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะ ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Career Education) 
  1.1 ตัวชี้วัด 
            (1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้อง กับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีหลักคิดท่ี
ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
ตามความต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
            (2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ ความต้องการ
ของผู้เรียนและพื้นท่ี 
  1.2 แนวทางการดำเนินการ 
       (1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษ
ท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดท่ีถูกต้อง รักในสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นพลเมืองดีของ
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ชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ตามความต้องการได้ และ
มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
       (2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา ท้ัง 4 ด้าน สอดคล้อง กับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
       (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปล่ียน การจัดการ
เรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นท่ี 
       (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจำเป็นเฉพาะของผู้เรียน ที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ 
       2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1 ตัวชี้วัด 
       (1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       (2) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ี
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
       (3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
       (4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลท่ี 
10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.2 แนวทางการดำเนินการ 
       (1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ
ส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
       (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ผู้เรี ยนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนด 
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      3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ 
นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
  3.1 ตัวชี้วัด 
       (1) ด้านผู้เรียน 
   1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา และมีความพร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
   2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน 
   3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
   4) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
   5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื ่องการอ่าน 
(Reading Literacy) 
   6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) 
    7) ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ˚าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) 
   8) ร้อยละของผู ้เร ียนที ่มีทักษะสื ่อสารอังกฤษ และสื ่อสารภาษาที ่ 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ คุกคามรูปแบบใหม่ 
    9) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้ 
   10) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัย 
   11) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
   12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้ เรื่องการ
อ่านตั้งแต่ระดับข้ันพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
   13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท้ังหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา 
  (2) ด้านสถานศึกษา 
   1)   ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) STEM ศึกษา 
    2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ 
   3) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 
ขั้น (IS: Independent Study) 
   4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู ้ และบรรยากาศสิ ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  3.2 แนวทางการดำเนินการ 
       (1) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อท่ีจะ
เข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น 
       (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมท้ังในและนอก ห้องเรียนให้เอื้อต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
       (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
       (4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวยัท่ี
ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
       (5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็ก ก่อนประถมให้มี
พัฒนาการความพร้อม เพื่อเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
       (6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะท่ีจำเป็น 3 ด้าน 
   1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
   2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
   3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
       (7) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และ สมรรถนะด้านการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 
       (8) มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
       (9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
       (10) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM 
ศึกษา 
       (11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 
ขั้น (IS: Independent Study) 
       (12) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ ฐานความรู้และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น 
   1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม 
   2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา 
   4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
   5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
       (13) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วย
ระบบการสอบ แบบ Online ให้กับผู้เรียนทุกคนต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย จนถึง มัธยมศึกษาตอนต้น 
       (14) ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิด แก้ปัญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน 
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       (15) ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทาง การประเมินผลผู้เรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing 
       (16) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนาไปสู่ความเป็นเลิศในแต่ละด้าน 
       (17) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็นห้องเรียน
เฉพาะด้าน  
       (18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม 
       4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
  4.1 ตัวชี้วัด 
       (1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
        (2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการพัฒนา
ทักษะอาชีพตามความถนัด 
       (3) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีทุกช่วงวัย 
       (4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
  4.2 แนวทางการดำเนินการ 
       (1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้อิงสมรรถนะ
และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
       (2) พัฒนารายวิชาท่ีส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
       (3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู ่กับวิชาสามัญ เช่น  ทวิศึกษา
หลักสูตรระยะส้ัน 
       (4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพท่ี
ตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
       (5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของอนามัย 
       (6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning 
: SEL) ในทุกช่วงวัย 
       (7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
      5. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.1 ตัวชี้วัด 
       (1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       (2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม  
สังคม  และเศรษฐกิจ  เพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน  (Environmental Education Sustainable Development : 
EESD) 
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       (3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) 
 
