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ค ำน ำ 
แผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข พ.ศ.2562 – 2565 ฉบับนี้ เป็นเอกสารท่ีจัด

ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารของโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ภายใต้การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
(Performance – Base Budgeting) สาระส าคัญของแผลกลยุทธ์ฉบับนี้ ประกอบด้วยการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
สภาพแวดล้อม ท้ังปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในของโรงเรียน น ามาประเมนิสถานภาพของโรงเรียน โดยใช้
เทคนิค SWOT เพื่อก าหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์และโครงการ แนวทางการก ากับ ติดตามและประเมินผล 

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้การ
สนับสนุนให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนงบประมาณ และร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
 
 

                                                                                   
                                                                               (นายติระ  ไกรเทพ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 
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บทที่ 1  
ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 

1.1 บทน ำ 
โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ต้ังอยู่เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 1 ถนน เพชรเกษม ต าบล นาโยงเหนือ อ าเภอ นาโยง จังหวัด

ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170 โทรศัพท์ 075-299033โทรสาร 075-299034  
E-mail : sawat_@obec.go.th website http://www.srm.ac.th สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 13 เปิดสอนต้ังแต่ระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
มีเขตพื้นท่ีบริการ 6 ต าบล ได้แก่  
  - ต าบลนาโยงเหนือ อ.นาโยง (เขตเทศบาลต าบลนาโยงเหนือท้ังหมด)  
  - ต าบลกะช่อง อ.นาโยง 
  - ต าบลละมอ อ.นาโยง 
  - ต าบลนาหมื่นศรี อ.นาโยง 
  - ต าบลนาข้าวเสีย อ.นาโยง 
  - ต าบลนาโยงใต้ อ.เมือง 
1.2 ประวัติควำมเป็นมำของโรงเรียน 
        โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข  ต้ังอยู่ท่ี เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 1 ต าบลนาโยงเหนือ อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง มีเนื้อที ่25
ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา ประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2521 โดยมีผู้ริเริ่มและบริจาคท่ีดิน คือ พระครูสุทธิโศภน       
( อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนาภิมุข ) นายสวัสด์ิ  ฮุนตระกูล นายปล้ืม  พุทธรักษ์ ,พล.ต.ท.สมชาย  สุทธินนท์                        
และชาวนาโยง 
        เริ่มแรกปี พ.ศ. 2521 มีนักเรียนช้ัน ม.ศ.1 จ านวน 3 ห้องเรียน 136 คน  ครู-อาจารย์  10 คน                            
นายวิสุทธิ์ พิสิฐจ านง เป็นครูใหญ่คนแรก โดยอาศัยกุฏิและศาลาการเปรียญ ณ วัดรัตนาภิมุข เป็นสถานท่ีเรียน   วันท่ี 
23 มิถุนายน 2521 คุณสวัสด์ิ  ฮุนตระกูล และพล.ต.ท.สมชาย   สุทธินนท์ น าคณะจากกรุงเทพ ฯ ทอดผ้าป่า       ณ 
วัดรัตนาภิมุข  เพื่อรวบรวม ปัจจัยสร้างอาคารเรียนช่ัวคราว ช้ันเดียว 6 ห้องเรียน สร้างแล้วเสร็จปี 2521  ปัจจุบันคือ
อาคารเรียน ตรัง-กรุงเทพ ฯ 
       วันท่ี 12 มิถุนายน 2522 สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวาศาคตญาณ (วาสน มหาเถระ) ได้เสด็จมาเป็น
องค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน ตรัง-กรุงเทพ ฯ คุณสวัสด์ิ ฮุนตระกูล ได้มอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง แก่
รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา ( นายชงค์ วงศ์ขัน ) โรงเรียนจึงก าหนด ให้วันท่ี 12 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวัน
ก าเนิดโรงเรียน   
      นายติระ ไกรเทพ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข เป็นผู้บริหารคนปัจจุบัน ปีการศึกษา 
2559  มีแผนการจัดช้ันเรียนเป็น 6-5-5/3-4-4 จ านวน 27 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 896 คน  ผู้บริหาร 2 คน 
ครู-อาจารย์ จ านวน 41 คน ครูอัตราจ้าง  6  คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้างประจ า 3 คน ลูกจ้างช่ัวคราว 5 คน  
วิทยากรท้องถิ่น 1 คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 3 คน รวม 64 คน 
 
1.3 อ ำนำจและหน้ำที ่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีภำรกิจเก่ียวกับกำรจัดและกำรส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยมี
อ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

mailto:sawat_@obec.go.th
http://www.srm.ac.t/
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 2. ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และด าเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดต้ังจัดสรรทรัพยากร 
และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 3. พัฒนาระบบการบริหารและส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช้ ในการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา  
 4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษและประสาน ส่งเสริม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นของเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 6.ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นไปตามอ านาจและความรับผิดชอบของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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1.4 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน                                                                 
 
 
 

 
โครงสร้ำงกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำนแผนงำนและประกันคุณภำพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

คณะกรรมกำรทีป่รึกษำ  
กลุ่มบริหำรงำนแผนงำน 

และประกนัคุณภำพ 
รองผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มบริหำรงำนแผนงำนและประกนัคุณภำพ 

หัวหน้ำกลุ่มงำนแผนงำนและประกนั 

งานการควบคุมภายใน 

งานการค านวณตน้ทุนผลผลิต 
 

งานการจดัระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
 

งานวางแผนพฒันาโรงเรียน 
 

งานการจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

งานการจดัองคก์ร 
 

งานการประเมินผลการด าเนินงานแผนงานประกนัคุณภาพ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล (งำนบุคลำกร) 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
คณะกรรมกำรทีป่รึกษำ  
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

รองผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

หัวหน้ำกลุ่มงำนบุคลำกร 

๓.กำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนบุคคล 

๑.กำรบริหำรงำนบุคคล 

๒.๑งานท าทะเบียนประวติั
ขา้ราชการครูฯ 

๑.๒.๒งานวินยัและรักษาวินยั 

๑.๑.๒งานสรรหสบรรจุและ
แต่งตั้ง 

๑.๔.๑งานเล่ือนวิทยาฐานะ 
 

๑.๔ การบ ารุงขวญัและส่งเสริมก าลงัใจ 
 

๑.๒การพฒันาบุคลากร 
 

๑.๒.๑งานพฒันาบุคลากร 
 

๑.๑.การวางแผนอตัราก าลงั 
 

๒.กำรบริหำรงำนทะเบียนและ
สถติิข้ำรำชกำร 

๒.๒งานจดัท าหลกัฐานการปฏิบติั
ราชการ 

๑.๓.๑งานทดลองราชการ 

๑.๓การประเมินผลการปฏิบติังาน 
 

๒.๓งานเวรยามรักษาความ
ปลอดภยั 

๑๔.๒งานเล่ือนขั้นเงินเดือน 

 

๑.๒.๓งานเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ 

๑.๔.๓งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 

๑.๑.๑งานวางแผนอตัราก าลงั 
 

๓.๑งำนส ำนักงำนบุคคล 

๓.๑งำนสำรสนเทศ 

๓.๑งำนตรวจสอบคุณภำพงำนบุคคล 
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1.5 ผลงำนดีเด่นหรือที่ประสบควำมส ำเร็จที่ผ่ำนมำ/เกียรติคุณโรงเรียน 
รำงวัลโรงเรียนสวัสด์ิรัตนำภิมุข  
 1. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี พ.ศ.2541 
 2. โรงเรียนจัดกิจกรรมด้านจริยธรรมดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.2543  
 3. โรงเรียนส่ิงแวดล้อมดีเด่นลูกโลกสีเขียว ปี พ.ศ. 2544 
 4. โรงเรียนรางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมต้น ระดับจังหวัด  
                   กรมการศาสนา ปี พ.ศ.2546 
              5. โรงเรียนส่งเสริมพุทธศาสนา “รางวัลเสาเสมาธรรมจักร” ปี พ.ศ. 2547           
              6. โรงเรียนต้นแบบในฝัน ปี พ.ศ.2548 

7.โล่เกียรติคุณ “โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข” สนับสนุน คุ้มครองผู้บริโภค 
ประจ าปี พ.ศ. 2550 จากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคส านักนายกรัฐมนตรี 
8.โรงเรียนระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ “ระบบเรียนรู้เป็นเลิศ” สถาบันพัฒนาวิจัยและการเรียนรู้ (สวร.) ปี
การศึกษา 2550 
9. โรงเรียนสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมส
วลีพระวรราชาธินัดดามาตุทรงกรุณาประทานโล่รางวัลโรงเรียนสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมดีเด่น ประเภทพลังงาน
ตามโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ครั้งท่ี 4“ตามรอยเท้าพ่อกับฮอนด้า” ปี 
พ.ศ. 2550 
10.ได้รับโล่ เป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมี
ชีวิตจากเขตพื้นท่ีการศึกษาตรัง เขต 1 ประจ าปี 2551 
11.โล่รางวัล “คุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก ระดับจังหวัด (V-star Quality Award)” 
ประจ าปีการศึกษา 2551 ประเภทมัธยมศึกษาโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากลใน อุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมัง
คลาจารย์ และ 21 องค์กรภาคี 
12.ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา“การประกวดบรรเลงดนตรีไทย ครั้งท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 
2552”ประเภทวงเครื่องสายประสมเครื่องคู่โดย เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรังรับมอบไว้ ณ วันท่ี 3  
เมษายน  2552 
13.โล่รางวัล โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านองค์กรท่ีส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประจ าปี 2553 จากกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
14. ประกาศศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  มูลนิธิยุวสถิรคุณ “รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงท่ีมีผล
การปฏิบัติเป็นเลิศ” ปี 2560 ระดับประเทศ 

