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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

จากข้อมูลพ้ืนฐาน บริบท สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ผลการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาหลายปีที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สำนักงาน
รับรองและประเมินมาตรฐาน (สมศ.) และข้อมูลอื่นๆ ประกอบ   

 

2.1. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กําหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา  6 ด้าน ดังนี้ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  เป้าหมายที่ 1 : คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ตัวช้ีวัด • ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อน ความ
รักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมข้ึน  
  เป้าหมายที่ 2 : คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่
พิเศษ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                     เป้าหมายที่ 3 : คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม ่ 
                     ตัวชี้วัด • ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทาง 
การจัดการความขัดแย้งโดย แนวทางสันติวิธีเพ่ิมข้ึน  

                     • ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม  
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพ่ิมข้ึน  

                   • มีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามในรูปแบบใหม ่
                   • ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน  
                   • สัดสว่นผู้เรยีนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
                เป้าหมายที่ 1 : กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

          เป้าหมายที่ 2 : สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมี 
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

          เป้าหมายที่ 3  :  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ 
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมายที่ 1 : ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ คุณลักษณะที่

จ้าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมายที่ 2 : คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา และ

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
เป้าหมายที่ 3 : สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม หลักสูตร

อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
เป้าหมายที่ 4 : แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที ่ 
เป้าหมายที่ 5 : ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายที่ 6 : ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
เป้าหมายที่ 7 : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าหมายที่ 1 : ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
เป้าหมายที่ 2 : การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือการศึกษา สำหรับคนทุกช่วงวัย 
เป้าหมายที่ 3: ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายที่ 1 : คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
เป้าหมายที่ 2 : หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน้าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
เป้าหมายที่ 3 : การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมายที่ 1 : โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน 

และสามารถตรวจสอบได้ 
เป้าหมายที่ 2 : ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อ คุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 
เป้าหมายที่ 3 : ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ ของ

ประชาชนและพ้ืนที 
เป้าหมายที่ 4 : กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ ที่

แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
เป้าหมายที่ 5 : ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม 

สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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2.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560-2579 
วิสัยทัศน์  :  “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็น

สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

  เป้าหมายที่ 1 : คนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  เป้าหมายที่ 2 : คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่
พิเศษ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                     เป้าหมายที่ 3 : คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
        เป้าหมายที่ 1 : กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

          เป้าหมายที่ 2 : สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมี 
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

          เป้าหมายที่ 3  :  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ 
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

  
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
          เป้าหมายที่ 1 : ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ 

คุณลักษณะที่จ้าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
          เป้าหมายที่ 2 : คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
          เป้าหมายที่ 3 : สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม 

หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
          เป้าหมายที่ 4 : แหลง่เรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที ่ 
          เป้าหมายที่ 5 : ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
           เป้าหมายที่ 6 : ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
          เป้าหมายที่ 7 : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
            เป้าหมายที่ 1 : ผู้เรยีนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
              เป้าหมายที่ 2 : การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือการศึกษา สำหรับคนทุกช่วงวัย 
           เป้าหมายที่ 3: ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง        

เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
           เป้าหมายที่ 1 : คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำ

แนวคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
           เป้าหมายที่ 2 : หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน้าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
           เป้าหมายที่ 3: การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
           เป้าหมายที่ 1 : โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 

ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
           เป้าหมายที่ 2 : ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อ 

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
            เป้าหมายที่ 3 : ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความ

ต้องการ ของประชาชนและพ้ืนที 
            เป้าหมายที่ 4 : กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ

ลักษณะ ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
             เป้าหมายที่ 5 : ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มี

ความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
2.3 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย
ยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทาง
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 -2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560-2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 

 นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
  นโยบายที่ 2   ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

      นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 

      มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
           นโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

      นโยบายที่ 6      ด้านการปรับความสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
เป้าประสงค์  
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1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว  ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส  และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ ห่างไกลทุรกันดาร 
เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ  ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
ตัวช้ีวัด  

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม  อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม  

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส  และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ  ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบท ของพ้ืนที ่ 

6. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร -
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

7. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
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นโยบายที่  2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนา ทักษะ วิชาชีพ เป็นนักคิด 

เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวตกรรม  
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

ตัวช้ีวัด  
1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ  ที่จำเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21  
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน  (Reading 

Literacy) ด้านการรู้ เรื่องคณิ ตศาสตร์  (Mathematical Literacy) และด้านการรู้ เรื่อง  วิทยาศาสตร์  
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาต ิ 
 