  5.2 แนวทางการดำเนินการ 
       (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
       (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) 
       (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste  และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental 
Education Sustainable Development : EESD) 
       (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และ การประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
       6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
  6.1 ตัวชี้วัด 
       (1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาขั้น
พื้นฐานของแต่ละระดับ 
       (2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้าน ทักษะอาชีพ 
ทักษะการดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
       (3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มี ความสามารถ
พิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
  6.2 แนวทางการดำเนินการ 
       (1) ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์ การศึกษาพิเศษ 
หน่วยบริการและท่ีบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
       (2) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ ด้วยระบบและรูปแบบท่ีหลากหลาย 
       (3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียนเฉพาะความ
พิการ 
        (4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
       (5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การ
คิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
       (6) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะ การดำรง 
ชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการด˚ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
       (7) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
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       (8) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       (9) ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื ่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่าง ถูกต้อง
เหมาะสม และสร้างสรรค์ 
       (10) ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี ส่ิงอ˚านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ ความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา 
       (11) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ˚าเป็นพิเศษท่ีมีความสามารถ พิเศษในด้าน
วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล 
       (12) ส่งเสริม สนับสนุนการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
       (13) จัดให้มีระบบการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
       (14) จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง 
         (15) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทำ รวบรวม ผลิต พัฒนา และ
เผยแพร่ ส่ือ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 
       (16) สำรวจสภาพอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา จัดทำผัง บริเวณ จัดทำแบบ
รูปและรายการส่ิงก่อสร้าง 
       (17) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัย ของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
       (18) ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา ขับเคล่ือนการ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
       (19) ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัด การศึกษา
สำหรับคนพิการจังหวัด 
       (20) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร ปกครองในพื้นท่ี 
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
       (21) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา 
      7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-
Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  7.1 ตัวชี้วัด 
       (1) ร้อยละของผู้เรียนท่ีเรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
          (2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 
   7.2 แนวทางการดำเนินการ 
       (1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู ้ เพื ่อให้บริการ Digital Textbook ตามเนื ้อหา
หลักสูตรที่กับหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนา ตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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        (2) พัฒนา  Digital Platform เพื ่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู ้เร ียนเป็น
รายบุคคล  
       (3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital Platform 
   นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       การปรับเปลี ่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภท ตั้งแต่การจูงใจ คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะ อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครู
สอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน 
รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงาน จาก
การพัฒนาผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้มีการออกแบบ วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การ
กำหนดมาตรฐานวิชาชีพขั้นสูง เงินเดือนค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ ให้สามารถจูงใจบุคคลท่ีเก่ง ดี มีความรู้ 
มาเป็นครู มีการวางแผนอัตรากำลังระยะยาว (20 ปี) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวาง
แผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยนำ Digital Platform มาเป็นเครื่องมือท้ังการพัฒนา อบรมครู และการจัดทำ
ฐานข้อมูลกำลังคน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝึกอบรม นำไปสู่การวิเคราะห์ วางแผน
กำลังคนได้อย่างต่อเนื่อง 
  เป้าประสงค ์
       ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคลากรที ่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
  ประเด็นกลยุทธ์ 
       1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิต และพัฒนา
ครู ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
   1.1 ตัวชี้วัด 
                  (1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี 
             (2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 และ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
             (3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจำนวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
   1.2 แนวทางการดำเนินการ 
            (1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลนและ
ความต้องการครู 
             (2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการกำหนดสมรรถนะครูให้
สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 
            (3) ประสานความร่วมมือในการวางแผนในการผลิตครูท้ังระบบ 
             (4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี 
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              (5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 
       2. พัฒนาผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   2.1 ตัวชี้วัด 
        (1) ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ 
ปฏิบัติงานครบตามความจำเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        (2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียน แต่ละ
บุคคล 
   2.2 แนวทางการดำเนินการ 
        (1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง(Need Assessment) 
ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบ วงจร 
         (2) กำหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทาง
การศึกษาให้เช่ือมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
        (3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำ
หลักสูตรท่ีมีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรท่ีกำหนด 
       (4) สนับสนุนให้ผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับ การ
พัฒนาตามหลักสูตรท่ีกำหนดท่ีเช่ือมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
        (5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 
        (6) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง กับ
การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
        (7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มี
ความรู้ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogyทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ ทักษะส่ือสารภาษาท่ี 3 
        (8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดย
ใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
        (9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับ ผู้เรียนท่ี
มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 
        (10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
        (11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มี ความรู้
ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละช้ัน 
        (12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ 
จำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
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        (13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face- 
to-Face Training 
        (14) ปรับเปล่ียนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะ 
ในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี 
(ประเมิน 360 องศา) 
       3. นำ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ 
   3.1 ตัวชี้วัด 
             (1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูท้ังระบบ 
             (2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
        (3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาท่ีขาดแคลน 
   3.2 แนวทางการดำเนินการ 
        (1) พัฒนา Digital Platform เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 
         (2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทาง
การศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 
        (3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน 
เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ˚าเป็นพิเศษ และผู้เรียน ท่ีมี
ความแตกต่าง เป็นต้น 
        (4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology 
  นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด ความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 การสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง 
กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ใน พื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร 
ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดย 1) เน้นการสร้าง ความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี เพื่อวางแผน การจัดการศึกษาท้ังระบบต้ังแต่การสา
มะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน การตรวจสอบติดตาม การเข้าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออก
กลางคัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพื้นที่ และ การระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา 2) ปรับปรุง 
พัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ สอดคล้อง กับบริบทเชิงพื้นท่ี เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ˚านวยความสะดวก ได้แก่ อาคารเรียน อาคาร ประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้อง
พิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น มาตรฐานด้านครู และบุคลากร ทางการศึกษา มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 
มาตรฐานด้านระบบงบประมาณ มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้าน Digital Technologyเป็นต้น 
3) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียน ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ 4) ปรับเปลี่ยน
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กระบวนการงบประมาณตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณอุดหนุน ตรงไปยังผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง และมี
ความเหมาะสม เพียงพอ และ 4) น˚า Digital Technology มาเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้าและสรา้ง
โอกาสในการเข้าถึง การบริการการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ 
      สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
และลดความเหล่ือมล้ำด้านการศึกษา 
 ประเด็นกลยุทธ์ 
      1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถ่ิน ภาคเอกชน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
  1.1 ตัวชี้วัด 
  (1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนท่ีเข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 
  (2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
  (3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวท่ี
มีประสิทธิภาพ 
  (4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ น˚ามาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.2 แนวทางการดำเนินการ 
  (1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ภาคเอกชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง วาง
แผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี 
  (2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี จัดททำสำมะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ปี) 
  (3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี 
จัดทำแผนการนักเรียนทุกระดับ 
  (4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็ก วัยเรียนได้เข้าถึงการ
บริการการเรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึง ครบถ้วน 
  (5) สถานศึกษาจัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื ่อมโยง ข้อมูล ศึกษา 
วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
      2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบท ของพื้นที่ 
เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
  2.1 ตัวชี้วัด 
  (1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
  (2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีกำหนด 
   2.2 แนวทางการดำเนินการ 
  (1) จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีมาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพื้นท่ี เช่น 
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   1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น 
   2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3) ด้านการบริหารจัดการ 
   4) ด้านงบประมาณ 
   5) ด้านความปลอดภัย และ 
   6) ด้าน Digital Technology 
  (2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามท่ีกำหนด 
      3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
  3.1 ตัวชี้วัด 
  (1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 
  (2) สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการท่ี
ตอบสนองสำหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ บุคคล และตามสภาพและ
ประเภทของความพิการ 
   (3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมท้ังระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
  3.2 แนวทางการดำเนินการ 
  (1) จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกระดับ และนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทำกลยุทธศาสตร์แผนการดำเนินงาน 
และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทำงาน แบบมีส่วนร่วม 
  (3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ บริการ ช่วงเชื่อมต่อ 
(Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกัน และที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ 
หรือการดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  (4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพื่อ สามารถการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 
  (5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู ้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ช่วยเหลือ และ
สนับสนุนให้สถานศึกษาด˚าเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
  4.1 ตัวชี้วัด 
  (1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และ สถานศึกษาโดยตรงอย่าง
เหมาะสม 
  (2) ผู ้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  (3) จำนวนโครงการ/ กิจกรรมท่ีได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
   4.2 แนวทางการดำเนินงาน 
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  (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาทั้งด้านความ
เหมาะสม เพียงพอ 
  (2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง 
  (3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลด ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
      5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับ นำ Digital Technology มาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
  5.1 ตัวชี้วัด 
  (1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถ เชื่อมต่อกับโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
  (2) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือ
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.2 แนวทางการดำเนินงาน 
  (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัย 
  (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ เป็นเครื่องมือใน
พัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน 
  (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital 
  (4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device สำหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  (5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy สำหรับครูอย่างเหมาะสม 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
  (6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology : DLIT) 
  (7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
       นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเน้นการพัฒนาหน่วย 
งานในสังกัด ให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับท่ีทาหน้าท่ีใน การกำกับ
ติดตาม เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่ปราศจาก การทุจริต
คอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และ พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที ่ เป็น Digital เข ้ามาประยุกต์ใช ้อย ่างคุ ้มค่า และปฏิบัต ิงาน เทียบได้ กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี ส่วนร่วมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 1) เพิ่มประสิทธิภาพใน
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การบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้า มามีส่วนร่วมบริหารจัด
การศึกษา 3) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นำไปสู่การกระจาย อำนาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษา
เป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี 4) ปรับเปล่ียนระบบ งบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและ
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน˚า Digital 
Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็น ระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยี Big Data เพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลด้าน ต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูล สถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ 
ที่จ˚าเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ 
และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป 
  เป้าประสงค์ 
      สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา ผู้เรียน ให้มี
คุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
 ประเด็นกลยุทธ์ 
     1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
  1.1 ตัวชี้วัด 
  (1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการด˚าเนินงานผ่าน เกณฑ์การประเมิน
ส่วนราชการท่ีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก˚าหนด 
  (2) ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ มาตรฐานสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
  (3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
  (4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
  1.2 แนวทางการดำเนินการ 
  (1) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
  (2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
  (3) ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา สานักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ 
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 
  (4) กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการ ท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการท˚างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment) 
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      2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัด
การศึกษา 
   2.1 ตัวชี้วัด 
  -  ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 
  2.2 แนวทางการดำเนินงาน 
  (1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน (Area-  
Based Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs” 
  (2) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท˚าแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพื้นท่ี 
  (3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น  เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
  (4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพื้นท่ี 
  (5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
   (6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
      3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นำไปสู่การกระจายอำนาจ 4 ด้าน ให้
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 
  3.1 ตัวชี้วัด 
  (1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
  (2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอำนาจท้ังระบบ 
  (3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
  (4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล 
  (5) จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
  (6) ร้อยละของผู้เรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  3.2 แนวทางการำาเนินการ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน บทบาทหน้าท่ี
ท้ังระดับปฏิบัติ และรับการกากับติดตาม 
  (2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอานาจการจัด การศึกษา 4 ด้าน 
ให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษานาร่องรูปแบบ การกระจายอำนาจ เช่น 
   1) เขตพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
   2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) 
   3) Autonomous School 
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  (3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐาน
หน่วยงานระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับกากับติดตามให้เหมาะกับบริบท การเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน 
  (4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัด การศึกษาทั้งระบบ 
(Digital Transformation) 
  (5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ ผู้เรียนเท่านั้น 
  (6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการ พัฒนาทักษะ และ
คุณภาพชีวิตของชุมชน 
  (7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียน
กีฬา ฯลฯ 
  (8) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการ ตรวจสอบติดตามเพื่อ
การปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
   (9) สร้างมาตรฐาน  และก˚าหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
  (10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การ
บริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละช้ัน 
  (11) พิจารณาแต่งต้ังผู้บริหารท่ีมีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณา ค่าตอบแทนพิเศษและ
สวัสดิการอื่น ๆ สาหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
  (12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจ 
  (13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพื ่อพัฒนา ผู้เรียน ให้ได้ตาม
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น น˚าไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพียงพอ 
   4.1 ตัวชี้วัด 
  (1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่าง
เหมาะสม 
  (2) ผู ้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้ร ับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การเรียนรู้อย ่าง
เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  (3) จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
   4.2 แนวทางการดำเนินงาน 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาทั้งด้านความ
เหมาะสม เพียงพอ 
  (2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง 
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  (3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการ
ศึกษา เพอสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
      5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับ นำ Digital Technology มาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนาเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยง ข้อมูลด้านต่าง 
ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นมาวิเคราะห์
เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ
สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 
  5.1 ตัวชี้วัด 
  (1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล ต่าง ๆ นำไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.2 แนวทางการดำเนินงาน 
  (1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานท่ี เกี่ยวข้อง โดยการเช่ือมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนา อาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง 
และศักยภาพบุคคลของประเทศ นาไปสู่ การตัดสินใจระดับ นโยบายและปฏิบัติ 
  (2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู ้ ผู้เร ียน และบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อให้
สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
  (3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพื่อสนองตอบต่อการ ปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ น˚าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ ตั้งแต่การคัดสรร บรรจุ
แต่งต้ัง ตลอดจนเช่ือมโยง ถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 
  (4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนา ฐานข้อมูล
ประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
  (5) พัฒนา Big Data เพื่อเช่ือมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ นำไปสู่การวางแผน การจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
แนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค ์
 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษา ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
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      ภายในปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นองค์กรคุณภาพ พัฒนา
ผู้เรียนให้ได้มาตรฐานสากล และมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
โลกศตวรรษท่ี 21 โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และชุมชน 
 พันธกิจ 
 1)  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน กับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้มี
ความเข้มแข็งด้วยระบบคุณภาพ 
 2) ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับติดตาม ให้สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้
ในการจัดการศึกษา ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ
ทางด้านวิชาชีพ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 4) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง ของโลกศตวรรษท่ี 21 
 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ 
 เป้าประสงค์ 
 1)  โรงเรียนมัธยมศึกษามีความเข้มแข็งด้วยระบบคุณภาพ 
 2) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับ
บริการทางการศึกษา  และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3) นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และ มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน จัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
 5) ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 จุดเน้นการพัฒนาสู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
      ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
      แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
  1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
       1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
       1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
       1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
       1.4 ประเด็นความมั่นคง 
       1.5 ประเด็นการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
       1.6 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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  2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
       2.1 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
       2.2 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ 
 อาจารย์ ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
       2.3 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
       2.4 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล ประเด็นการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
 