 
 
 

โรงเรียนชั้นน ำ  
 - โรงเรียนต่อต้านบุหรี่ และสารเสพย์ติดดีเด่นของเขตตรวจราชการท่ี 11 สงขลา 
 - โรงเรียนผู้น าการเปล่ียนแปลงของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรัง เขต 1 
 - โรงเรียนน าร่องหลักสูตรบูรณาการส่ิงแวดล้อมโดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่น  

  (ป่าสาคู) เป็นแกนกลางของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรัง เขต 1 
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 - โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ของกระทรวงสาธารณสุข 
 - โรงเรียนโครงการ อย.น้อยดีเด่น ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง 

  -  ศูนย์เครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนอ าเภอนาโยงของส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาตรัง เขต 1 
 -  ศูนย์บริการกลุ่มโรงเรียนนาโยง ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรัง เขต 1 

-  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของศูนย์โรงเรียนในฝัน ส านักงานคณะงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

-  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยของศูนย์โรงเรียนในฝัน ส านักงานคณะงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

  -  ศูนย์ศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของส านักงานวฒันธรรม จังหวัดตรัง 
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1.6 สำรสนเทศของโรงเรียน  ข้อมูลครู  นักเรียน แผนชั้นเรียน  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
อาคารเรียนและอาคารประกอบ (ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ) 
1.6.1ข้อมูลครู 

จ ำนวนครูจ ำแนกตำมวิทยฐำนะ/หน้ำที่ 
วิทยฐานะ/หน้าท่ี จ านวน(ครู) ชาย หญิง 

1. ผู้อ านวยการ 1 1 0 
2.รองผู้อ านวยการ 1 0 1 
3.ครูเช่ียวชาญ 0 0 0 
4.ครูช านาญการพิเศษ 6 4 2 
5.ครูช านาญการ 25 8 17 
6.ครู 9 5 4 
6. ครูผู้ช่วย 1 1 0 
7.ครูจ้างช่ัวคราว/พนักงานราชการ 17 5 12 
8.เจ้าหน้าท่ี 1 0 1 

รวม 60 23 37 
1.6.2 ข้อมูลนักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้น 

ระดับช้ัน 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนช้ันเรียน 
ชาย หญิง รวม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 99 124 223 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 109 88 197 5 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 66 82 148 5 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 38 81 119 3 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 28 74 102 4 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 30 77 148 4 

รวม 370 526 896 27 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.6.2 แผนชั้นเรียน 
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แผนชั้นเรียน 
ระดับช้ัน จ านวน(ห้อง) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 5 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 5 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 3 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 4 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 4 

รวม 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.4 อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ 
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ข้อมูลตามรายละเอียดอาคารเรียน-อาคารประกอบ  

 
หลั
ง 

ชื่ออาคาร ลักษณะ ปีที ่ พ้ืนที่ สภาพ จ านวนห้อง โรง
ฝึก- 

หอ โรง โรง งบ 

ที ่  อาคาร สร้าง กว้าง ยาว อาคาร เรียน พิเศษ บริการ งาน ประชุม อาคาร   ยิม  
1 216ค (18) ตึก 2524 

28 
00x0
0 

00
x0
0 

ดี 18 - - - - - - งปม. 

2 216ล ตึก 2529 00 00 พอใช้ 16 - - - - - - งปม. 
3 102/27 ตึก 2524 00 00 ดี - - - 2 - - - งปม. 
4 005/23 ตึก 2527 26 45 ดี - - - - 1 - - งปม. 
5 102/27 ตึก 2530 00 00 ดี - - - 2 - - - งปม. 
6 216ล/ป29 ตึก 2535 00 00 ดี 16 - - - - - - งปม. 
7 102/27 ตึก 2537 00 00 ดี - - - 2 - - - งปม. 

 
อำคำรเรียน-อำคำรประกอบที่มีอยู ่

1.อาคารเรียน 3 หลัง รวม 50 ห้อง 
 -  แบบ 216 ค. (18)                  สร้างปี พ.ศ. 2524      จ านวน  18  ห้อง 

-   แบบ 216 ล.                         สร้างปี พ.ศ. 2529      จ านวน  16  ห้อง  
-   แบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)  สร้างปี พ.ศ. 2535      จ านวน  16  ห้อง  

   2.อาคารฝึกงาน   จ านวน 3 หลัง จ านวน   6  หน่วย 
-   แบบ102/27                  สร้างปี พ.ศ. 2524      จ านวน   2  หน่วย 
-   แบบ102/27                   สร้างปี พ.ศ. 2530       จ านวน   2  หน่วย 
-   แบบ102/27                   สร้างปี พ.ศ. 2537       จ านวน   2  หน่วย 
3.อาคารหอประชุม                   จ านวน 1 หลัง  

           แบบ100/27                          สร้างปี พ.ศ. 2527                     
4.อาคารศูนย์กีฬา    -  หลัง 
5.สระว่ายน้ า            -  หลัง 
6.บ้านพักครู                        จ านวน 4 หลัง                         จ านวน   4 หน่วย 
7.บ้านพักนักการภารโรง    จ านวน - หลัง                          จ านวน   - หน่วย 
8.ห้องน้ า-ห้องส้วม              จ านวน 4 หลัง จ านวน 40 ท่ี 

 
1.7 งบประมำณกำรรำยรับของโรงเรียน  

     1.7.1 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว , อุดหนุนเรียนฟรี,ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) 
     1.7.2 เงินรายได้ของสถานศึกษา 

       1.7.3 เงินระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ 
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บทที่ 2 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข  

(SWOT Analysis) 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน สภาพ
ภายในของโรงเรียน โอกาส และอุปสรรค์ของสภาพภายนอก ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศทางและ
ไม่หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการท างานใน
องค์กรยังมีประสิทธิพอยู่ มีจุดอ่อนท่ีจะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข มีดังนี้ 

วิเคราะห์บริบทโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข  
(SWOT) สภาพภายนอก 

โอกาส  (Opportunities)  อุปสรรค  (Threats)  
1. โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและ

สังคม 
2. ผู้ปกครองและคนในชุมชนให้ความสนใจในด้านการ

ปฏิรูปการศึกษา 
3. หน่วยงานและองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนให้การ

สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
4. นักเรียนมีความรักในวัฒนธรรม ประเพณี ในท้องถิ่น 
5. สภาพธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  เอื้ออ านวยต่อ

การเรียนการสอน 
6. โรงเรียนต้ังอยู่ในชุมชนเมืองท าให้การเดินทางมา

ค่อนข้างสะดวก 
7. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
8. ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจและมีความเช่ือมั่นใน

ครูผู้สอน 
9. มีแหล่งสืบค้นข้อมูล  แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีหลากหลายท้ังสถาบันการศึกษา  
10. โรงเรียนมีเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ผลงานข้อมูล 

ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
11. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์  

อินเตอร์เน็ต ) ท าให้นักเรียนมีความต้องการบริโภค 
ส่งผลท าให้นักเรียนเกิดความรอบรู้ และสามารถ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

12. การให้บริการส่ือเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพื่อการ
สืบค้นข้อมลูแก่ครู และนักเรียนสะดวกสบาย 

13. โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
 

1. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทาง
เทคโนโลยีท่ีชักจูงนักเรียนให้น าไปใช้ในทางท่ีไม่
เหมาะสม 

2. นักเรียนไมไ่ด้อยู่ร่วมกับบิดา-มารดา ท าให้ขาดการ
ดูแลบุตร 

3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัวแตกแยก
ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน 

4. มีส่ิงแวดล้อมท่ีมีส่ือยั่วยุเช่น ร้านเกมส์ การใช้
โทรศัพท์มือถือ ท าให้นักเรียนมีความเส่ียงในการดา
รงชีวิตท่ีดี 

5. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพ
รับจ้าง ไม่มีเวลาดูแลนักเรียน ขาดวัสดุอุปกรณ์
ส่งเสริมการเรียน ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของ
นักเรียน 

6. นักเรียนบางส่วนน าส่ือเทคโนโลยีไปใช้ในทางท่ีผิด 
7. ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้านเทคโนโลยี 

เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต เกมส์ 
8. นักเรียนไมไ่ด้อยู่ร่วมกับบิดา-มารดา ท าให้ขาดการ

ดูแลบุตร 
9. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัวแตกแยก

ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน 
10. พ่อ – แม่ ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพต่างจังหวัด 

เพื่อหารายได้ท าให้ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลาน 
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วเิคราะห์บริบทโรงเรียนสวสัดิ์รัตนาภมุิข 
(SWOT) สภาพภายใน 

  จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 
1. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน 
2. โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน ท าให้ การ

ท างานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรมีความรู้  ความสามารถหลากหลาย เป็นผลดีต่อ

การจัดการศึกษา 
4. โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนา

โรงเรียน 
5. นโยบายการจัดการศึกษามีภาระงานท่ีมากท้ังของโรงเรียน

และเทศบาล ท าให้ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ของครูลดลง 

6. การจัดสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อแก่การ
เรียนรู ้

7. การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาบุคลิกภาพ  สุขภาพและ
อนามัยของนักเรียน ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

8. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและจัดหาสาระเพิ่มเติมอย่าง
หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน 

9. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมจิตสาธารณะในโรงเรียน 
10. นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการประชาธิปไตยและ สามารถ

น าไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้ 
11. นักเรียนด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่าง 

1. ครูรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไป  เป็นผลให้เวลา
ในการเตรียมการสอนน้อย 
2. ขาดการนิเทศติดตามงานไม่สม่ าเสมอ 
3. นักเรียนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่น ความ
รับผิดชอบ การรักษาสมบัติของโรงเรียน 
4. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางวิชายังไม่เป็นท่ีนา่
พอใจ 
6. โรงเรียนมีวัสดุ  อุปกรณ์ส าหรับจัดการศึกษาไม่
เพียงพอ 
7. นักเรียนไม่เอาใจใส่ต่อการเรียน เพราะ ส่วนมากบิดา 
– มารดา ไปท างานต่างถิ่น 
8. ขาดบุคลากรท่ีมีความถนัดในวิชาเฉพาะ 
9. การเบิกจ่ายเงินไม่คล่องตัว 
10. งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
โรงเรียน 
11. การด าเนินการด้านงบประมาณล่าช้าไม่ทันต่อความ
ต้องการ ไม่คล่องตัว ผู้บริหาร ครู ต้องใช้เงินส่วนตัว
ส ารองจ่ายในการด าเนินการ 
12. โสตทัศนูปกรณ์ยังไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรท่ีมี
ความสามารถเฉพาะทาง 
13. วัสดุครุภัณฑ์ขาดคุณภาพและไม่ตรงตามความ
ต้องการ ท าให้ ไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
14. การซ่อมแซมอุปกรณ์ล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งาน
งบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 
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ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 

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

    

 ประเด็นตัวชี้วัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)/ผลการประเมิน 
 

 รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 
 

 1.  ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) -0.13 
 

 2. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T ) 0.25 
 

 3.  ด้านเศรษฐกิจ  ( Economic = E ) 0.06 
 

 4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) 0.04 
 

 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
(2S4M)  0.22 

 

 ประเด็นตัวชี้วัดสภาพแวดล้อมภายใน ( 2S4M )/ผลการประเมิน 
 

 รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 
 

 1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S1 ) 0.13 
 

 

2.   ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products  = 
S2 ) -0.02 

 

 3. ด้านบุคลากร  (Man = M1) 0.20 
 

 4.  ด้านประสิทธิทางการเงิน  (Money = M2) 0.19 
 

 5.  ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3 ) -0.08 
 

 6.  ด้านการบริหารจัดการ ( Mannagement  = M4 ) 0.53 
 

 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
(2S4M)  0.95 
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บทที่ 3 
สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ 

 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2561 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีภำรกิจหลักในกำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ได้

ก ำหนดนโยบำยเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ไปในทิศทำงท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ. 2560 - 2579 และยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ประกอบด้วย นโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

นโยบำยท่ี 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 
นโยบำยท่ี 2 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 

       ในกำรแข่งขัน 
นโยบำยท่ี 3 ด้ำนกำรส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
นโยบำยท่ี 4 ด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 
นโยบำยท่ี 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
นโยบำยท่ี 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด 

      กำรศึกษำ 
 
วิสัยทัศน์ 

กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกลบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย 
 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคน 
    ไทย 12 ประกำร 
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรท่ีเน้นกำรมีส่วนร่วม กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ และเสริมสร้ำงควำม       
    รับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ 

 
 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย มี
คุณภำพและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนอย่ำงท่ัวถึงมีคุณภำพ และเสมอภำค 
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพ และเป็น

กลไกขับเคล่ือนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
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5. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนเน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรมีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร 
บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำกระจำยอ ำนำจ และควำมรับผิดชอบสู่ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 

6. พื้นท่ีพิเศษได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำท่ีเหมำะสมตำมบริบทของ
พื้นท่ี 

7. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำส่ือ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

8. หน่วยงำนทุกระดับ มีงำนวิจัยท่ีสำมำรถน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
นโยบำย และยุทธศำสตร์ 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีนโยบำยในกำรด ำเนินงำน 6 ด้ำน ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

     1.1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ หรือ 
“ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 

    1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์สันติวิธี ต่อต้ำนกำรทุจริต 
คอรัปช่ัน และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

    1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำพระมหำกษัตริย์ ผ่ำนหลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
     2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
    2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่  เช่น อำชญำกรรม และควำมรุนแรง

ในรูปแบบต่ำง ๆ ส่ิงเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ 
3. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพื้นท่ีพิเศษให้เหมำะสมตำมบริบทของพื้นท่ี 
    3.1 เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
    3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
    3.3 เขตสำมเหล่ียมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
    3.4 เขตพื้นท่ีชำยแดน 
    3.5 เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 

นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลักสูตร กำรวัดและประเมินผลท่ี
เหมำะสม 
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    1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และน ำหลักสูตรไปสู่
กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ และจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 

    1.2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรส่ือสำรภำษำอังกฤษ ภำษำประเทศคู่ค้ำ และ
ภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ 

    1.3 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภำพและมำตรฐำนน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ 

2. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้ 
     2.1 พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำยอำรมณ์จิตใจ สังคม และ

สติปัญญำ ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
    2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมช่วงวัย 
    2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
    2.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง(Active Learning) เน้น

ทักษะกระบวนกำร ให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำและคิดสร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ท้ังในและ
นอกห้องเรียน 

   2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ 
   2.7 สนับสนุนกำรผลิต จัดหำและใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยีนวัตกรรม และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

ท่ีหลำกหลำยรวมท้ังกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียน และ
นอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ 

   2.8 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ เช่น ทวิศึกษำ (Dual Education) 
หลักสูตรระยะส้ัน 

   2.9 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบท่ีเหมำะสม 

   2.10 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพอย่ำงเข้มแข็ง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    3.1 ยกระดับผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA (Programme for International 
Student  

Assessment) 
   3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำง ๆ 
   3.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น สะเต็มศึกษำ (Science Technology 

Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิดและกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม  สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำวิจัยและน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
     4.1 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
     4.2 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มีกำร

วิจัยในช้ันเรียน 
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นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบท่ีหลำกหลำย เช่น 
     1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on Mission 
and  

Functional Areas as Majors) 
     1.2 ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
    1.3 กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) 
    1.4 กำรพัฒนำครูท้ังระบบท่ีเช่ือมโยงกับกำรเล่ือนวิทยฐำนะ 
2. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
     2.1 กำรก ำหนดแผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งต้ัง กำรประเมินและกำรพัฒนำ 
     2.2 กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน 
 

นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
    1.1 ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง           

มีคุณภำพและเสมอภำค 
    1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน ระบบ

คุ้มครองนักเรียน และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม 
2. ลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
     2.1 ประสำนหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ในกำรจัดกำรศึกษำท่ีเหมำะสม ส ำหรับเด็กด้อยโอกำสท่ีไม่อยู่ใน 

ทะเบียนรำษฎร เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำวเด็กไทยท่ีไม่มีเลขประจ ำตัวประชำชน เป็นต้น 
    2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่ำงท่ัวถึงเช่น กำร

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT), 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning Television : 
DLTV) 
 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต 
    1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน้อมน ำแนวคิดตำม

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 
    1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ และส่ือกำรเรียนรู้

ต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
    1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
    1.1 พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรก ำกับติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 

เพื่อกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
   1.2 พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
   1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีมำตรฐำนเช่ือมโยงและเข้ำถึงได้ 
   1.4 สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพื้นท่ี เช่น โรงเรียนท่ีประสบ

ปัญหำวิกฤตทำงกำรศึกษำ (ICU) โรงเรียนประชำรัฐ(ดีใกล้บ้ำน) โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬำ โรงเรียน
มำตรฐำนสำกล 

   1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง 
   1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ สถำนศึกษำ และ

องค์คณะบุคคล ท่ีมีผลงำนเชิงประจักษ์ 
2. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 
     2.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐำน(Area-base Management) 

รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ “CLUSTERs”เป็นต้น 
     2.2 เขตพื้นท่ีกำรศึกษำจัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและ

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
     2.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำยเช่น เครือข่ำยส่งเสริม

ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียน 
     2.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประชำรัฐอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
     3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำม

ตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรก ำกับดูแล ตลอดจนกำรส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
     3.2 ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้คัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย 

 
 
 
 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 กรอบจุดเน้นแนวทำงกำรดำเนินงำนและโครงกำรส ำคัญท่ีใช้ประกอบในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษำธิกำร (ตำมท่ีได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ) และแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยสาระส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่  
ส่วนที ่1 จุดเน้นส ำคัญ แบ่งเป็น 5 ส่วนย่อย คือ  

1) กำรน้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ  
2) กำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
3) จุดเน้นกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร  
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4) จุดเน้นส ำคัญ นโยบำย แนวทำงหลักและโครงกำรส ำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำร  ท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติและจุดเน้นเชิงนโยบำย 6 ด้ำน ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และ  

5) กำรขับเคล่ือน กำกับและกำรติดตำม กำรนำจุดเน้นนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำร
ปฏิบัติ 
 

ส่วนที่ 2 แนวทางการดาเนินงานและโครงการหลักที่กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและจุดเน้นเชิงนโยบาย 6 ด้าน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

จำกกำรประชุมหำรือกับส่วนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดท ำเป็นแผนปฏิบัติกำรกำรขับเคล่ือนจุดเน้น  เชิง
นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ซึ่งส่วนรำชกำรได้จัดทำรำยละเอียด
แผนงำน โครงกำร กิจกรรม เป้ำหมำย และงบประมำณ ในแผนปฏิบัติกำรกำรขับเคล่ือนจุดเน้น เชิงนโยบำยฯ และ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้สังเครำะห์ข้อมูลของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนในสังกัด และจัดท ำเป็น
ปฏิบัติกำรกำรขับเคล่ือนจุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป)์ โดย
แบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็น 6 ด้ำน ตำมจุดเน้นเชิงนโยบำยฯ 6 ด้ำน ดังนี้ 
จุดเน้นที่ 1 ด้านความม่ันคง ประกอบด้วยประเด็น  

1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น  
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ เพื่อสนับสนุนสถำนศึกษำน ำร่องใน