 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
เป้าประสงค์  

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
การพัฒนาของประเทศ  

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ  ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต  ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
นำไปปฏิบัติได ้ 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ  มีทักษะอาชีพที่

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  สามารถ

ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ การเรียนรู้หรือ

ผู้อำนวยการการเรียนรู้  
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง  ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม  
 

ตัวช้ีวัด  
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  
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2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ  พ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด  

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต  และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไป
ปฏิบัติได ้ 

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม  ได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็น พหุวัฒนธรรม  

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ ดำรงชีวิตอย่าง
มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
              และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
เป้าประสงค์  

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development)  

2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในระดับพ้ืนที่ 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา  

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่  
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพข้อเท็จจริง 

โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้ง ของสถานศึกษา  
5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้ สถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส เข้าถึงบริการ

ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิ การได้รับการศึกษาที่

มีคุณภาพของประชาชน  
 

ตัวช้ีวัด  
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน อย่างเพียงพอ และเหมาะสม  สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ  
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3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้ เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ จัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ  
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการ  วางแผนจัดการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้าประสงค์  

1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต  และบริโภค  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง ฉลาก
สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand ๔.๐  

3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่

การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ  
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โรงเรียน ทุก

โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

6. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็น มิตร กับสิ่งแวดล้อม  

7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน 15,00 โรงเรียน  
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม จำนวน 6,000 โรงเรียน  
9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด  
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง จิตสำนึกด้านการผลิต

และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน  เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ  และมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะ  มาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  
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4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน  ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ  

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดำเนิน
กิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less  

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำ  งานวิจัยด้านการ
สร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  

7. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้  ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0  

8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  และสถานที่ให้เป็น
สำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน  

 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
เป้าประสงค์  

1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 

2. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยน ให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล  

4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  

5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  
ตัวช้ีวัด  

1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
2. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางได้รับการพัฒนาให้เป็น

หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน  ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ  ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล  

3. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม  และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
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6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ  ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ  นำไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  

8. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง มีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 
 

 

2.4 นโยบายสถานศึกษา 
2.4.1  การวิเคราะห์ศักยภาพสถานศึกษา 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

1)  ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม (S) 
โอกาส อุปสรรค 

1.สถาบันครอบครัว ส่งผลต่อการจัดการศึกษา 1.ผู้ปกครองบางส่วนมีงานประจำไม่มีเวลาร่วมกิจกรรม
ของนักเรียน 

2.ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพมั่นคง และมีรายได้ค่อนข้างดี 
พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการศึกษา 

 

3.ชุมชนให้ความช่วยเหลือ  ร่วมมือ  ส่งเสริมโรงเรียนดี  
ทำให้โรงเรียนบริหารงานได้คล่องตัวอย่างมีประสิทธิภาพ  
และเกิดประสิทธิผลที่ดีต่อนักเรียน     

 

4.ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาสูง  สามารถให้คำปรึกษา
แนะนำแก่บุตรหลานได้ 

 

 
2) ด้านเทคโนโลยี (T) 

 

โอกาส  อุปสรรค 
1.ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  ส่งผลให้ผู้ปกครอง
ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา 

1.ชุมชนให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีในด้านการจัด
การศึกษา 

2.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้โรงเรียน
ต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 

2.เทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
จากสื่อต่างๆทำให้เด็กกล้าแสดงออกในทางท่ีไม่
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เหมาะสม 
3.เทคโนโลยีทำให้ได้รับข่าวสารรวดเร็วขึ้น 3.เทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งผลให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ถูกละเลยและเสื่อมสลาย 
4.เทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทำให้ต้อง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม 

 

5.ชุมชนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นผลดีต่อการศึกษาของ
บุตรหลาน 

 

       
 
 

3) ด้านเศรษฐกิจ (E) 
 

โอกาส อุปสรรค 
1.ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพที่มั่นคง 1.ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจส่งผลให้ประชากรมีระดับ

รายได้ต่ำส่งผลต่อการจัดการศึกษา 
2.ปัจจัยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจเอ้ือต่อการจัดการศึกษา  

       
4) ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 

 

โอกาส อุปสรรค 
1.การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาทำให้
เกิดความคล่องตัว 

1.นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลชัดเจนและมี
ความเป็นเอกภาพ 

2. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

2.ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้เรื่องกฎหมายและ 
พ.ร.บ.การศึกษาส่งผลให้ขาดความร่วมมือในการจัด
การศึกษา 

3. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาลส่งผล
ให้ลดภาระค่าใช้จ่ายชองผู้ปกครอง 

 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

1) ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนทำให้การ
บริหารงานมีปะสิทธิภาพ 

1. โรงเรียนมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากการเรียน 
การสอน จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2.การบริหารงานโดยองค์คณะบุคคลส่งผลดีต่อข้าราชการ
ในสังกัด 

 

3.การดำเนินการตามนโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการ
พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานและการประกันคุณภาพ 

 

4.การมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ดีในการทำงานมีการ  
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ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
5.โรงเรียนจัดทำโครงสร้างและนโยบาย  ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วม   

 

2)  ด้านผลผลิตและการบริการ(S2) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

1. จำนวนนักเรียนต่อห้อง ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

2. จัดการศึกษาให้กับเด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

2. นักเรียนบางส่วนยังขาดวินัยและจิตสำนึกในการรักษา
ความสะอาด สมบัตสิ่วนตัวและส่วนรวม  

3. ส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ ตามความถนัด 
และศักยภาพ 

 

4. เด็กท่ีจบจากสถานศึกษามีทักษะชีวิตที่ดี  
5.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้านผู้เรียน มีความ
หลากหลาย 

 

6. ความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้เรียนอยู่ในระดับ 
ที่น่าพอใจ 

 

6. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการ 
ของนักเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา 

 

7. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ (GIFTED) และโครงการห้องเรียนภาษาจีน 
ส่งผลต่อความม่ันใจของผู้ปกครอง ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 

 
3)  ด้านบุคลากร (M1) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.ครูมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวปฏิรูป
การศึกษา 

1.ครูยังขาดทักษะในการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ 

2.บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
3.บุคคลกรมีความตระหนัก และรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่
ของตนเองและองค์กรร่วมกัน 

 

4.อัตรากำลังบุคลากรมีความเพียงพอและเหมาะสม  
5.มีผู้นำทางวิชาการท่ีสามารถเป็นแบบอย่างในการพัฒนา
วิชาชีพได้ 

 

4)  ด้านการเงิน (M2) 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.มีระเบียบข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติทางการเงิน 
ที่ชัดเจนทำให้สามารถควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

1.ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีไม่ได้เรียนจบด้านการเงิน  
การบัญชี โดยตรงทำให้ขาดความม่ันใจในการ
ปฏิบัติงาน 

2.มีระยะเวลาในการเบิก-จ่ายที่ชัดเจน  ส่งผลให้หน่วยงาน 
เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานภายในกำหนด 

2.งบประมานที่ได้รับไม่เพียงพอกับความต้องการในการ
บริหารจัดการ 

3.แผนการจัดซื้อ จัดจ้างเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 3. การเบิกจ่ายเงินของโรงเรียนล่าช้า 
4.มีการระดมทรัพยากรจากท้ังภาครัฐ/เอกชนเพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ส่งผลให้สร้าง
ความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน 

 

5.การบริหารงานด้านการเงินมีความสะดวกคล่องตัว  
6.โรงเรียนบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ 

 

 

5) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียน 
การสอนอย่างเต็มที่ 

1.วัสดุอุปกรณ์บางส่วนไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลกระทบ 
ต่อประสิทธิภาพการใช้งาน 

2. การจำหน่ายพัสดุเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 2.โรงเรียนได้รับงบประมาณจำกัดทำให้เป็นอุปสรรค 
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

3. โรงเรียนมีสื่อท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน  
4. โรงเรียนจัดหาสื่อ วัสดุ การเรียนการสอนได้เพียงพอ 
กับความต้องการของบุคลากร ทำให้การจัดการเรียน 
การสอนมีประสิทธิภาพ 

 

5. โรงเรียนได้รับบริจาคจากชุมชน บุคคล และองค์กร
ภายนอกอยู่เสมอ 

 

6. การใช้วัสดุอุปกรณ์มีความคุ้มค่า  
 

6) ด้านบริหารจัดการ(M4) 
 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.การบริหารจัดการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
2.โรงเรียนมีอำนาจในการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของท้องถิ่น 

 

3.การประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
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ตามภารกิจมีความต่อเนื่องและเป็นระบบ 
4.การบริหารจัดการมีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน 
ครบทั้ง 4 ฝ่าย 

 

5.โรงเรียนได้จัดระบบการวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้า 
ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้ันตอน 

 

 
 
2.5 วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

     2.5.1. วิสัยทัศน์ (VISION)       
    ภายในปี 2565 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความเป็นเลิศ                 
ทางวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย   
      2.5.2. พันธกิจ (MISSION) 
 1) พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักการเรียนรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
           2) พัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศโดยส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 3) พัฒนาและส่งเสริม ผู้เรียนในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 4) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา 
 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนานวัตกรรมและนำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนากระบวนการบริหารและการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อม สู่สากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 6) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้การมีส่วนร่วมของคณะบุคคล องค์กรส่วน
ท้องถิ่น ผู้ปกครองและชุมชน 
 