  3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง - ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนใน
การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
  4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
       4.1 วัตถุประสงค ์
   1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมี
ทักษะ ความรู้ความส ามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   1.2 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากร และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
   1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็ง ของฐาน การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
   1.4 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน 
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
   1.5 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
       4.2 เป้าหมายรวม 
   2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติ และพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดี ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มี
ความรับผิดชอบ และ ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย 
   2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ 
อย่างท่ัวถึง และเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 
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   2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตร กับ 
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ภายในปี 2565 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยท่ีได้รับการจัดการ อย่างถูก 
หลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นท่ีวิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
❶ นักเรียนดี Smart Student 
จุดเน้น 
➢  ใส่ใจ คุณธรรม 
➢ ก้าวล้ำวิชาการ 
➢ งาน ผลสัมฤทธิ์เป็นเลิศ 

 

 

 

1) นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 5 สาระหลัก 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

3) นักเรียนมีผลงาน ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและอาชีพ 1 นักเรียน 
1 ผลงาน 

4) นักเรียนมีมาตรฐานทักษะ และสมรรถนะด้าน Digital Literacy 
5) นักเรียนมีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน 

ความสำมารถทางภาษา CEFR English Literacy 
6) นักเรียนรักงาน ทำงานจนสำเร็จ ใฝ่เรียนรู้ และร่วมสร้างสรรค์

นวัตกรรม 

นโยบาย  จุดเนน้  ตวัชี้วดั 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
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   ❷ ครูเด่น Smart Teacher 
   จุดเน้น 
   ➢ เป็นครูด้วยหัวใจ 
   ➢ ครูผู้สร้างนวัตกรรม 
   ➢ มีผลงานเชิงประจักษ์ 
   ➢ เป็นครูมืออาชีพ 

   1) ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ 1 ครู 1 
นวัตกรรม 
   2) ครู และบุคลากรทางการศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาใช้ดำเนินชีวิต จัดกิจกรรมกำรเรียนการสอน 
   3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาบริหารจัดการช้ันเรียน เป็น
ห้องเรียนคุณภาพ 
   4) ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนรู้เชิงรุกเน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นกระบวนการ Active Learning 
 / 5 STEPs / Coding / STEAM / PBL 
  5) ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy: DL) และทักษะการสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบ 
มาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR English Literacy 
   6) ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีแผนพัฒนาตนเอง มี EID Plan 
เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 

    
   ❸ โรงเรียนดัง Smart School 
    จุดเน้น 
   ➢ เครือข่าย / ชุมชนร่วมพัฒนา 
   ➢ ก้าวหน้าด้วยระบบคุณภาพ 
➢ พร้อมเพรียงศักยภาพ “น่าดู น่าอยู่  
น่าเรียน” 

 

 

 
1) โรงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง 
2) โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
3) โรงเรียนมีระบบความปลอดภัย 
4) โรงเรียนเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
5) โรงเรียนเป็นโรงเรียน พอเพียง สุจริต คุณธรรม 
6) โรงเรียนจัดกำรศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT) 
7) โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในท่ีเข้มแข็ง 
8) โรงเรียนส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 
ผลิตภัณฑ์ 
9) โรงเรียนมีนวัตกรรมในกำรบริหารจัดการ 
10) โรงเรียนมีภูมิทัศน์ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย “น่าดู นา่อยู่ 
น่าเรียน 
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   ❹ สำนักงานเลิศ Smart Office 
   จุดเน้น 
   ➢ ใช้หลักธรรมาภิบาล 
   ➢ บริหารด้วยนวัตกรรม 
   ➢ น้อมน้าศาสตร์พระราชา 
   ➢ มุ่งการพัฒนาสู่ความยั่งยืน   
   “น่าอยู่ น่าทำงาน บริการประทับใจ” 

 
1) สพม.นครสวรรค์ เป็นองค์กรคุณธรรม บริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 
2) สพม.นครสวรรค์ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3) สพม.นครสวรรค์ ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
4) บุคลากร สพม.นครสวรรค์ ทุกคน มีความสามารถด้านทักษะ 
ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR 
English Literacy และทักษะ Digital Literacy 
5) สพม.นครสวรรค์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) 
6) สพม.นครสวรรค์ เป็นสำนักงานน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย “น่าอยู่ น่าทำงาน บริการประทับใจ” 
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ส่วนท่ี 3 
วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา 

วิเคราะห์บริบทของโรงเรียนหนองโพพิทยา 
 ในการดำเนินการวิเคราะห์บริบทเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหนองโพพิทยา ได้จัดให้มี
การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน อันได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรอื่นใน
โรงเรียน ตัวแทนนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และตัวแทนเครือข่ายชุมชน เพื่อ
ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งระดมความคิด
และร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน โดยเสนอผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
จุดแข็ง มุมมอง 2S 4M 
Structure - โครงสร้างและนโยบายองค์กร 
- โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงาน กำหนดนโยบายและ
เป้าหมายในการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน 
- ผู้ปกครอง ชุมชน  องค์กรภาครัฐและเอกชนส่วนร่วมใน
การกำหนดนโยบาย วางแผน ดำเนินงานและประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
- การส่ือสารประชาสัมพันธ์ และการประสานงานของ
โรงเรียนท่ัวถึงเป็นผลให้บุคลากรและชุมชนมีความเข้าใจต่อ
การจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
- โรงเรียนมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
- โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน และครูทุกคนมีส่วนร่วม
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
Service/Products – การบริการและคุณลักษณะผู้เรียน 
- โรงเรียนจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานตามความต้องการของผู้เรียน 
- โรงเรียนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยบูรณาการกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม 