โครงกำรให้สำมำรถพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรโดยใช้หลักธรรมำภิบำลได้  และสนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเท่ำทันต่อกำรเปล่ียนแปลง เน้นกระบวนกำรคิดเชิงระบบ รวมท้ังปลูกจิตส ำนึกให้นักเรียน 
นักศึกษำ มีวินัย ควำมซื่อสัตย์ มีจิตอำสำ จิตสำธำรณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปช่ัน  

2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา เช่น  
โครงกำรจัดกำรศึกษำสำหรับคนต่ำงด้ำว เพื่อขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทุกคนท่ีอำศัย อยู่ในประเทศไทย

สำมำรถเข้ำเรียนได้โดยไม่จ ำกัดระดับ ประเภท หรือพื้นท่ีกำรศึกษำ  
3. การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ เช่น  
โครงกำรเทิดพระเกียรติประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติและพระบรมวงศำนุวงศ์ เพื่อเทิดพระเกียรติประมุข

ของคณะลูกเสือและพระบรมวงศำนุวงศ์โดยผ่ำนกิจกรรมลูกเสือ โครงกำรกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทย/
สถำบันพระมหำกษัตริย์ เพื่อพัฒนำรูปแบบ/แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทยท่ีมุ่งสร้ำงควำมรัก
ชำติและสถำบันพระมหำกษัตริย์และเพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมแบบ Active 
Learning 
 

4. การส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความม่ันคง เช่น  
โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (To Be Number One) เพื่อสร้ำงกระบวนกำรองค์ควำมรู้

ของครู อำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมแนวทำงของโครงกำรฯ และก ำหนดยุทธศำสตร์กำรรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ รวมท้ังสนับสนุน ส่งเสริม สร้ำงกระแสประสบกำรณ์อบรมท่ีให้ควำมรู้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

5. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน โดยจ าแนกเป็น 7 
แนวทาง ดังนี้  

5.1 การรักษาความปลอดภัย เช่น  
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โครงกำรพัฒนำกำรอำชีวศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ตำมภำรกิจพื้นฐำน  เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในควำม
ปลอดภัยให้กับครู บุคลำกร นักเรียน และนักศึกษำ  

5.2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น  
โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนใต้ เพื่อให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับ

กำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทำงกำรศึกษำ และพัฒนำกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพ  
5.3 การสร้างโอกาสทางการศึกษา เช่น  
โครงกำรทุนกำรศึกษำรำยปีต่อเนื่องให้กับทำยำทผู้ท่ีได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ ควำมไม่สงบในจังหวัด

ชำยแดนภำคใต้ เพื่อให้ทุนกำรศึกษำแก่นักเรียนท่ีได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ 

5.4 การศึกษาเพื่อความม่ันคง เช่น  
โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพด้ำนคุณธรรม จริยธรรม เยำวชน ด้วยกิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนำรี/      ยุว

กำชำด เพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพด้ำนคุณธรรม จริยธรรม แก่เยำวชนในพื้นท่ี 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้  
5.5 การสร้างการรับรู้ เช่น  
โครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมกำรเรียนรู้กำรจัดกำรควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี  เพื่อเสริมสร้ำงควำม

ปรองดองสมำนฉันท์ในกำรอยู่ร่วมกันของประชำชนในชุมชนพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนท่ีมี  ควำมแตกต่ำงท้ังในควำมคิด 
ศำสนำ เช้ือชำติ และวัฒนธรรม  

5.6 การบริหารจัดการ เช่น  
โครงกำรเผยแพร่และขับเคล่ือนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ของ

กระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อเผยแพร่และขับเคล่ือนนโยบำยด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติในจังหวัดชายแดนใต้ โดยจะดาเนินการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ทั้งนี้โครงการภายใต้จุดเน้นที่ 1 ด้านความม่ันคง มีความสอดคล้องและผลักดันการขับเคลื่อน ในนโยบาย
รัฐบาลข้อที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ข้อที่ 1 ด้านความ
ม่ันคง ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษา เพื่อความ
ม่ันคงของสังคมและประเทศ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
– 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และยุทธศาสตร์ที่ 
6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 

จุดเน้นที่ 2 การผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วยประเด็น  
1. การจัดการศึกษาเพื่อความเชี่ยวชาญ/เป็นเลิศเฉพาะด้าน เช่น  
โครงกำรส่งเสริมสถำนศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง เพื่อพัฒนำและยกระดับสำขำบำงวิชำสู่

ควำมเป็นเลิศ  
2. การส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวะ เช่น  
โครงกำรผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตร เพื่อผลิตนักเรียนระดับ ปวช. ให้มีประสิทธิภำพ บรรลุ

ตำมวัตถุประสงค์  
3. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างการผลิตและพัฒนากาลังคน เช่น  
โครงการ Boot Camp เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถภำษำอังกฤษและเทคนิคกำรสอนภำษำอังกฤษของครูท่ีเข้ำ

ร่วมโครงกำรฯ และเพื่อประเมินควำมก้ำวหน้ำด้ำนควำมสำมำรถภำษำอังกฤษ ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรฯ โดยใช้เครื่องมือมำตรฐำน  
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โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  (STEM Education) เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในสถำนศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน และพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์ และผู้บริหำรสถำนศึกษำให้ม ี

ศักยภำพในกำร บริหำรจัดกำร กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM 
Education) รวมถึงกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร ์และคอมพิวเตอร์ให้มีศักยภำพในกำรจัดกำร
เรียนรู้ สะเต็มศึกษำ (STEM Education) เพื่อพัฒนำนวัตกรรม ส่ือกำรเรียนรู้ กิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษำ  

โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา เพื่อพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร  ปรับวิธีกำรเรียนกำรสอน
ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ  

4. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เช่น  
โครงกำรเครือข่ำยหน่วยจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี  เพื่อส่งเสริมให้คณำจำรย์ นิสิต 

นักศึกษำ นักวิจัยในสถำบันอุดมศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องในเรื่องทรัพย์สิน ทำงปัญญำ ซึ่งเป็นพื้นฐำนส ำคัญ
ในกำรน ำผลงำนวิจัยไปพัฒนำต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีมูลค่ำ ในเชิงพำณิชย์ และเป็นพื้นฐำนกำรคิดเชิง
สร้ำงสรรค์ของเยำวชน  

5. การประสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา เช่น  
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน (Work Integrated learning : 

WIL) เพื่อส่งเสริมและพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำให้จัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรทำงำนให้บัณฑิตมี
คุณภำพ ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกำรตระหนักและต่ืนตัวในภำคกำรศึกษำและ
ภำคกำรผลิต เพื่อให้สถำบันกำรศึกษำและองค์กรผู้ใช้บัณฑิตบูรณำกำรควำมร่วมมือ ในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียน
กำรสอนให้สอดคล้องกับตลำดแรงงำน โดยร่วมกันจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกำรเรียนรู้กับกำรทำงำนเพื่อให้  
โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อจัดการเรียน การสอนสาย
วิชาชีพให้กับนักเรียนสายสามัญ จบแล้วมี 2 วุฒิการศึกษา โดยจะดาเนินการในสถานศึกษาสังกัดสพฐ./กศน./
สช./สอศ.  

ทั้งนี้ โครงการภายใต้จุดเน้นที่ 2 ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน มี
ความสอดคล้องและผลักดันการขับเคลื่อนในนโยบายรัฐบาลข้อที่ 4 ด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ข้อที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต 
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

 

จุดเน้นที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประกอบด้วยประเด็น  
1. การเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning เช่น  
โครงกำรกำรเรียนกำรสอน การคิดวิเคราะห์รูปแบบ Active Learning (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) เพื่อ

พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active 
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Learning) และส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถจัดหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่
ครอบคลุม Head Heart Hand Health  

2. การจัดการศึกษาปฐมวัย เช่น  
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กระดับปฐมวัย / ก่อนประถมศึกษา เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการ

สอนปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย และ
พัฒนำเด็กปฐมวัยอย่ำงมีคุณภำพโดยกำรจัดกำรศึกษำให้แก่เด็กก่อนประถมศึกษำ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำ
ควำมเข้มแข็งด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและงำนวิชำกำรปฐมวัย ให้แก่สถำนศึกษำ ครู ศึกษำนิเทศก์ ท่ีรับผิดชอบกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถ จัดประสบกำรณ์เรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี 
และสะเต็มศึกษำในระดับปฐมวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำปฐมวัยให้มีควำม
เข้มแข็ง  

3. การวัดและประเมินผล เชน่  
โครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในกำรประกันคุณภำพผู้เรียนและใช้เป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจด้ำนนโยบำยและกำรพัฒนำ
คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ  

โครงการการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา เพื่อสร้ำงเครื่องช่วยในกำรกำกับ ติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีใช้ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน  และเพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรประเมินคุณภำพแนวใหม่ให้กับบุคลำกรจำกหน่วยงำนต้นสังกัด  

โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ เพื่อทดสอบ
ควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 ทุกคนในทุกสังกัดท่ัวประเทศ โดยท าการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐาน 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านภาษา ความสามารถ ด้านการค านวณ (Numeracy)  
และความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning ability) และเพื่อพัฒนำศักยภำพ  

ของบุคลำกรระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำจำกทุกสังกัดให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรวัด
และประเมินผลตำมแนวทำงกำรทดสอบระดับชำติและนำนำชำติ รวมทั้งพัฒนำระบบเครือข่ำยสมำชิกชุมนุมนักวัดและ
ประเมินผลกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแห่งประเทศไทยในกำรยกระดับคุณภำพของกำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำของ
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำท่ัวประเทศ รวมทั้งสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือมำตรฐำนเพื่อกำรประเมินกำรอ่ำนออก
เขียนได้ของนักเรียน  

