
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพฒันาการศึกษา  

ประจำปีงบประมาณ 
 

 



วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม 
พันธกิจ 

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

 ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา 

ประเทศ 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ

ในอนาคต 
2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 
  กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 การรักษาความม่ันคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มแข็งเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม บริการ
และการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
   กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม   
             กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล ้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 



นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จ าเป็นในโลกยุคใหม่  
พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพ้ืนที่ อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของ
ผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา  
4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ ของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
เป้าประสงค์ 
1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่มีประสิทธิภาพ  
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและเท่าทัน การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่  
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ใหม่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
2. พัฒนาก าลังคน เพ่ือสร้างความ สามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ผู้เรียนได้รับโอกาสและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทักษะที่จ าเป็นสอดคล้องกับ การเสริมสร้างความม่ันคงในแต่ละบริบท  
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ในพ้ืนที่ ภูมิภาค และประเทศ  
3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่  
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
5. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบ ที่หลากหลาย 
6. หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



7. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบสนอง ความต้องการของผู้รับบริการได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 
 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 กลยุทธ์ 
 1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริม สร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.2 ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/อาชีพ ด้วยศาสตร์
พระราชาและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ 
(พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน
ชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 
 1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 1.4 พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ 
 2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่ 
ภูมิภาค และประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ 
 3.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือ
ปฏิบัติ ควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3.2 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 3.3 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรมจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง
และความปลอดภัยของผู้เรียน 
 3.4 พัฒนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยกระดับสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 
 3.5 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ 
 4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลายครอบคลุม ทุกพ้ืนที่ และ
กลุ่มเป้าหมาย 
 4.2 ส่งเสริม พัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมต่อการเข้าถึง 
และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต(ง) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 
 5.1 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 
 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและบริการประชาชน 
 6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงกันในทุกระดับ 
 6.3 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกระดับ ทุกพ้ืนที่ 
 6.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 6.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่นเชื่อมโยง และเอ้ือต่อการพัฒนา
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
 6.6 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตาม
พฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
 6.7 พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน เพ่ือยกระดับ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน 
จุดเน้น 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 
11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาล
ทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน 
เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 



– 2570) โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะ
ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมีสมรรถนะที่ส าคัญจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการ
ท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจให้กับสังคมและผลักดันให้การจัดการศึกษามี
คุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดหลักการส าคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 
 สร้างความเชื่อม่ัน ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้ทุกหน่วยงานน ารูปแบบ
การท างานโดยบูรณาการการท างานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 
 สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อตนเอง องค์กร ประชาชนและ
ประเทศชาติ โดยให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็นมา
ประกอบการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
เพ่ือมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

นโยบายและจุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
 1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่ และภัยอ่ืนๆ โดยมีการด าเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรใน
รูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผลการด าเนินการ และแสวงหา
สถานศึกษาท่ีด าเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป 
 1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง โดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
สร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทาง
วิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงาน ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้ด าเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้าง
สมรรถนะที่ส าคัญจ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน 



 2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง ด้วยการเรียนรู้จากการ
ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้  ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัล
ให้ค าปรึกษาแนะน า 
 2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 
เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทย
สามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 
 2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่
สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 
 2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีความทันสมัย น่าสนใจ 
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมือง
ที่เข้มแข็ง 
 2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูงรวมทั้งมีการประเมินและพัฒนา
ผู้เรียน 
 2.7  ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการ
การท างานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ  และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้
เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
 2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น จูงใจ ให้เข้าไปใช้
บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน 
และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่ผู้เรียนและประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้า
ร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการ
เรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 
 2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการวางแผนการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน 
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
 3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งต่อไปยังสถานศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา เพ่ือรับการพัฒนาอย่าง
รอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



 3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกท่ีหลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม 
NEETs ในการเขา้ถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม 
 3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) และการเรียนรู้ที่บ้านเป็น
หลัก (Home–based Learning) 
4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) มีการบูรณาการ
วิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้ง
การจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการใน
การจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานท า 
 4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะก าลังคนตามกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดย
ความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตก าลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
 4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ New skill 
เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบหลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามสมรรถนะที่จ าเป็นใน
การเข้าสู่อาชีพ และการน าผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าท างาน ศึกษาต่อ ขอรับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการ
ใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ (English Competency) 
 4.5 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษา
และประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ
ในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 
 4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและก าลังแรงงานในภาคเกษตร โดยเฉพาะ
กลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
 4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานท า โดยบูรณาการความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 
 4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ 
เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนรู้และ
มวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ 
 
 



5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal 
(PA) โดยใช้ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital 
Performance Appraisal (DPA) 
 5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล 
(Digital Competency) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา 
 5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตของผู้เรียนได้
ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 
 5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 
 5.5 เร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้ด้าน
การวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นกลไกหลัก ในการ
ด าเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
 6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ใน
ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง 
 6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจ าเป็นและใช้พื้นที่เป็น
ฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6.4 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่งและสาย
งานต่าง ๆ 
 6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 เร่งรัดการด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 
 
 



กรอบนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
น้อมน าศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล ้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลDigital Technology เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ 
Thailand 4.0 
เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่นซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 
3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะตามหลักสูตรและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากลน าไปสู่การสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SustainableDevelopment Goals: SDGs) และ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครและสถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพและการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 



นโยบายโรงเรียนโพธิแสนวิทยา 
 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร   เพ่ือมุ่งเน้นให้
โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ไปถึงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อขยายผลและพัฒนาแนวทางให้เกิดเป็นระบบ
ที่ยั่งยืน และให้เด็กและเยาวชน เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข สามารถดูแลตนเอง  ครอบครัว และสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป   
วิสัยทัศน์ 