จุดอ่อน มุมมอง 2S 4M 
Structure - โครงสร้างและนโยบายองค์กร 
- โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน บางงาน 
ไม่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานจริง เป็นผลให้ 
การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
Service/Products – การบริการและคุณลักษณะผู้เรียน 
- นักเรียนบางส่วนขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
- นักเรียนบางส่วนของโรงเรียนขาดจิตสาธารณะ 
- นักเรียนมีจิตสำนึกท่ีเห็นประโยชน์ส่วนรวม อนุรกัษ์ภูมิ
ปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
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- นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์เป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีกำหนดอยู่ในระดับดี 
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์อยู่
ในระดับดีมาก 
- นักเรียนมีสุนทรียภาพ มีลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรี 
กีฬาอยู่ในระดับดีมาก 
- นักเรียนมีทักษะในการจัดการและการทำงาน รักการ
ทำงาน มีเจตคติทีดีต่ออาชีพสุจริต และทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้ ในระดับดีมาก 
- นักเรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัวชุมชน และสังคม 
สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ปฏิบัติตนตามวิถี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนด 
- นักเรียนมากกว่าร้อยละ 90 ศึกษาต่อระดับสูงขึ้น 
บางส่วนเข้าสู่ ตลาดแรงงาน สามารถประกอบอาชีพ
เหมาะสมกับตนเอง 
- โรงเรียนจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
- โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม และเอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
- นักเรียนส่วนมากมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึ่งประสงค์ 8 ประการ 
Man - บุคลากร  
- การกำหนดอัตรากำลังมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  
อัตราส่วน 1 : 30 
การกำหนดอัตรากำลังมัธยมศึกษาปีท่ี 4- 6 
อัตราส่วน 1 : 35 
- ครูมีความตระหนักท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 
- ครูมีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคม 
- ครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
- ครูปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบเสียสละ เอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
- ครูมีมนุษยสัมพันธ์และสุขภาพจิตท่ีดี สามารถให้
คำแนะนำและแก้ปัญหาให้กับนักเรียนได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man - บุคลากร  
- โรงเรียนขาดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการเรียน
การสอนโดยตรง โดยให้ครูผู้สอนมาปฏิบัติหน้าท่ี ทำให้มี
ผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
- เจ้าหน้าท่ีการเงิน พัสดุโรงเรียน พัสดุกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ / งานมีความเข้าใจในการเบิกจ่ายงบประมาณไม่
ตรงกัน ทำให้การใช้จ่ายเงินตามแผนงาน / โครงการ ล่าช้า 
- การประสานงานภายในระหว่างกลุ่มบริหารไม่ท่ัวถึง และ
ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดการทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
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- ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถเป็นประจำ
ทุกปี 
Money – การเงิน 
- โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หรือเงินอื่น 
เป็นไปตามระเบียบฯ ใช้งบประมาณอย่างประหยัด เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
- โรงเรียนมีความสามารถในการจัดหารายได้ เพื่อมา
สนับสนุนในการจัดการศึกษา 
- โรงเรียนกำหนดแผนการใช้เงิน เพื่อการจัดการศึกษาไว้
อย่างชัดเจน 
- โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
- โรงเรียนกำหนดระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับงานการเงินไว้อย่างชัดเจน 
- โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน สมาคม
ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู ในการระดมทรัพยากร 
- การบริการการเงินของโรงเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 
Materials - วัสดุอุปกรณ์  
- โรงเรียนมีเอกสาร ส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาท่ีทันสมัยเหมาะสมเพียงพอ 
โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ท่ีเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวกตาม
เกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
- โรงเรียนได้จัดให้มีการซ่อมแซม บำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ 
อาคารสถานท่ี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
เอื้อต่อการเรียนการสอน 
- โรงเรียนมีระบบค้นคว้าข้อมูลท่ีเปิดกว้าง โดยนักเรียน
สามารถใช้อินเตอร์ได้ทุกจุดของโรงเรียน 
Management - การจัดการ  
- โรงเรียนมีการบริหาร และการจัดการอย่างเป็นระบบ 
- ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ มี
ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้องค์กรมี
การจัดการศึกษาสนองตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษา 
- โรงเรียนมีการบันทึกการรายงานผล และการประเมินผล
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาท่ีกำหนด มีการ

 
 
Money – การเงิน 
- โรงเรียนขาดบุคลากรฝ่ายสนับสนุนด้านตำแหน่งการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materials - วัสดุอุปกรณ์ 
- วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Management – การจัดการ 
- การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อนำไป
พัฒนาปรับปรุง งานของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบท่ีชัดเจน 
- การนิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการปฏิบัติงาน ยังไม่สมบูรณ์ 
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ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนหลากหลาย
ช่องทาง 
- มีการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรอื่นของโรงเรียนอย่าง
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
- การดำเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตาม
มาตรฐาน 
- มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 
ความสามารถ และปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
- โรงเรียนมีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ เพื่อลด
ขั้นตอนและให้เกิดประสิทธิภาพ 
- โรงเรียนมีคำส่ังแต่งต้ังและ มอบหมายหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
โอกาส มุมมอง STEP 
Social–cultural factors – วัฒนธรรม 
- ชุมชนส่วนใหญ่มีความเช่ือมั่นและศรัทธาต่อการจัดการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองโพพิทยา ส่งผลให้
ผู้ปกครองสนับสนุนการจัดการศึกษาและส่งบุตรหลานเข้ามา
เรียนเป็นจำนวนมาก 
- การดำเนินงานของชุมชนด้านอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมส่งผลให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม 
- ชุมชนมีประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็น
เอกลักษณ์ ซึ่งโรงเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทำให้
โรงเรียนเป็นท่ียอมรับ และศรัทธาของชุมชน 
- ระดับการศึกษาของประชากรในชุมชน อยู่ในระดับดี ส่งผล
ให้สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี 
- ชุมชนมีค่านิยมท่ีทันสมัย ยอมรับวัฒนธรรมต่างชาติ ส่งผล
ให้นักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง และกล้าแสดงออก 
- สังคมรอบโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายนอกและภมูิปัญญา
ท้องถิ่นจำนวนมากทำให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ไม่จำกัด 

อุปสรรค มุมมอง STEP  
Social–cultural factors – วัฒนธรรม 
- สถาบันครอบครัวของชุมชนบางส่วนไม่เข้มแข็ง ทำให้
นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
- สภาพสังคมท่ีเปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติ ทำให้นักเรียนมี
พฤติกรรมเลียนแบบและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
- ชุมชนมีแบบแผนการดำเนินชีวิตแบบสังคมเมือง มีสถาน
บริการ สถานบันเทิงใกล้โรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมี
พฤติกรรมเบ่ียงเบน 
- ค่านิยมด้านวัตถุของคนในสังคม ทำให้นักเรียนบางคนมี
พฤติกรรมเลียนแบบในทางฟุ่มเฟือย 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19ส่งผลให้ผลการ
ดำเนินงาน โครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
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- ชุมชนมีความพร้อมในด้านการบริหารสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานส่งผลให้การบริหารงานและการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
Technological factors - เทคโนโลยี  
- ความเจริญด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้นักเรียนมีแหล่งศึกษา
ค้นคว้าและนำมาใช้ประกอบการเรียนรู้ท่ีทันสมัยอย่าง
รวดเร็ว หลากหลาย 
- ความเจริญด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้ครูนำเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
- ความเจริญด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้โรงเรียนมีเครื่องมือท่ีใช้
ในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
- สถานประกอบการท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งนำมาเทคโนโลยีมา
ใช้บูรณาการภูมิปัญญาไทย และวิทยากรท้องถิ่น เพื่อใช้
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
Economic factors - เศรษฐกิจ  
- จากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจโรงเรียนจึงน้อมนำแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดระบบการบริหาร
ด้านบุคลากรและการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
- โรงเรียนอยู่ในเขตชุมชนเมือง ซึ่งมีการลงทุนด้านเศรษฐกิจ
เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านคุณภาพชีวิต การ
ประกอบอาชีพ สังคม วัฒนธรรม 
Political and legal factors - การเมือง กฎหมายและ
นโยบาย  
- นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสศึกษา
ต่อเพิ่มมากข้ึน 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 กำหนดให้การจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญท่ีสุด และ ส่งผล
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

 
 
 
Technological factors – เทคโนโลย ี
- ความเจริญด้านเทคโนโลยีส่งผลให้นักเรียนบางส่วนมี
ความสนใจต่อการเรียนลดลง 
- ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลให้
โรงเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น 
- การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วส่งผลให้นักเรียนเสีย
ค่าใช้จ่าย เสียเวลา และเสียสุขภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
Economic factors – เศรษฐกิจ 
- โรงเรียนมีภาระค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล 
ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนจากชุมชนน้อยลง 
- ค่าครองชีพของผู้ปกครองและนักเรียนสูงขึ้น 
 
 
Political and legal factors - การเมือง กฎหมายและ
นโยบาย 
- การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ทำให้นโยบายด้าน
การศึกษาเปล่ียนแปลงส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาไม่
ต่อเนื่องต้องปรับเปล่ียนตามรัฐบาลจึงขาดความต่อเนื่อง 
- นโยบายของรัฐบาลในด้านการกำหนดอัตรากำลัง ทำให้
โรงเรียนขาดบุคลากรบางสาขาวิชา ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอนลดลง 
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การจัดการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน 
- นักการเมืองทุกระดับ ผู้นำชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่น 
เห็นความสำคัญของการศึกษา และให้การสนับสนุนกิจกรรม
ทุกด้านของโรงเรียนส่งผลให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

การกำหนดสถานภาพของโรงเรียน 
 

 

  
 

น.น.คะแนน
คะแนนเต็ม จดุแข็ง จดุอ่อน จดุแข็ง จดุอ่อน
คือ ๑.๐๐ (๑-๕) (๑-๕)  +  - 

๑. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (s๑) 0.10 4.27 3.53 0.43 0.35 0.07
๒. ด้านผลผลิตและการบริหาร (s๒) 0.20 4.16 3.39 0.83 0.68 0.15