ช้ัน ป.1-4 เครื่องมือมำตรฐำนวัดควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ และด้ำนเหตุผล  
ช้ัน ป.3 เครื่องมือมำตรฐำนกลำงตำมหลักสูตรฯ สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับ  
ช้ัน ป.2 เครื่องมือมำตรฐำนกลำงตำมหลักสูตรฯ 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลักใน  
ระดับช้ัน ป.4-5 และ ม.1-2 และเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพื่อยกระดับผลกำรประเมิน O-NET ช้ัน 

ป.6 และ ม.3 เพื่อใช้ประเมินกำรประเมินอ่ำนออก เขียนได้ ของนักเรียน ช้ัน ป. 1-4 และประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน ใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก ของนักเรียน ช้ัน ป. 2, 4-5 และ ม. 1-3 ปีกำรศึกษำ 2560 ส ำหรับผู้เรียนทุก
คน ทุกสังกัด 

4. การผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เช่น  
โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำร เพื่อพัฒนำครูสอนภำษำอังกฤษโรงเรียนเอกชนให้มี

ควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำรสอนตำมกรอบอ้ำงอิงควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ ท่ีเป็นสำกล  
5. การปรับปรุงหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบครู และบุคลากรทางการศึกษา เช่น  
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โครงกำรพัฒนำระบบกำรสรรหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำหลักเกณฑ์ และวิธีกำรใน
กำรสรรหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับกำรกระจำยอ ำนำจ กำรบริหำรงำน
บุคคลสำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยไว้ท่ี 4 
หลักเกณฑ์  

6. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง เช่น  
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมในสถำนศึกษำ “โรงเรียนคุณธรรม” เพื่อส่งเสริม ให้โรงเรียนเอกชน

สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์โดยในปีงบประมาณ 2561 จะดาเนินการในโรงเรียนเอกชน ทั่วประเทศ  

โครงการพัฒนาจิตสานึกเยาวชนไทย + โรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโครงงำนคุณธรรมโดย
ผ่ำนประสบกำรณ์ตรง และพัฒนำต่อยอดโครงงำนคุณธรรมสู่ระดับประเทศเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

โครงการการรณรงค์ “เกลียดการโกง ความไม่ซ่ือสัตย์” เพื่อสร้ำงเครื่องมือกำรประเมิน และแนวทำงกำร
พัฒนำคุณธรรม จริยธรรมด้ำนควำมซื่อสัตย์ (เกลียดโกง) และควำมมีวินัย 

7. การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา และกำรให้ควำมรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย เช่น  
โครงกำรจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอำยุ กระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อผลิตและพัฒนำผู้ดูแลผู้สูงอำยุ ในระดับชุมชน 

ส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุได้รับกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเหมำะสมกับวัยและควำมต้องกำร  
โครงกำรผลิตผู้รับบริกำรกำรฝึกอบรมและพัฒนำวิชำชีพระยะส้ัน เพื่อพัฒนำอำชีพให้กับ ผู้ท่ีสนใจเพื่อสร้ำง

รำยได้ให้กับครอบครัว  
ทั้งนี้โครงการภายใต้จุดเน้นที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีความสอดคล้องและผลักดัน

การขับเคลื่อนใน  
นโยบายรัฐบาลขอ้ที่ 4 ด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
ข้อที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)  

ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 

 

จุดเน้นที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา ประกอบด้วยประเด็น  
1. การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อโอกาสและการเข้าถึงบริการทางการศึกษา เช่น  
โครงกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อให้ประชำกรวัยแรงงำน ท่ีไม่จบกำรศึกษำภำค

บังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน ได้รับบริกำรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำนอย่ำงมีคุณภำพ  
โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) 

เพื่อพัฒนำและช่วยเหลือโรงเรียนท่ีประสบวิกฤตทำงกำรศึกษำให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและแก้ไข
ปัญหำตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของโรงเรียน  

2. การจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ เช่น  
กำรจัดกำรศึกษำสำหรับกลุ่มท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ (พิกำรและเด็กด้อยโอกำส) เพื่อสร้ำงโอกำส และลดควำม

เหล่ือมล้ำทำงกำรศึกษำให้กับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส รวมท้ังสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กพิกำร ได้รับกำรศึกษำ
อย่ำงท่ัวถึงและเสมอภำค สอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล โดยในป ี3. โครงกำรด้ำนกำรศึกษำ
ท่ีเกี่ยวข้องกับพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ เช่น  
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โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อจัดบริกำรกำรศึกษำนอกระบบ
ให้แก่ประชำชนในพื้นท่ีเป้ำหมำยได้รู้หนังสือ สำมำรถส่ือสำรด้วยภำษำไทยในชีวิตประจ ำวัน และให้ประชำชนในพื้นท่ี
เป้ำหมำยมีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น สำมำรถดำรงชีวิตได้อย่ำงเหมำะสม 

โครงการจัดการศึกษาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารเพื่อสนองงำนตำมพระรำชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เพื่อพัฒนำปัจจัยท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรศึกษำให้แก่เด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร  

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อเปิดโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีห่ำงไกล
และมีอัตรำกำรเรียนต่อต่ ำ ได้มีโอกำสเรียนต่อจนจบระดับปริญญำตรี และส่งเสริมให้ ผู้รับทุนกำรศึกษำกลับไป
ปฏิบัติงำนในพื้นท่ีภูมิลำเนำของตนเองหลังส ำเร็จกำรศึกษำ รวมท้ังเพื่อปลูกฝัง และพัฒนำผู้รับทุนให้เห็นคุณค่ำทำง
กำรศึกษำ มีควำมสำนึกในควำมเป็นไทย รักถิ่นฐำน รักประเทศและรักกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยใน  

4. การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่พิเศษและเพื่อคุณภาพชีวิต เช่น  
โครงกำรทุนกำรศึกษำเด็กสภำวะยำกลำบำกในเขตพื้นท่ีสูงภำคเหนือ เพื่อสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้แก่นักเรียน

ทุกระดับท่ีขำดปัจจัยสนับสนุน และประสบสภำวะยำกลำบำกในเขตพื้นท่ีสูง ให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น  
5. การขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพด้าน

การศึกษา เช่น  
โครงการพัฒนาระบบสะสมหน่วยการเรียน เพื่อเทียบโอนและยกระดับคุณวุฒิกำรศึกษำ ตำมกรอบคุณวุฒิ

แห่งชำติ (Credit Bank) เพื่อให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถใช้กลไกกำรสะสมหน่วยกำรเรียน และกำรเทียบโอน
จำกกำรศึกษำต่ำงระบบ  

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) เพื่อกำร
พัฒนำระบบจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ในระบบเปิดท่ีสำมำรถรองรับผู้เรียนได้อย่ำงไม่จำกัดจำนวนท่ีมีระบบ
ฐำนข้อมูลผู้เรียน ประวัติกำรเรียนและหน่วยกิตสะสม (Credit Bank and credit transfer) พร้อมระบบกำรถ่ำยโอน
หน่วยกิต ฯลฯ 

6. สนับสนุนทุนและอุปกรณ์ทางการศึกษา เช่น  
โครงกำรสนับสนุนเส้ือผ้ำและอุปกรณ์กำรเรียนสำหรับเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร เพื่อให้เด็กนักเรียนท่ีอยู่

ในวัยเรียนและอำศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดำรได้รับโอกำสเท่ำเทียมกัน  
ทั้งนี้โครงการภายใต้จุดเน้นที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้าทาง

การศึกษา มีความสอดคล้องและผลักดันการขับเคลื่อนในนโยบายรัฐบาลข้อที่ 4 ด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ข้อที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 – 2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

 
จุดเน้นที่ 5 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยประเด็น  

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม และ
การสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น  

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของนกัศึกษำ 
ประชำชน หน่วยงำนเครือข่ำย ในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย  
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โครงกำรสร้ำงจิตสำนึกกำรจัดกำรขยะ พลังงำนและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ + ธนำคำรขยะ เพื่อสร้ำงจิต
สำนึกในกำรลดปริมำณขยะในสถำนศึกษำ เฉล่ีย 1 กิโลกรัม ต่อ 1 วัน ต่อ สถำนศึกษำ และสร้ำงองค์ควำมรู้และจิตสำ
นึกกำรนำขยะมำใช้ประโยชน์ในสถำนศึกษำตำมหลัก 3 RS รวมทั้งพัฒนำส่ือกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภำพ
ในกำรจัดกำรขยะและนำขยะมำใช้ประโยชน์ ในสถำนศึกษำ และนำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในกำรต่อยอดโครงกำรต่ำง ๆ 
ท้ังในระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำ  

ทั้งนี้โครงการภายใต้จุดเน้นที่ 5 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความสอดคล้องและผลักดันการขับเคลื่อนในนโยบายรัฐบาลข้อที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ข้อที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 

จุดเน้นที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ ประกอบด้วยประเด็น  
1. ปรับโครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เช่น  
โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำระบบรำชกำร โครงสร้ำงส่วนรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อทบทวนบทบำท ภำรกิจของส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้มีขนำดท่ีเหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำต่อ  

2. การปรับปรุง แก้ไขระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารการศึกษาและส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษา สถาบันการศึกษามีความคล่องตัว เช่น  

โครงกำรกำรปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อปรับปรุง
กฎหมำย ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้อง  กับสภำพกำรณ์
ปัจจุบัน เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และตำมพระรำชกฤษฎีกำทบทวนควำมเหมำะสม ของกฎหมำย พ.ศ. 2558 
โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ดำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบฯ จำนวน 3 ฉบับ และในปีงบประมำณ 2561 
จะดำเนินกำรปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบฯ เพิ่มเติมอีก จานวน 3 ฉบับ 