 
       2.5.3  เป้าประสงค์ (GOAL) 
 1) ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามช่วงวัยได้อย่างสมดุล 
    2) ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละคน 
อย่างมีคุณภาพ 
            3) ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
พร้อมเข้าร่วมการแข่งขันทุกระดับสู่นานาชาติ 
 4) ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
   5) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา 
 6) ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนานวัตกรรมและนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการ
บริหารและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อม 
สู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 
 7) ระบบบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้การมีส่วนร่วมของคณะบุคคล องค์กรส่วน
ท้องถิ่น ผู้ปกครองและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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     2.5.4.  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  (STRATITIC) 
 

         กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 
   สถานศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
 กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้าน 
          สมรรถนะในการปฏิบัติงานและมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
 กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนานวัตกรรมและ 
      นำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           กลยุทธ์ที่  6  ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วม 
     ตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.5.5  เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   ปีการศึกษา 2565 

  1)  นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม               
และด้านสติปัญญา โดยมีคุณภาพัฒนาการแต่ละด้านในระดับยอดเยี่ยมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.87 

  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติ (NT และ ONET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ 
   3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ในบัญชีคำพ้ืนฐานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
   4) นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
   5) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีทักษะพ้ืนฐานที่สำคัญในศตวรรษ           
ที่ 21  (3 ร และ 4 ก) 
  6) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใช้ ID_plan และ PLC ในการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง  
  7) โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วมมีการบริหารจัดการและวิธีการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล 
 
2.5.6  การดำเนินงานในระดับสถานศึกษา 
 

        (1)  ด้านบริหารจัดการในภาพรวม 
  1) ผู้บริหารและครูแสดงความรับผิดชอบโดยการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU) และใช้แผน
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2) สร้างความตระหนักแก่ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม
เป้าหมายของปฏิญญานี้ อาทิ ประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการสอบ NT, O-NET จัดทำประกาศ/ป้ายนับ
เวลาถอยหลัง (Count Down) การจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ภาษาอังกฤษ การรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(PLC) เป็นต้น 
  3) ใช้ PLC เป็นเครื่องมือในกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
  4) ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ โดยเฉพาะ web site, Facebook และ Line ในการบรหิารจดัการ 
  5) จัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอ้ือต่อพัฒนาการทาง
สมองและการเรียนรู้ของนักเรียน 
  6) ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



93 
 

 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1  

  7) ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายปฏิญญาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 

         (2) ด้านการเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับปฐมวัย(อนุบาลปีที่ 1-2) 
  1) วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
  2) จัดทำแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 
  3) จัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 
  4) จัดห้องเรียนและบรรยากาศท่ีส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 
  5) จัดหา ผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม ปลอดภัยและเพียงพอกับผู้เรียน 
  6) จัดเก็บ นำเสนอและเผยแพร่ผลงานผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
 

        (3) ด้านยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบระดับชาติ ( NT และ O-NET) 
  1) จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
  2) กำหนดเป้าหมายยกระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละของ NT & O-NET ทั้งในรายวิชาและภาพรวม 
  3) วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะ 4 กลุ่มสาระหลัก 
  4) วางแผนการเรียนรู้ครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางฯ 
  5) จัดการเรียนการสอนโดยยึดมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
  6) นำแนวข้อสอบ NT, O-NET, PISA  แทรกในหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้และฝึกนักเรียน
ให้คุ้นเคยการทำข้อสอบดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดปี 
  7) นำนวัตกรรมและสื่อที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลบนเครือข่ายอินเทอร์เนตมาใช้ในการ
เรียนการสอน 
  8) จัดกิจกรรมซ่อมเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปี 
 

 (4) ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
  1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนด้านการอ่านออก เขียนได้ 
  2. จัดกิจกรรมแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
  3. จัดหา ผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
  4. ผู้บริหารกำกับ ติดตามการแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้อย่างต่อเนื่อง 
  5. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เดือนละ 1 ครั้ง 
 

 (5) ด้านความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
  1) จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
  2) ใช้นวัตกรรมและสื่อที่หลากหลายบนเครือข่ายอินเทอร์เนตและที่ต่างๆ มาใช้ในการฝึกสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะสื่อ Echo English, DLTV และ DLIT 
  3) ประเมินความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นระยะๆ 
 