๓. ด้านบุคลากร (m๑) 0.25 4.38 3.9 1.10 0.98 0.12

๔. ด้านประสิทธิภาพการเงิน (m๒) 0.20 4.25 4.27 0.85 0.85 0.00

๓. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (m๓) 0.10 3.77 2.4 0.38 0.24 0.14

๔. ด้านบริหารจัดการ (m๔) 0.15 4.23 3.6 0.63 0.54 0.09

4.22 3.64 0.58
0.29เฉล่ียปัจจยัภายใน (จดุแข็ง-จดุอ่อน)/๒

ปัจจยัภายใน
ค่าคะแนน คะแนนจริง

สรุป

สรุปปัจจยัภายใน

น.น.คะแนน
คะแนนเต็ม โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค
คือ ๑.๐๐ (๑-๕) (๑-๕)  +  - 

๑. ด้านสังคมและวัฒนธรรม(S) 0.25 4.06 3.84 1.02 0.96 0.05

๒. ด้านเทคโนโลยี (T) 0.20 4.27 4.02 0.85 0.80 0.05

๓. ด้านเศรษฐกิจ (E) 0.25 4.5 4.07 1.13 1.02 0.11

๔. ด้านการเมอืงและกฎหมาย (P) 0.30 4.35 4.17 1.31 1.25 0.06

4.31 4.03 0.28
0.14

ค่าคะแนน คะแนนจริง
สรุป

ปัจจยัภายนอก

เฉล่ียปัจจยัภายนอก (โอกาส-อุปสรรค)/๒
สรุปปัจจยัภายนอก
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กราฟกำหนดสถานภาพของโรงเรียนหนองโพพิทยา 
 

 จากการศึกษาวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนหนองโพพิทยา แล้วนำข้อมูลมาประเมินสถานภาพ ปรากฏว่า
โรงเรียนหนองโพพิทยามีสภาพภายนอกที่เป็นโอกาสเอื้อต่อการพัฒนาและจัดการศึกษา  ส่วนปัจจัยภายในก็เป็น
จุดแข็งที่เอื้อและสนับสนุนต่อการบริหารจัดการศึกษาที่มีการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร     
จึงทำให้โรงเรียนหนองโพพิทยา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำมากำหนดเป็น
นโยบาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  และจุดเน้น ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนหนองโพพิทยา ดังนี้ 
นโยบายของโรงเรียนหนองโพพิทยา 
 โรงเรียนหนองโพพิทยาเป็นสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหัวใจหลัก โดยได้กำหนดนโยบาย
ต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง ศึกษาธิการ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การปรับ
สภาพแวดล้อมและทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ การมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
มีความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังผู ้เร ียนด้านคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย ค่านิยมหลักของคนไทย           
12 ประการ พัฒนาผู้เรียนด้านสุนทรียภาพ มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน และมุ่งพัฒนา 
การน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดนโยบาย
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

        S (+)        W (-)

      O (+)

        T (-)

        

    

0.25

0.14

    

0.14
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ประมุข ปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึงโทษและอันตรายของยาเสพติด และรู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยา    
เสพติด รวมทั้งมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน โดยรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท้ังในฐานะท่ีเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองของโลก เพื่อเป็นรากฐานท่ีพอเพียงสำหรับการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาหน้าที่การงานและการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตัว
และครอบครัว เพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งสำหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการ
พัฒนาประเทศ ท่ียั่งยืนในอนาคตในการจัด การศึกษาข้ันพื้นฐานยึดหลักท่ีสอดคล้องกับอุดมการณ์ ดังนี้ 
 1. หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม เป็นผู้ท่ี
มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ท่ี
พอเพียงต่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญ
ฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทยให้มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น
และประเทศชาติ มีความรู้และทักษะพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพที่สุจริต มีความมุ่งมั ่น ขยัน ซื ่อสัตย์ 
ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดี ทั้งของครอบครัว ชุมชน สังคมไทย
และสังคมโลก 
 2. หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยท้ังปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 
12 ปี อย่างท่ัวถึงเท่าเทียมควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนช้ันหรือความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม 
 3. หลักการมีส่วนร่วม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด 
การศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี  
และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2557  
 4. หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานต้องสอดคล้อง 
กับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2557 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 
 วิสัยทัศน์ 
 ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ดำเนินชีวิตตามวิถีไทย  
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  
พันธกิจ 
      1. ร่วมมือกับทุกภาคีพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานชาติ  
      2. พัฒนานักเรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะและเจตคติ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามแนวทางการจัดการศึกษาปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล รักและธำรงรักษา
วัฒนธรรมไทย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
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      3. ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มุ่งเน้นการคิด การใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาความสามารถ
รายบุคคล ทั้งการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การประมวลวิเคราะห์ สร้างทางเลือกตัดสินใจ การน ำเสนอผล
การศึกษา และการนำผลการศึกษานำไปประยุกต์ใช้ 
      4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ ในโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดสารเสพติดและ
อบายมุข โรงเรียนแกนนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์  
      5. สร้างเสริมความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจนักเรียนให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตอย่างมี
ความสุขในอนาคต  
      6. พัฒนาบุคลากรท้ังด้านความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานอื่น 
ท่ีได้รับมอบหมาย โดยเน้นสร้างค่านิยมองค์กรทียึดมั่นในการทำงานทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ และมีความรัก 
ความสามัคคีกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำงานร่วมกันเป็นทีม  
      7. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และจัดการเรียนรู้เพื ่อพัฒนา
ศักยภาพตามความสนใจความถนัดของผู้เรียน เพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ 
 เป้าประสงค์ 
      เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองโพพิทยา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานบน
พื้นฐานของความเป็นไทย จึงกำหนดเป้าประสงค์ดังนี้ 
      1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ และได้รับโอกาส 
ในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
      2. ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และทำงานมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
      3. สถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื ่อนการศึกษาขั ้นพื ้นฐานสู ่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 
      4. สถานศึกษาเน้นการทำงานแบบบูรณาการ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา 
      5. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นพลโลก 
      6. โรงเรียนผ่านการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 กลยุทธ์ 
      1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
      2. ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
      3. ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      4. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านดนตรี คีตศิลป์ และวัฒนธรรมไทย 
      5. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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 แผนงานการดำเนินงาน 
      1. แผนงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
      2. แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
      3. แผนงานพัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      4. แผนงานพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านดนตรี คีตศิลป์ และวัฒนธรรมไทย 
      5. แผนงานพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 จุดเน้น 
      โรงเรียนหนองโพพิทยา มีการกำหนดจุดเน้นการดำเนินงาน ที ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์ของโรงเรียนหนองโพพิทยา ดังนี้ 
      กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  จุดเน้นท่ี 1  ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  จุดเน้นท่ี 2 ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา 
  ขั้นพื้นฐาน 
      กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  จุดเน้นท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษาตามมาตรฐาน  
 การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
   
   
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  จุดเน้นท่ี 4 ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถนำไป 
 ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
  จุดเน้นท่ี 5 ส่งเสริมพัฒนาการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
  จุดเน้นท่ี 6 ส่งเสริมพัฒนาให้มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
  จุดเน้นท่ี 7 ส่งเสริมพัฒนาให้มีการตรวจสอบ ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา 
 พัฒนาผู้เรียน 
  จุดเน้นท่ี 8 ส่งเสริมพัฒนาให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา  
 และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านดนตรี คีตศิลป์ และวัฒนธรรมไทย 
  จุดเน้นท่ี 9   ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านดนตรีคนละ 1 อย่าง 
  จุดเน้นท่ี 10  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านคีตศิลป์ 
  จุดเน้นท่ี 11  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสืบสานศิลปะ การแสดงท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  จุดเน้นท่ี 12 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษาเพื่อสร้างเสริม 
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 ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
      กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  จุดเน้นท่ี 1  ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
       ตัวชี้วัด 
   1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
   2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ 
   คิดเห็น และแก้ปัญหา 
   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 
  จุดเน้นท่ี 2 ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน 
   ตัวชี้วัด 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
      กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  จุดเน้นท่ี 3 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษาตามมาตรฐาน  
  การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
   ตัวชี้วัด 
   1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
        2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
        3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
       4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
        5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
        6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
   เรียนรู้ 
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      กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  จุดเน้นที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
 ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
   ตัวชี้วัด 
   1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึก 
   ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไป 
   ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

   2) ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 

  จุดเน้นท่ี 5 ส่งเสริมพัฒนาการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
   ตัวชี้วัด 
   1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