โครงกำรแผนงำนขับเคล่ือนแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 สู่กำรปฏิบัติ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจให้กับหน่วยงำนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ให้สำมำรถนำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไปเป็นแนวทำงกำร
พัฒนำกำรศึกษำได้อย่ำงถูกต้องและเป็นรูปธรรม และเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำย / แนวทำงกำรขับเคล่ือนแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 โดยในปีงบประมำณ 2560 จะดำเนินกำรจัดทำรำยงำน 4 เรื่อง และใน
ปีงบประมำณ 2561 จะดำเนินกำรจัดทำรำยงำนเพิ่มอีก 4 เรื่อง  

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา เช่น  
โครงกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพโรงเรียนสู่มำตรฐำนสำกล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำคุณภำพ

ผู้เรียน และรองรับกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน รวมถึงรองรับกำรพัฒนำสู่ประชำคมอำเซียน และควำมเป็นพลโลก และ
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียนด้วยระบบบริหำรคุณภำพสู่ควำมยั่งยืน  รวมถึงจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนและน ำเสนอผลงำนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงกำรและช้ินงำนของโรงเรียน 
ครู และนักเรียน ระดับภูมิภำค  

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการปราบปรามการทุจริต เช่น  
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โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  เพื่อประเมินผลด้ำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ /ในกำกับของรัฐ สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

ทั้งนี้โครงการภายใต้จุดเน้นที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ มีความสอดคล้องและผลักดัน
การขับเคลื่อนในนโยบายรัฐบาลข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 – 2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดเน้นการด าเนนิงานของ สพม.13 
วิสัยทัศน์ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 13 จัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนตำมรอยศำสตร์พระรำชำเน้นกำรให้
โอกำส มีคุณภำพ มำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคน

ไทย 12 ประกำร 
4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล และส่งเสริมให้ภำคีเครือข่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วม 

อัตลักษณ ์
ระบบงำนมำตรฐำน บริกำรด ีมีควำมโปร่งใส ใส่ใจคุณภำพอ ำนำจหน้ำท่ีของโรงเรียน 

 1.  พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีเพื่ อเป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้  
 2.  ปลูกฝังคุณธรรม ควำมส ำนึกในควำมเป็นชำติไทย และวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำม
แนวทำงของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 3.  ให้โอกำสทำงกำรศึกษำท่ัวถึง ครอบคลุมแก่ ผู้เรียนและผู้เรียนได้รับโอกำสในกำรพัฒนำกำรศึกษำเต็ม
ศักยภำพ 
 4.  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท้ังระบบ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ  
 5.  พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 
 6.  พัฒนำระบบก ำกับ ติดตำม ประเมิน นิเทศ กำรจัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และ มำตรฐำนสำกล   
เป้าประสงค์ 

1. ประชำกรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษำทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง มีคุณภำพ เสมอภำค 
2. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและสู่มำตรฐำนสำกล 
3. สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในท่ีเข้มแข็งและได้รับกำรรับรองคุณภำพทุกโรงเรียน 
4. จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีทักษะด้ำนอำชีพและสำมำรถประกอบอำชีพได้ 
5. ครูได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
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6. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำและสถำนศึกษำบริหำรจัดกำรศึกษำโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
7. ประสำน ส่งเสริมให้ภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
8. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำมีระบบนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
ค่านิยมองค์กร : V I C T O R Y 

V : Visionary มองกำรณ์ไกล 
I : Integrity ใจซื่อสัตย์ 
C : Challenge เปิดรับส่ิงใหม่ 
T : Teamwork ทำอะไรเป็นทีม 
O : Ownership รับผิดชอบงำนท่ีทำ 
R : Result oriented มุ่งมั่นสู่เป้ำหมำย 
Y : Yes we can ทุกอย่ำงเป็นไปได้ 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที ่1 : กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 
กลยุทธ์ที ่2 : กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กลยุทธ์ที ่3 : กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที ่4 : กำรเพิ่มโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กลยุทธ์ที ่5 : กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ์ที ่6 : กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
1.1 น้อมน ำแนวพระรำชดำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำหรือ “ศำสตร์

พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปช่ัน และ

ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ผ่ำนหลักสูตรและ

กระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง 
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อกำรพัฒนำคุณธรรม 

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ เช่น อำชญำกรรม และควำมรุนแรงใน

รูปแบบต่ำงๆ ส่ิงเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ 
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นทีพ่ิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
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กลยุทธ์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1.1.1 น้อมนำแนวพระรำชดำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ หรือ 
“ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 

1.1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำรรวมทั้งมีจิตสำ
นึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม และห่ำงไกลยำเสพติด 

1.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพอย่ำง
เข้มแข็ง ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

1.1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง 
1.1.5 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรส่ือสำรภำษำอังกฤษและภำษำอำเซียน

อย่ำงน้อย 1 ภำษำ 
1.1.6 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธีต่อต้ำนกำรทุจริต

คอรัปช่ันและยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

1.2.1 ทบทวนหลักสูตรแกนกลำงสถำนศึกษำและน ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ โดย
ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรตำมควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกท่ีหลำกหลำย มีศูนย์รวมส่ือให้ครูสำมำรถยืมส่ือไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 

1.2.3 ปรับปรุงวิธีกำรวัดและประเมินผลให้สำมำรถพัฒนำและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภำพตำม
ศักยภำพเป็นรำยบุคคล 

1.2.4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรน ำผลกำรประเมินในระดับสถำนศึกษำระดับชำติ(O-NET) และระดับ
นำนำชำติ (PISA) มำใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ให้เกิดคุณภำพแก่ผู้เรียน 

1.2.5 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ 
2. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำงๆ 
2.2 ส่ง เสริมกำรเรียนรู้ เ ชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร  เ ช่น  สะเต็มศึกษำ  (ScienceTechnology 

Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิดและกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

3. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.1 สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้แก่ผู้ปกครอง สังคมและสำธำรณชน

ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
3.2 ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องทุกภำคส่วนในกำรก ำกับ ดูแล 

และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
3.3 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรศึกษำต่อกับนักเรียนอย่ำงหลำกหลำย 
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกาลังใจในการทางาน เกิดผลการปฏิบัติงานเชิง
ประจักษ์ 

1.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีเป็นมืออำชีพ 
1.2 ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีวิทยฐำนะสูงขึ้น 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลและทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1 เผยแพร่องค์ควำมรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้กำรสอนคิดแบบต่ำงๆ 
ตลอดจนกำรวัดและประเมินผล ให้สำมำรถนำมำพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล 

2.2 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำม ศักยภำพของแต่ละบุคคล
ในรูปแบบท่ีหลำกหลำยโดยกำรประยุกต์ใช้ส่ือเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรท่ีทันสมัยมำใช้ในกำรพัฒนำ 

2.3 ส่งเสริมระบบกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตร โดยสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู 
ท้ังในโรงเรียน ระหว่ำงโรงเรียนหรือภำคส่วนอื่นๆตำมควำมพร้อมของโรงเรียน 

2.4 ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ 

2.5 ส่งเสริมครูให้จัดกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน 
2.6 ส่งเสริมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะในกำรคุ้มครอง  ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีควำม

ต้องกำรพิเศษหรือต้องกำรกำรคุ้มครองพิเศษ 
3. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.1 ขอควำมร่วมมือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง หลักเล่ียงกำรจัดกิจกรรมโครงกำรในช่วงเปิดภำคเรียน 
3.2 ส่งเสริมให้มีกำรบริหำรจัดกำรในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพำะโรงเรียนท่ีมีจ ำนวนครูไม่เพียงพอ 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
5. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและยึดม่ัน
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
6. วางแผนการบริหารอัตรากาลัง สรรหา ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นของโรงเรียนและชุมชนและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหา 
 

กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

1.1 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤติ นักเรียนและระบบ
คุ้มครองนักเรียน รวมถึงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เช่ือมโยงสัมพันธ์กับเครือข่ำยสหวิชำชีพทุกระดับ 

1.2 สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีคุณภำพ มีรูปแบบกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับบริบทของพื้น ท่ีมุ่ง สู่
มำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทยให้ครอบคลุมทุกต ำบล 

1.3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถำนศึกษำท่ีจัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยจัดกำรศึกษำวิชำชีพ โดย
สร้ำงควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนอื่น 
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1.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบท่ีหลำกหลำย และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนให้เหมำะสมกับควำม
ต้องกำรจำเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคลโดยมีควำมเช่ือมโยงระหว่ำงรูปแบบต่ำงๆท้ังในรูปแบบปกติรูปแบบเพื่อควำมเป็น
เลิศ รูปแบบเพื่อผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษและรูปแบบกำรศึกษำทำงเลือก 

1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำสำหรับโรงเรียนในพืน้ท่ีพิเศษ (เกำะแก่ง) และโรงเรียนขนำดเล็ก 
 
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่ำงท่ัวถึง เช่น กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) , กำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) 
 

กลยุทธ์ที ่5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

1.1 พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

1.2 พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย เพื่อกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
1.3 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ 
1.4 พัฒนำระบบกำรส่ือสำรและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 
1.5 พัฒนำระบบงบประมำณและทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
1.6 พัฒนำระบบ กำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ 
1.7 ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนทรำบถึงควำมต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือของสถำนศึกษำในกำรจัด

กำรศึกษำ 
2. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำให้มีควำมสำมำรถและมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรด้วยตนเองได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.2 บูรณำกำรกำรทำงำน พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำและสถำนศึกษำพัฒนำคุณภำพตำมบริบทได้เพิ่มขึ้น 