       โรงเรียนโพธิแสนวิทยา จัดการศึกษาเป็นมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 67 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานสากลเน้นทักษะอาชีพ 
3. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
4. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA 
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยี 
6. พัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 
7. สืบสานโครงการในพระราชด าริ 

 

เป้าประสงค์ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานสากลเน้นทักษะอาชีพ 
3. ครูเป็นครูมืออาชีพ 
4. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (OBECQA) 
5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยี 
6. โรงเรียนมีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกท่ีเข้มแข็ง 
7. การด าเนินโครงการในพระราชด าริมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ส าหรับองค์กร 

1. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานสากลเน้นทักษะอาชีพ 
3. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
4. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA 
5. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยี 
6. สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 
7. สืบสานโครงการในพระราชด าริ 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ครู ร้อยละ 100 จัดกระบวนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
 2. โรงเรียนจัดท าและใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ครู ร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4. โรงเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 5. นักเรียน ร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานช่วงชั้น 
 6. นักเรียน ร้อยละ 100 เรียนรู้อย่างมีความสุข 
 7. นักเรียน ร้อยละ 100 สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ 
 8. โรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 9. ครู ร้อยละ 100 ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 
 10. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
 11. โรงเรียนมีการบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 12. โรงเรียนมีการบริหาร โดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม 
 13. โรงเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
 14. ประชาชนผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการ อย่างน้อยร้อยละ 80 พึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 15. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้ 
 16. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 17. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และหรือได้รับรางวัล ที่เก่ียวกับวิชาชีพ 
 18. มูลค่าทรัพยากรที่โรงเรียนได้รับนอกจากงบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัด 
 19. จ านวนงบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรร 
 20. โรงเรียนมีความพร้อมตามมาตรฐานการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
 21. โรงเรียนมีรูปแบบและแนวทางการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
 



จุดเน้น 

1.ด้านผู้เรียน   

1.1 นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตรมีวินัยคุณธรรมจริยธรรม 

1.2 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง เห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

1.3 นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมมีนิสัยในการประหยัด

พลังงาน  

2.ด้านครู  

2.1 เป็นผู้รักษาวินัยและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

2.2 จัดกระบวนการรู้อย่างมีคุณภาพ  สอนเต็มคาบเต็มเวลาเต็มหลักสูตร                                                      

2.3 พัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2.4 ใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้                                                                                                                                                       

3.ด้านแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์   
          3.1 พัฒนาห้องเรียนห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ให้สามารถใช้งานมีประสิทธิภาพ 
          3.2 จัดหาสื่อเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
          3.3 วางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
          3.4 แสวงหาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอก สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

4.ด้านกระบวนการบริหาร    

 4.1 จัดสรรทรัพยากรด้านบุคคลและงบประมาณให้เหมาะสมเพียงพอ 

4.2 ก ากับติดตามและนิเทศภายในอย่างประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

4.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 

4.4 ประสานงานกับชุมชนและองค์กรภายนอกในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 



กลยุทธ์หลัก 7 ข้อ 
1.กลยุทธ์หลัก 7 ข้อ 

1. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานสากลเน้นทักษะอาชีพ 
3. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
4. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA 
5. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยี 
6. สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 
7. สืบสานโครงการในพระราชด าริ 

 

กลยุทธ์ย่อยเพื่อสนองกลยุทธ์หลัก 
กลยุทธ์หลักที ่1  พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย ดังนี้  
1.1 พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
1.2 พัฒนาหลักสูตรเร่งรัดให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีต่อยอดการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
1.3 พัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือแสวงหาความรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการและแนวทางท่ีหลากหลาย 
1.4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นมาตรฐานสากล 

 

          กลยุทธ์หลักท่ี 2  ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานสากลเน้นทักษะอาชีพ 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อยดังนี้ 
2.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาวินัย คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรอาชีพ 
2.2 ส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งด้วยวิธีการและกิจกรรมและหลายหลาย 

          2.3 ส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 

          กลยุทธ์หลักท่ี 3 พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อยดังนี้ 
3.1 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพ่ือน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
3.2 ส่งเสริมให้ครูน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง 
3.3 ส่งเสริมรณรงค์ส่งเสริมให้ครูพัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ครูมืออาชีพ 
3.4 ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนให้เป็นสถานศึกษาพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
3.5 ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยค านึงถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

กลยุทธ์หลักที่ 4 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย 
4.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมผ่านหลักสูตรการเรียนเน้นกิจกรรมทักษะอาชีพ 
4.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา 
4.3 ส่งเสริมและรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 



กลยุทธ์หลักที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยี  ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อยดังนี้ 
5.1 ส่งเสริมพัฒนาครูด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตรเน้นเทคโนโลย ี
5.2 ส่งเสริมส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยี   
5.3 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีภายในโรงเรียน  
  

กลยุทธ์หลักที่ 6  สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อยดังนี้ 
6.1   สนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรด้านบุคคลและงบประมาณให้เหมาะสมเพียงพอ 
6.2   สนับสนุนการก ากับติดตามและนิเทศภายในอย่างประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
6.3   สนับสนุนการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 
6.4   สนับสนุนและประสานงานกับชุมชนและองค์กรภายนอกในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง 
 

กลยุทธ์หลักที่ 7  สืบสานโครงการในพระราชด าริประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อยดังนี้ 
7.1 สืบสานและปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
7.2 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชน 
7.3 สืบสานโครงการในพระราชด าริฯผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ 
 