   2) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ มี   
   application     

   3) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน  

   ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึก 
   ปฏิบัติจริง 

  จุดเน้นท่ี 6 ส่งเสริมพัฒนาให้มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
   ตัวชี้วัด 
   1) ครู มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรัก 
   การเรียนรู้ 
  จุดเน้นท่ี 7 ส่งเสริมพัฒนาให้มีการตรวจสอบ ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา 
 พัฒนาผู้เรียน 
   ตัวชี้วัด 
   1) ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ นำผล 
   มาพัฒนาผู้เรียน 

   2) ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

  จุดเน้นท่ี 8 ส่งเสริมพัฒนาให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และ 
 ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
   ตัวชี้วัด 
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   1) ครู และ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลก เปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ 
   พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

       
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านดนตรี คีตศิลป์ และวัฒนธรรมไทย 
  จุดเน้นท่ี 9    ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านดนตรีคนละ 1 อย่าง 
   ตัวชี้วัด 
   1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีศักยภาพด้านดนตรีคนละ 1 อย่าง 
  จุดเน้นท่ี 10  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านคีตศิลป์ 
   ตัวชี้วัด 
   1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีศักยภาพด้านคีตศิลป์ 
  จุดเน้นท่ี 11  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสืบสานศิลปะ การแสดงท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย 
   ตัวชี้วัด 
   1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีความสามารถในการสืบสานศิลปะ  
   การแสดงท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  จุดเน้นท่ี 12 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพื่อสร้างเสริม 
 ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ตัวชี้วัด 
   1) สถานศึกษามีแผนความปลอดภัย และมีการปฏิบัติเสริมสร้างความปลอดภัยใน 
   สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับ ดีเลิศ 
   2) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการคุ้มครองดูแลให้มี 
   ความปลอดภัยในระดับ ดีเลิศ 
   3) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย 
   ของสถานศึกษาในระดับ ดีเลิศ 
   4) สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพื่อสร้าง 
   เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ในระดับ ดีเลิศ 
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ส่วนท่ี 4 
กรอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อุดมการณ์หลักการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 อุดมการณ์ 
      เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคน
ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ังในฐานะท่ีเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพื่อเป็นรากฐานท่ีพอเพียง สำหรับการ
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหน้าที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตน และครอบครัว และ
เพื่อสร้างรากฐานท่ีแข็งแกร่งสาหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศท่ี
ยั่งยืนในอนาคต 
 หลักการ 
      ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยึดหลักท่ีสอดคล้องกับอุดมการณ์ดังนี้ 
  1. หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั ้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม เป็นผู้มีจริยธรรมในการดาเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ท่ีพอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปล่ียนแปลงได้อย่างเท่าทัน
และชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย 
  2. หลักการจัดการศึกษาเพื ่อความเป็นไทย ให้มีความรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ ่นและ
ประเทศชาติมีความรู้และทักษะพื้นฐานสาหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์  ประหยัด 
อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติท่ีพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก 
  3. หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยท่ังปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาพื้นฐาน ไม่น้อย
กว่า 12 ปี อย่างเท่าถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือความแตกต่าง ทางสังคม
วัฒนธรรม 
  4. หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและ
การจัดการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์
ศักดิ์ศรีและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
เกี่ยวกับการกระจายอำนาจ 
  5. หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั ้นพื้นฐานต้อง
สอดคล้องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2545 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลท่ี
แถลงต่อรัฐสภา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
มาตรฐานการอุดมศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 “มาตรฐานการศึกษาของชาติ” หมายถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์ของคน
ไทย เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบสำหรับสร้างคนไทย 4.0 ท่ีแม้แตกต่างตามบริบทของท้องถิ่นและของ
สถานศึกษา แต่มีจุดหมายร่วมคือ “ธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก” สามารถเป็นกำลังสำคัญในการ
พัฒนาประเทศท้ังในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการเมืองต่อไปได้ 
 เป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
  มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นแนวทางสำหรับการ
พัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที ่พึงประสงค์ของการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมายในการจัด
การศึกษา โดยการกำหนดผลลัพธ์ที ่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับ และประเภท
การศึกษา และใช้เป็นเป้าหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกเพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ใช้เป็นแนวทางใน
การส่งเสริม การกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 
   เป้าหมายสำคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา  
คือ การให้อิสระสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของ
ผู้เรียนท่ีสอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดว่า สถานศึกษาเป็นผู้จัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (การประเมินตนเอง) โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อนำไปสู่กรอบผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ตามบริบท ระดับและประเภทการศึกษาของสถานศึกษา และให้
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทำหน้าที่ประเมินภายนอกตาม
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและประเด็นอื่น ๆ  ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดโดยมุ่งหมายให้เป็นการ
ประเมินเพื่อพัฒนา 
  
 
คุณธรรม ทักษะและความรู้ที่จำเป็นบนฐานค่านยิมร่วม สู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา 
  การจัดการศึกษาของชาติจะต้องทำให้เกิดผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนอัน
เป็นผลท่ีเกิดจากการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาข้ันพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงการ
อุดมศึกษา ท้ังนี้  สถานศึกษามีอิสระในการกำหนดแนวคิด  ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา ใหเ้ป็น 
อัตลักษณ์และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของผู้เรียน 
  ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ท่ีตอบสนองวิสัยทัศน์ 
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน โดยคนไทย 4.0 จะต้องธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก 
นั่นคือเป็นคนดีมีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วมของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณลักษณะ 3 ด้าน 
โดยเป็นคุณลักษณะขั้นต่ำดังต่อไปนี้ 
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  1. ผู้เรียนรู้ เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุค
ดิจิทัลและโลกในอนาคต และมีสมรรถนะท่ีเกิดจากความรู้ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิตเพื่อสร้างงานหรือสัมมาอาชีพบนพื้นฐานของความพอเพียง ความมั่นคงในชีวิต และ
คุณภาพชีวิตท่ีดีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
  2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษท่ี 21 ความฉลาดดิจิทัล 
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์และมีคุณลักษณะของความเป็น
ผู้ประกอบการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลค่าให้กับตนเอง 
และสังคม 
  3. พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นผู้มีความรักชาติรักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและ 
พลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความ
เท่าเทียมเสมอภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่างสันติ 
  โดยผลลัพธ์ที่พึงประสงค์3 ด้าน ที่เหมาะสมตามช่วงวัย ที่มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงและสะสม
ต้ังแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาข้ันพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา  ดังแผนภาพ 

 ท้ังนี้ การนำกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาไปสู่การปฏิบัติสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
จะเป็นหน่วยประสานงานในการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแปลงกรอบ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา สู่การจัดทำ กำกับ ติดตาม และประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นต่ำที่จำเป็น
สำหรับแต่ละระดับและประเภทการศึกษา เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา กระบวนการดำเนินงานดังกล่าว ควรใช้การทำงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และใช้การ
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วิจัยเป็นฐาน 
 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561  ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 มีจำนวน 
3 มาตรฐาน ได้แก่ 
    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
    มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
 และแก้ปัญหา 
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
      1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
      2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
 กลุ่มเป้าหมาย 
      2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
      2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
      3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
      3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
การบริหารจัดการงบประมาณ 
 งบประมาณรายรับ 

อุดหนุนรายหัว/ระดับชั้น รายหัวต่อปี 
ม.ต้น 3,500 

ม.ปลาย 3,800 
อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายหัวต่อปี 

ม.ต้น 880 
ม.ปลาย 950 

 

ประมาณการรายจ่ายจำแนกตามกลุ่มงาน 
ท่ี กลุ่มงานที่ได้รับจัดสรร ร้อยละของงบประมาณ 
1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 60 
2 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 5 
3 กลุ่มงานบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 10 
4 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 15 
5 งบสำรองจ่าย 10 

รวม 100 
 

การบริหารจัดการเงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ท่ี กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณรายหัว 

ม.ต้น 
งบประมาณรายหัว 

ม.ปลาย 
1 กิจกรรมวิชาการ 380 450 
2 กิจกรรมคุณธรรม/ค่ายคุณธรรม 100 100 
3 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี/บำเพ็ญประโยชน์ 150 150 
4 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ 150 150 
5 กิจกรรมบริการเทคโนโลยี ICT 100 100 

รวม 880 950 
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ความสอดคล้องของกลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
ตารางจุดเน้น ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) โรงเรียนหนองโพพิทยา 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ค่าเป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ           71 72 74 75 76 