2.3 แก้ไขปัญหำกำรบริหำรจัดกำรท่ีไม่เหมำะสมให้ถูกต้องโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
3. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

3.1 สร้ำงเครือข่ำยในรูปแบบ cluster ของสำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำร่วมกัน 
3.2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
3.3 ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนทรำบถึงควำมต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือของสถำนศึกษำในกำรจัด

กำรศึกษำ 
3.4 ประสำนหน่วยงำนทุกภำคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ำมำร่วมพัฒนำและช่วยเหลือสถำนศึกษำ 

4. ส่งเสริมการทาวิจัย โดยสนับสนุนให้โรงเรียนและหน่วยงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทาวิจัย 
เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
5. ส่งเสริมสถานศึกษาและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต 
พื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)ให้มีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน 

5.1 สร้ำงแรงจูงใจให้สถำนศึกษำและองค์คณะบุคคลมีผลงำนเชิงประจักษ์ ด้วยกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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5.2 รับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกบุคคลและหน่วยงำนภำยนอกเพื่อนำมำปรับปรุงและแก้ไข 
กลยุทธ์ที่ 6 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุน กำรสร้ำงจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิด 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ และส่ือกำร 
เรียนรู้ต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
2.1 สัญลักษณ์ / เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

เคร่ืองหมายประจ าโรงเรียน 

 
ช่ือโรงเรียนอกัษรย่อ "ส.ร.ม."  ในธรรมจักร ประดับดวงแก้วมีรัศมี 

เอกลักษณ์ 
 โรงเรียนสวสัดิ์รัตนาภมิุขเป็นโรงเรียนน่าอยู่  เรียนรู้คู่กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมน าชีวิต  

อัตลักษณ์ 
โรงเรียนสวสัดิ์รัตนาภมิุขเป็นโรงเรียนที่ต้ังใจเรียน เพียรท าดี  มีวินัย  ใจอาสา 

 
2.2 ความคาดหวัง  สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึน้เม่ือส้ินปีการศึกษา 

2.2.1  ด้านนักเรียน 
1. เป็นคนดีมีคุณธรรม มีคุณลกัษณะตั้งใจเรียน เพยีรท ำดี มีวนิยั ใจสะอำดและมีทกัษะในกำรด ำรงชีวติใน

สงัคมยคุใหม่ ตำมแนวทำงหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 
2. มีนิสยัใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักกำรอ่ำนและกำรคน้ควำ้ สำมำรถแสวงหำควำมรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
3. ทกัษะในกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรที่ทนัสมยัเพือ่กำรเรียนรู้ และสำมำรถน ำเสนอ

ผลงำนไดอ้ยำ่งสร้ำงสรรค ์
4. มีควำมเป็นไทย มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษป์ระเพณี ศิลปวฒันธรรมไทยและภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 

2.2.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ควำมรู้ควำมสำมำรถและจิตวญิญำณในกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ ตลอดจนสำมำรถด ำรงชีวติตำม

แนวทำงหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 
2. มีทกัษะในกำรปฏิบตัิงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนวชิำชีพ 
3. ผลิตส่ือ นวตักรรมหรือใชเ้ทคโนโลยทีี่เหมำะสมและน ำภูมิปัญญำทอ้งถ่ินมำใชใ้นกำรจดักิจกรรมกำร

เรียนรู้ น ำไปสู่กำรปฏิบติังำนอยำ่งมืออำชีพ 
4. พฒันำตนเองใหท้นัต่อกำรเปล่ียนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 

2.2.3    ด้านผู้บริหาร 
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1. เป็นผูน้ ำในกำรเปล่ียนแปลงให้โรงเรียนมีกำรบริหำรจดักำรที่ดี โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐำน(SBM) ภำยใต้

ขอ้จ  ำกดั 

2. มีควำมรู้ควำมสำมรถในกำรพฒันำวชิำกำร หลกัสูตร นวตักรรม และกระบวนกำรเรียนรู้ไปสู่กำรปฏิบติั

อยำ่งมีประสิทธิภำพและคุณภำพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียน โดยอำศยักำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยที่

เก่ียวขอ้ง 

2.2.4 ด้านโรงเรียน 
1. เป็นโรงเรียนชั้นดี มีคุณภำพ มีบรรยำกำศและสภำพแวดลอ้มที่อบอุ่น ปลอดภยั และมีมำตรกำรกำร

อนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติ พลงังำนและส่ิงแวดลอ้ม เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ตำมหลกัแนวคิดปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพยีง สร้ำงโอกำสใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้สู่สำกล 

2. มีเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นเป็นตน้แบบของกำรจดัศึกษำ ซ่ึงเกิดจำกกำรร่วม  คิด ร่วมปฏิบติั ร่วมพฒันำ 

ร่วมสนบัสนุนจำกผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและประชำสงัคม 

2.2.5  ด้านผู้ปกครองและชุมชน 
1. ใหก้ำรยอมรับ เช่ือถือ มีควำมรู้สึกร่วมเป็นเจำ้ของ และสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน 
2. จดัตั้งองคก์รภำคีเครือข่ำยอุปถมัภ ์เพือ่ยกระดบัพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับ
ของสงัคม 

2.3  วิสัยทัศน์โรงเรียน 
ภำยในปี 2565 โรงเรียนสวสัด์ิรัตนำภิมุขมุ่งพฒันำคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล เสริมสร้ำงควำมเป็น

ไทยตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 
2.4 พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและพฒันำผูเ้รียนใหมี้คุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล (นร) (ก 1) 
2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตำมคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และด ำรงชีวติโดยยดึหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพยีง (นร) (ก 2)  
3. ส่งเสริมและพฒันำผูเ้รียนใหมี้ควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศไดอ้ยำ่งเหมำะสมและ

สร้ำงสรรค ์(นร) (ก 4) 

4. พฒันำศกัยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใหมี้ควำมเช่ียวชำญตำมวชิำชีพ (ครู) (ก 3) 
5. จดัระบบกำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ดีมีประสิทธิภำพ (รร) (ก 5)  
6. ใชแ้หล่งเรียนรู้  สืบสำนภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มบนพื้นฐำนควำมเป็นไทย  (รร สวล) (ก 1) 
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2.5 เป้าประสงค์ 
ด้านนักเรียน 
1. ผูเ้รียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล (นร) 

2. ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตำมคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และด ำรงชีวติโดยยดึหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพยีง (นร)  

3. ผูเ้รียนมีควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศไดอ้ยำ่งเหมำะสมและสร้ำงสรรค ์(นร) 

 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเช่ียวชำญตำมวชิำชีพ (ครู) 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. มีระบบกำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ดีมีประสิทธิภำพ (รร)  

2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ส ำหรับกำรจดักำรศึกษำที่มีคุณภำพ (รร สวล)  

3.  โรงเรียนอนุรักษค์วำมเป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม (รร สวล) 

2.6 กลยุทธ์จุดเน้น 
 กลยุทธ์ที่ 1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเทยีบเท่ามาตรฐานสากล 

1 ส่งเสริม สนบัสนุนให้ผูเ้รียนอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง 
2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนใหผู้เ้รียนมีควำมมัน่ใจในกำรส่ือสำรภำษำองักฤษและภำษำอำเซียน

อยำ่งนอ้ย 1 ภำษำ 
3 ส่งเสริมกำรพฒันำศกัยภำพผูเ้รียนสู่ควำมเป็นเลิศในดำ้นต่ำงๆ 
4. พฒันำหลกัสูตรสถำนศึกษำและน ำหลกัสูตรไปสู่กำรปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิภำพ ใหส้อดคลอ้ง

กบัหลกัสูตรตำมควำมจ ำเป็นและควำมตอ้งกำรของผูเ้รียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน และสงัคม 
5. ส่งเสริม สนบัสนุนกำรนำผลกำรประเมินในระดบัสถำนศึกษำระดบัชำติ(O-NET) และระดบั

นำนำชำติ (PISA) มำใชพ้ฒันำกำรเรียนรู้ให้เกิดคุณภำพแก่ผูเ้รียน 
6. ส่งเสริม สนบัสนุนกำรใชส่ื้อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลย ีนวตักรรม และส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวกที่หลำกหลำย 
 

กลยุทธ์ที่ 2. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของ 
      เศรษฐกิจพอเพียง 
1. ส่งเสริม สนบัสนุน กำรจดักิจกรรมทั้งในและนอกหอ้งเรียนที่เอ้ือต่อกำรพฒันำคุณธรรม

จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ำมหลกัสูตรและค่ำนิยมหลกัของคนไทย 12 ประกำร 
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2. เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัภยัคุกคำมในรูปแบบใหม่ เช่น อำชญำกรรม และควำมรุนแรงใน
รูปแบบต่ำงๆ ส่ิงเสพติด ภยัพบิตัิจำกธรรมชำติ ภยัจำกโรคอุบติัใหม่ ภยัจำกไซเบอร์ 

3. ส่งเสริม สนบัสนุน กำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอ้มนำแนวคิดตำมหลกั
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีงสู่กำรปฏิบติัในกำรด ำเนินชีวติ 

4 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวถีิประชำธิปไตย ควำมสำมคัคี สมำนฉนัท ์สนัติวธีิต่อตำ้นกำรทุจริตคอรัปชัน่และ
ยดึมัน่ในกำร ปกครองระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 

กลยุทธ์ที่ 3.  ส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
1 ส่งเสริม สนบัสนุนกำรพฒันำองคค์วำมรู้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยเฉพำะดำ้นกำรจดักำรเรียนรู้ 