1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี   ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา 

80 82 84 85 86 

1.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการ
ส่ือสาร ในระดับดี 

77 78 81 82 83 

1.3 นักเรียนมีความสามารถการส่ือสารการนำเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 84 86 88 89 90 
1.4 นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 59 61 62 63 64 
1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

54 55 57 58 59 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

75 77 79 80 81 

2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 84 85 88 89 90 

2.2 นักเรียนผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 67 69 71 72 73 
2.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด
ในระดับดี 

75 76 78 79 80 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 69 70 72 73 74 

3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา 

77 78 81 82 83 

3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการทำโครงงาน/ส่ิงประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิดขั้นตอน การทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 

74 75 77 78 79 

3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 64 65 67 68 69 
3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมไปใช้  และมีการเผยแพร่ 61 63 64 65 66 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 79 81 83 84 85 

4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

83 85 87 88 89 
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4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ในระดับดี 

80 81 84 85 86 

4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 75 75 79 80 81 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 62 63 65 66 67 
5.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 70 71 74 75 76 
5.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 50 51 53 54 55 
5.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 57 58 60 61 62 
5.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 65 66 68 69 70 
5.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 70 71 74 75 76 
5.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 65 66 68 69 70 
5.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3  
ขึ้นไป 

71 72 75 76 77 

5.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ระดับ 3 ขึ้นไป 

50 51 53 54 55 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 86 87 90 91 92 
6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดี ต่องานอาชีพ 80 81 84 85 86 
6.2  นักเรียน มี ID Pan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 87 88 91 92 93 
6.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีความพร้อมท่ีศึกษาต่อ ในระดับท่ีสูงขึ้น 88 90 93 94 95 
6.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มีความพร้อมในการทำงานและการประกอบ
อาชีพ 

88 90 93 94 95 

1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ค่าเป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 89 91 94 95 96 
1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 91 93 95 96 97 
1.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำและมีจิตอาสา 89 91 93 94 95 
1.3 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี และเป็นแบบอย่างได้ 89 90 93 94 95 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 88 90 93 94 95 
2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่น 86 87 90 91 92 
2.2 นักเรียน มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 90 91 94 95 96 
2.3 นักเรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 89 91 93 94 95 

2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 87 89 91 92 93 
2.5 นักเรียน มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและ
ท้องถิ่น 

90 92 94 95 96 
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3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 85 87 90 91 92 
3.1 นักเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง 

84 86 88 89 90 

3.2 นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 
และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

87 88 91 92 93 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 85 87 90 91 92 
4.1 นักเรียน มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 

85 87 90 91 92 

4.2 นักเรียน  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา หรือ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

84 86 88 89 90 

4.3 นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

86 88 90 91 92 

4.4 นักเรียน หลีกเล่ียงจากส่ิงมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุข
ทุกชนิด 

84 85 88 89 90 

4.5 นักเรียน มคีวามรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 86 88 91 92 93 
4.6 นักเรียน มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการดำเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมี
จิตสาธารณะ 

87 89 92 93 94 

4.7 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิตในระดับดี 

85 87 89 90 91 

 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 2569 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

84 85 88 89 90 

3.1.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เนน้กระบวนการคิด และให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

84 86 88 89 90 

3.1.2 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 83 85 87 88 89 
3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 85 86 89 90 91 
3.2.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 85 87 90 91 92 
3.2.2 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ มี 
application     

84 86 89 90 91 

3.2.3 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติจริง 

85 86 89 90 91 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 82 84 86 87 88 
3.3.1 ครู มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้
นักเรียนรักการเรียนรู ้

82 84 86 87 88 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 82 84 86 87 88 
3.4.1 ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ 
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

82 83 86 87 88 

3.4.2 ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายของการ
เรียนรู ้

83 84 87 88 89 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

85 86 89 90 91 

3.5.1 ครู และ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลก เปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

85 86 89 90 91 
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ตารางกลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) โรงเรียนหนองโพพิทยา 

 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จุดเน้น ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย  

โครงการ/กิจกรรม 
2565 2566 2567 2568 2569 

1. ส ่ ง เสร ิ มพ ัฒนาให้
ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทาง
ว ิชาการตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

71 72 74 75 76  
 

โครงการพฒันาความสามารถทางดา้นการอ่าน การเขียน  
การคิดวิเคราะห ์การส่ือสาร และการคิดค านวณ 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด

อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

72 77 79 80 81 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 69 70 72 73 74 โครงการพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) ม ีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร 

79 81 83 84 85 โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
และการส่ือสาร 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

62 63 65 66 67 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามหลักสูตรฯ 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

86 87 90 91 92 โครงการพัฒนาผู้เรียนมีความรู้ทักษะพืน้ฐานและเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

2. ส ่ ง เสร ิ มพ ัฒนาให้
ผู ้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พ ึ ง ป ร ะ ส ง ค ์ ต า ม
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

89 91 94 95 96 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
โครงการค่ายคุณธรรม / โครงการค่ายลูกเสือ 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 88 90 93 94 95 โครงการความภาคภูมิใจในมาตุภูมิ 
3) การยอมรับที ่จะอยู ่ร ่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

85 87 90 91 92 โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมือง พลโลก 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 85 87 90 91 92 โครงส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ 
โครงการกีฬาภายใน "หนองโพเกมส์" 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนหนองโพพิทยา 80 
 

 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

จุดเน้น ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  

โครงการ/กิจกรรม 
2565 2566 2567 2568 2569 

3. ส่งเสริมพัฒนา
กระบวนการบริหารและ
การจัดการสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
ประกันคุณภาพทางการศึกษา 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

3) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
ค ุณภาพผ ู ้ เ ร ี ยนรอบด ้านตาม
หล ักส ู ตรสถานศ ึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ โครงการพัฒนาวิชาการ 

4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ โครงการพัฒนาครูจัดการเรียนรู้แบบ Active learning 
โครงการศึกษาดูงาน (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ โครงการพัฒนา และใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร 
พัฒนาระบบและเทคโนโลยีสาสนเทศเพื่อการบริหารและการ
เรียนรู ้
โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการส่ือสาร 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

จุดเน้น ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  โครงการ/กิจกรรม 

2565 2566 2567 2568 2569  
4. ส่งเสร ิมพัฒนาการจ ัดการ
เร ียนร ู ้ ผ ่านกระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

 
 
 
 
 

1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการ
เรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูต
สถานศึกษา และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

84 86 88 89 90 โครงการพัฒนาครูจัดการเรียนรู้แบบ 
Active learningโครงการพัฒนาวิชาการ 

2) ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning 

83 85 87 88 89 โครงการพัฒนาครูจัดการเรียนรู้แบบ Active 
learning 

5. ส่งเสริมพัฒนาการใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ส่ือ
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

85 87 90 91 92 โครงการพัฒนาครูจัดการเรียนรู้แบบ 
Active learning  

/กิจกรรมใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

2) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ มี application     

84 86 89 90 91 

3) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ 
แหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน และภายนอก
โรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อ
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 

85 86 89 90 91 โครงการทัศนศึกษา 
โครงการพัฒนาครูจัดการเรียนรู้แบบ 

Active learning  
/กิจกรรมใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
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จุดเน้น ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  โครงการ/กิจกรรม 

2565 2566 2567 2568 2569  
6. ส่งเสริมพัฒนาให้มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

1) ครู มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิง
บวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้
นักเรียนรักการเรียนรู ้

82 84 86 87 88 โครงการพัฒนาครูจัดการเรียนรู้แบบ 
Active learning  

/กิจกรรมปฏิสัมพันธ์สร้างสรรค์การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ส ่ ง เ สร ิ มพ ัฒนา ให้ ม ี ก าร
ตรวจสอบ ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

 

1) ครู มีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูล
ย้อนกลับ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

82 83 86 87 88  
 

โครงการพัฒนาครูจัดการเรียนรู้แบบ 
Active learning  

/ กิจกรรมท่ี 4 ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 

2) ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย
ของการเรียนรู ้

83 84 87 88 89 

8. ส่งเสริมพัฒนาให้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

1) ครู และ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีการ
แลก เปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

85 86 89 90 91 โครงการพัฒนาครูจัดการเรียนรู้แบบ 
Active learning  

/ กิจกรรมท่ี 5 นิทรรศนาการผลงานครูมือ
อาชีพ 
  กิจกรรมท่ี 6 PLC by NP teacher 
 กิจกรรมที 7 นิเทศ กำกับ ติดตาม 
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านดนตรี คีตศิลป์ และวัฒนธรรมไทย 

จุดเน้น ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  

โครงการ/กิจกรรม 
2565 2566 2567 2568 2569 

9. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพด้านดนตรีคนละ 1 อย่าง 

1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีศักยภาพ
ด้านดนตรีคนละ 1 อย่าง 

80 82 84 85 86 โครงการพัฒนาความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม/ กิจกรรมท่ี 6 สัปดาห์ศิลป์ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตาม
หลักสูตรฯ/ 
กิจกรรมท่ี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

10. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพด้านคีตศิลป์ 

1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีศักยภาพ
ด้านคีตศิลป์ 

80 82 84 85 86 โครงการพัฒนาความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม/ กิจกรรมท่ี 6 สัปดาห์ศิลป์ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตาม
หลักสูตรฯ/ 
กิจกรรมท่ี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

11. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน สืบสาน
ศิลปะ การแสดงท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมไทย 

1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มี
ความสามารถในการสืบสานศิลปะ  
การแสดงท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย 
 

80 82 84 85 86 โครงการความภาคภูมิใจในมาตุภูมิ/  
กิจกรรมท่ี งานประจำปีวัดหนองโพ 
โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน/ 
กิจกรรมท่ี กิจกรรมประกวดมารยาท 
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กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

จุดเน้น ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  

โครงการ/กิจกรรม 
2565 2566 2567 2568 2569 

12. ส่งเสริมพัฒนากระบวนการ
บ ร ิ ห า ร  แ ล ะ ก า ร จ ั ด ก า ร
สถานศึกษาเพ ื ่ อสร ้ างเสริม
 ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 
ค ุณภาพชีว ิตท ี ่ เป ็นม ิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1) สถานศึกษามีแผนความปลอดภัย 
และม ีการปฏ ิบ ัต ิ เสร ิมสร ้ างคว าม
ปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในระดับ ดีเลิศ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ/ 
กิจกรรมท่ี เสริมสร้าง ป้องกัน รู้เท่าทันโรคระบาด 
โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน/ 
กิจกรรมท่ี โรงเรียนสีขาว 

2) นักเร ียน คร ูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนได้รับการคุ้มครองดูแลให้มี 
ความปลอดภัยในระดับ ดีเลิศ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน/ 
กิจกรรมท่ี โรงเรียนสีขาว 

3) สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจาก
ภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานด้าน
ความปลอดภัยของสถานศึกษาในระดับ 
ดีเลิศ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน/ 
กิจกรรมท่ี ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมท่ี ประชุมผู้ปกครอง 
โครงการความภาคภูมิใจในมาตุภูมิ/ 
กิจกรรมท่ี ชมรมศิษย์เก่า 

4) สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการ
บริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับ
ส ิ ่ งแวดล ้อม ตามหล ักปร ัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับ ดีเลิศ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน/ 
กิจกรรมท่ี สถานศึกษาพอเพียง 
โครงการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา/ 
กิจกรรมท่ี Zero Waste 
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมท่ี ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ทางธรรมชาติ 
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ส่วนท่ี 5 
การกำกับติดตามตรวจสอบคุณภาพและรายงาน 

การนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 การนำแผนสู่การปฏิบัติ 
  การนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะเป็น
ความสามารถที่จะผลักดันการท างานของกลไกที่สำคัญทั้งหมด ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้     
การดำเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ค่านิยม 
เป้าหมาย รวมถึงวิธีและกระบวนการทำงาน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องทำให้หน่วยงานยอมรับแนวทาง 
แผนงาน โครงงานนั้น และพร้อมที่นำแนวทางนั้นไปดำเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวิธีการ
ปฏิบัติงานของตน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการระดมกำลัง แสวงหาการสนับสนุน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นให้เกิดข้ึนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงกำหนดแนวทางการนำแผนไปสู่การปฏิบัติโดยสังเขป ดังนี้ 
  1) ผู้บริหารโรงเรียนผลักดันให้มีการดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และสม่ำเสมอ 
  2) โรงเรียนจัดทำแผนระยะกลางและจัดทำแผนปฏิบัติการ และดำเนินการตามแผน มีการกำกับ
ติดตาม ประเมินคุณภาพ ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามท่ีมุ่งหวังไว้ 
  3) เร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินงาน เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับ
สาระสำคัญของแผนให้ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบ มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้
การนำแผนสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผ่นต่อเนื่อง 
  4) มีการกำหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อความสอดคล้องกับแผนงาน และแผน
อัตรากำลัง และขจัดความซ้ำซ้อนของงาน 
  5) วางแนวปฏิบัติเพื ่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี ่ยวข้อง รวมทั้งลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  6) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความแม่นยำและเป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการได้ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปล่ียนแปลง 
  7) พัฒนาระบบการกำกับติดตาม และการประเมินผล ที่มุ ่งเน้นประเมินเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงการดำเนินงาน โดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลสำเร็จการดำเนินงานทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพระยะเวลาใน
การประเมิน ผู้ประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  
การติดตามและประเมินผล 
  หลังจากท่ีโรงเรียนได้ปฏิบัติดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานี้แล้ว จำเป็นต้องมีการ
กำกับติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ท่ีกำหนดในเวลาท่ีกำหนดไว้หรือไม่ โดยการติดตามประเมินผลจะวัดจากจุดมุ่งหมายหลัก โดยสรุปได้ดังนี้ 
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  1) มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพท่ีเป็นผู้นำ มีคุณธรรม สังคมยกย่องและให้การยอมรับ มีทักษะใน
การเรียนรู้ด้านวิชาการ รับผิดชอบต่อสังคม มีสำนึกในความเป็นไทย รู้จักดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่ามีสุขภาพท่ีดี 
  2) มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมืออาชีพ เพื่อสนองความต้องการของสังคม 
ทางวิชาการ โดยเน้นคุณภาพระดับสากล และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนและให้บุคลากร
ทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
  3) มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถสร้าง
มาตรฐานการบริการให้เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยการประเมินผลมีกระบวนการอย่างคร่าวๆ ดังนี้ 
            (1) โรงเรียนสร้างกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน เพื่อสามารถเอื้อประโยชน์ร่วมกันได้ในทุกหน่วยงาน โดยจัดทำเกณฑ์ชี้วัด
ความสำเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม 
           (2) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง 
           (3) มีการปรับปรุงแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
            (4) สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีโครงการท่ีดำเนินกรช้ากว่าท่ีกำหนด และตรวจสอบคุณภาพ
อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ 
 
การกำกับติดตามการดำเนินงาน 

ปฏิทินการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนหนองโพพิทยา 

วัน เดือน ป ี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
เมษายน - ตรวจสอบ ทบทวน การจัดทำแผน 

ปฏิบัติการประจำปี (ปีการศึกษา) 
งานนโยบายและแผนงาน 
งานประกนัคุณภาพ 

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

(ครั้งท่ี 1) 
งานนโยบายและแผนงาน 

มีนาคม - สรุป ประเมินผล งาน/โครงการ/กิจกรรม 
(ครั้งท่ี 2) 

งานนโยบายและแผนงาน 

มีนาคม จัดทำรายงาน SAR งานประกนัคุณภาพ 
 

แนวทางการดำเนินงานในการปฏบิัติตามกลยุทธ์ให้บรรลุผล 
 1. การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน/โครงการ 
       ให้หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการดังนี้ 
  1) กำกับติดตามให้การดำเนินงาน/โครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
  2) รวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ หลังจากดำเนินงาน/โครงการเสร็จส้ินแล้วภายใน 
 15 วันทำการ 
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  3) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการเป็นรูปเล่มตามแบบท่ีโรงเรียนกำหนดภายใน
 วันท่ี 15 มีนาคม ของทุกปี 
 2. การตรวจสอบคุณภาพและรายงาน 
       ให้หัวหน้างานแผนงาน และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณโรงเรียนดำเนินการดังนี ้
  1) ควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
  2) รวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ จากกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัง
ดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว ภายใน 30 วันทำการ 
  3) จัดทำรายงานสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอจากการดำเนินงาน/โครงการของกลุ่มงาน 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ นำมาวิเคราะห์และนำเสนอผู้บริหาร ภายในวันท่ี 25 มีนาคม ของทุกปี 
 3. การรายงานผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนหนองโพพิทยา ว่าด้วยภาระงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานของ   
กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
และ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป และคู่มือการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
      1) ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างทุกคนจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามแบบท่ีโรงเรียนกำหนด 
      2) ให้คณะกรรมการประเมินภายในแต่ละกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และฝ่ายงานประกันคุณภาพ
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียน 
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