กำรวดัและประเมินผลและทกัษะในกำรส่ือสำรของครูใหมี้สมรรถนะดำ้นกำรสอนอยำ่งมีประสิทธิภำพ  
2. ส่งเสริมควำมกำ้วหนำ้ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใหมี้วทิยฐำนะสูงขึ้น 
3. พฒันำศกัยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใหส้ำมำรถใชส่ื้อเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำรที่

ทนัสมยั  
4. ส่งเสริมสนบัสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใหมี้จิตวญิญำณของควำมเป็นครู กำรเป็นครูมืออำชีพและ

ยดึมัน่ในจรรยำบรรณ 
 

กลยุทธ์ที่ 4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้ทันสมัย 
1. ส่งเสริมสนบัสนุนกำรใชเ้ทคโนโลยใีนกำรจดักำรศึกษำใหค้รอบคลุมทุกพื้นทีอ่ยำ่งทัว่ถึงเช่น กำรพฒันำ

คุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผำ่นเทคโนโลยสีำรสนเทศ (Distance learning informationtechnology : DLIT) , กำร
พฒันำคุณภำพกำรศึกษำดว้ยเทคโนโลยกีำรศึกษำทำงไกลผำ่นดำวเทียม (DistanceLearning Television : DLTV) 

2. จดัระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์ที่ 5.  พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบบริหารจัดการที่ทนัสมยัมีประสิทธิภาพ 
1 พฒันำระบบกำรวำงแผน กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบติั กำรก ำกบั ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลเพือ่กำร

บริหำรจดักำรที่มีประสิทธิภำพโดยยดึหลกัธรรมำภิบำล 
2 พฒันำระบบงบประมำณและกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำย เพือ่กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
3 พฒันำระบบขอ้มูลสำรสนเทศ เพือ่กำรบริหำรจดักำรที่มีประสิทธิภำพ 
4 พฒันำระบบกำรส่ือสำรและเทคโนโลยเีพือ่กำรศึกษำ 
5. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรศึกษำ 
6. ประชำสมัพนัธ์ใหส้ำธำรณชนทรำบถึงควำมตอ้งกำรไดรั้บกำรช่วยเหลือของสถำนศึกษำในกำรจดั

กำรศึกษำ 
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7. วำงแผนกำรบริหำรอตัรำก ำลงั สรรหำ ยำ้ย โอนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใหส้อดคลอ้งกบั
ควำมตอ้งกำรจ ำเป็นของโรงเรียน 
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บทที่ 4 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ปีงบประมาณ 2562 -2565 

ล ำดับท่ี กลยุทธ์ระดับองค์กร 
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

เป้ำประสงค์ท่ี
ส ำคัญ 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

กรอบระยะเวลำ 
(ร้อยละควำมส ำเร็จ) 

62 63 64 65 
1. พัฒนำแหล่งเรียนรู้

สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
กำรเรียนรู้และทันสมัย 

1.พัฒนำอำคำร
สถำนที่ให้อยู่ใน
สภำพที่
เอ้ืออ ำนวยและ
เพียงพอต่อกำร
เรียนรู้ 

1. โรงเรียนมี
อำคำรสถำนที่
เพียงพอต่อกำร
เรียนรู้ 

1. ร้อยละของ
อำคำรที่ได้รับ
กำรดูแล
ซ่อมแซมให้อยู่
ในสภำพที่ใช้ได้ 

85 90 95 100 

2.พัฒนำแหล่ง
เรียนรู้ให้มีควำม
หลำกหลำยและ
ทันสมัย 

2.โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ที่หลำย
หลำยทั้งภำยใน
และภำยนอก
โรงเรียนที่
เหมำะสม 

2. ร้อยละ
ของควำมพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริกำร
ต่ออำคำร
สถำนที่และ
แหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน   

85 90 95 100 

2. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล  

1. ผู้บริหำรมี  
กำรบริหำรงำน
ภำยใต้หลักธรร
มำภิบำล คือ  
(1) หลักคุณธรรม  
(2) หลักนิติธรรม  
(3) หลักควำม
โปร่งใส  
(4) หลักควำมมี  
ส่วนร่วม  
(5) หลักควำม
รับผิดชอบ  
(6) หลักควำม
คุ้มค่ำ  
 

1. ผู้บริหำรมี  
กำรบริหำรงำน
ภำยใต้หลัก  
ธรรมำภิบำล  

1. ร้อยละ  
ควำมพึงพอใจ
ของครูและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อกำร
บริหำรงำนตำม
หลักธรรมำภิ
บำล 

85 90 95 100 
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ล ำดับท่ี กลยุทธ์ระดับองค์กร 
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

เป้ำประสงค์ท่ี
ส ำคัญ 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

กรอบระยะเวลำ 
(ร้อยละควำมส ำเร็จ) 

62 63 64 65 
3  พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนที่มี

ควำมใฝ่รู้ก้ำวสู่ศตวรรษที่ 
21 ยึดหลักกำรด ำเนิน
ชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสืบ
สำนพระรำชด ำริ  

1. พัฒนำผู้เรียน
ให้มีผลสัมฤทธ์ิ
ทำง กำรเรียนทุก
กลุ่มสำระต้ังแต่
ระดับดี ร้อยละ 
60 ข้ึนไป  

1. ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนทุก
กลุ่มสำระต้ังแต่
ระดับดี ร้อยละ 
60 ข้ึนไป  
 

1. ร้อยละของ
ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทำง 
กำรเรียนทุก
กลุ่มสำระต้ังแต่
ระดับดี ร้อยละ 
60 ข้ึนไป  

85 90 95 100 

2. สร้ำง  
ควำมตระหนัก
และส่งเสริมให้
ผู้เรียนเข้ำร่วม
กิจกรรมของ
โรงเรียน ชุมชน 
และหน่วยงำน
ภำยนอก  

2. ผู้เรียนเข้ำร่วม
กิจกรรมของ
โรงเรียน ชุมชน 
และหน่วยงำน
ภำยนอก  
 

2. ร้อยละของ
ผู้เรียนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมของ
โรงเรียน ชุมชน 
และหน่วยงำน
ภำยนอก  
 

85 90 95 100 

3. ส่งเสริมให้
ผู้เรียนปฏิบัติตำม
วิถีประชำธิปไตย  
 

3. ผู้เรียนปฏิบัติ
ตำมวิถี
ประชำธิปไตย  
 

3. ร้อยละของ
ผู้เรียนที่
สำมำรถปฏิบัติ
ตำมวิถี
ประชำธิปไตย  
 

85 90 95 100 

4  พัฒนำครูสู่คุณภำพตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ  

1. ส่งเสริมให้ครู
ได้เข้ำร่วมพัฒนำ
วิชำชีพในกำรเข้ำ
อบรม สัมมนำ 
ศึกษำดูงำน ศึกษำ
ต่อ  
 

1. ครูได้รับกำร
พัฒนำวิชำชีพด้วย
กำรเข้ำรับอบรม 
สัมมนำ ศึกษำดู
งำน ศึกษำต่อ  
 

1. ร้อยละของ
ครูที่เข้ำร่วม
พัฒนำวิชำชีพ
ในกำรเข้ำ
อบรม สัมมนำ 
ศึกษำดูงำน 
ศึกษำต่อ  
 

85 90 95 100 

2. ครูน ำควำมรู้
จำกกำรอบรม 
สัมมนำ ศึกษำ  
ดูงำน ศึกษำต่อ 
มำประยุกต์ใช้ใน
กำรท ำงำนหรือ
กำรจัดกำรเรียนรู้  

2. ร้อยละของ
ครูที่เข้ำอบรม 
สัมมนำ ศึกษำ 
ดูงำน ศึกษำต่อ 
น ำควำมรู้มำ
พัฒนำวิชำชีพ  

85 90 95 100 

 
 
 



แผนกลยุทธิ์ 2562 - 2565 
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ล ำดับท่ี กลยุทธ์ระดับองค์กร 
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

เป้ำประสงค์ท่ี
ส ำคัญ 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

กรอบระยะเวลำ 
(ร้อยละควำมส ำเร็จ) 

62 63 64 65 
4  พัฒนำครูสู่คุณภำพตำม

มำตรฐำนวิชำชีพ  
2. ส่งเสริมให้ครูมี
วิทยฐำนะหรือ
เลื่อนวิทยฐำนะ  
 

3. ครูมีวิทยฐำนะ
หรือเลื่อนวิทย
ฐำนะเพ่ิมข้ึน  
 

3. ร้อยละของ
ครูที่มีวิทฐำนะ
หรือเลื่อนวิทย
ฐำนะแต่ละปี  
 

50 55 65 70 

5  ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
มีส่วนร่วมของชุมชน  

1. ให้บริกำรด้ำน
อำคำรสถำนที่
และข้อมูลข่ำวสำร
ต่อชุมชน และ
หน่วยงำนอื่น ๆ 
ทั้งในเขตและ  
นอกเขตพ้ืนที่
บริกำรอย่ำง  
เป็นระบบ  

1. โรงเรียน
สำมำรถให้บริกำร
ชุมชน และ
หน่วยงำนอื่น ๆ 
ทั้งในเขตและนอก
เขตพ้ืนที่บริกำร  
อย่ำงเป็นระบบ  

1. ร้อยละของ
ควำมพึงพอใจ
ของชุมชน หรือ
หน่วยงำนอื่น ๆ 
ที่ได้รับบริกำร
จำกโรงเรียน  
 

85 90 95 100 

2. เข้ำร่วม
กิจกรรมต่ำง ๆ 
กับชุมชน หรือ
หน่วยงำนอื่น ๆ 
ตำมควำม
เหมำะสม  
 

2. โรงเรียนมีส่วน
ร่วมในกำรท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ 
กับชุมชน หรือ
หน่วยงำนอื่น ๆ  
 

2. ร้อยละของ
กำรร่วม
กิจกรรมกับ
ชุมชน หรือ
หน่วยงำ 
 

85 90 95 100 

 