 (6) ด้านการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 (3 ร และ 4 ก) 
  (รู้ภาษา Literacy, รู้คำนวณ  Numeracy, รู้ ICT, การคิดแบบมีวิจารณญาณ Critical 
Thinking, การสื่อสาร Communication, การทำงานร่วมกัน Collaboration, การสร้างสรรค์ 
Creativity) 
  1) จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายโดยเน้นการปฏิบัติจริงของผู้เรียน 
  2) ใช้นวัตกรรมและสื่อที่หลากหลายบนเครือข่ายอินเทอร์เนต 
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 (7) ด้านการใช้ ID_plan และ PLC ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
  1) ผู้บริหารและครูทุกคนจัดทำ ID_plan เพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพที่เชื่อมโยงการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน 
  2) จัดตั้งกลุ่ม PLC ที่มีเป้าหมายยกระดับคุณภาพผู้เรียน จากนั้นแต่ละกลุ่ม PLC วางแผนและ
กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตลอดปีการศึกษา 
  3) นำเสนอ เผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่ม PLC ในสื่อสาธารณะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 
 
  

 (8) ด้านการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ(เรียนร่วม) 
  1)  สร้างวัฒนธรรมของการเรียนรวม เช่น สร้างความเข้าใจและทัศนคติท่ีดีระหว่างบ้าน ครู 
บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง อาทิ ยินดีรับนักเรียนเข้าเรียน ศึกษาและเรียนรู้ข้อมูล, พฤติกรรมนักเรียน
รายบุคคล ยอมรับความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน 
  2). ออกแบบหลักสูตร กลวิธีในการสอนและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามแผนการศึกษา
รายบุคคล (Individual Educational Program) 
  3) จัดโปรแกรมการศึกษาที่เหมาะสมแก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้สามารถเรียนรู้ได้
สูงสุดตามความสามารถ 
  4) ให้บริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือต่างๆ ทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษทุกคน 
 

     2.5.7  ปรัชญาโรงเรียน 

              “ปัญญาเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำทักษะการคิด ดวงจิตมีสุนทรียภาพ” 
 

    2.5.8.  อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
        “รักการเรียนรู้” 
 

      2.5.9 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
                “ความเป็นเลิศทางวิชาการ” 
 

     2.5.10  สีประจำโรงเรียน  

                       “สี ฟ้า - ขาว” 

 ความหมาย 
  สีฟ้า  หมายถึง  ความสดชื่น  สดใส มั่นใจ 
  สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ 
  สีฟ้า-ขาว หมายถึง  ความบริสุทธิ์ สดชื่น แจ่มใสในวัยเยาว์พร้อมที่จะก้าวไปสู่ 
      ความสำเร็จด้วยความมั่นใจ 
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2.6 เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา  2565 
     2.6.1  ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน /โครงการ/กิจกรรม) 

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม 1. โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา 
การด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาการ 
ด้านอารมณ์ จิตใจ ของเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สังคมของเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาการ 
ด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง 
 มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย 

ของตนเองได้   

ร้อยละ 96.00  
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 96.50  
ระดับยอดเยี่ยม 

    1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  

ร้อยละ 96.20  
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 96.50  
ระดับยอดเยี่ยม 

    1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  

ร้อยละ 96.00 
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 96.50 
ระดับยอดเยี่ยม 

    1.4 มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา  
สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน  
และแสวงหาความรู้ได ้

ร้อยละ 93.60  
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 94.00  
ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิาร 
และการจัดการ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม 2. โครงการพัฒนากระบวนการบริหาร
และการจัดการ การศึกษา ระดับปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยสอดคล้องไปกับท้องถิ่น
และอาเซียน 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเด็กดีมีครู 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
ครูให้มีความเชี่ยวชาญ 
ด้านการจัดประสบการณ ์
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมการจัด
สภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมพัฒนาสือ่
เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับ
ครู 
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมพัฒนาการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ 
ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบรบิท 
ของท้องถิ่น  

ร้อยละ 100.00  
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 100.00  
ระดับยอดเยี่ยม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ 100.00  
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 100.00  
ระดับยอดเยี่ยม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ 

ร้อยละ 100.00  
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 100.00  
ระดับยอดเยี่ยม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการ
เรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

ร้อยละ 100.00  
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 100.00  
ระดับยอดเยี่ยม 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่ อ ก า ร เรี ย น รู้ เพื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า รจั ด
ประสบการณ์   

ร้อยละ 100.00  
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 100.00  
ระดับยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ร้อยละ 100.00  
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 100.00  
ระดับยอดเยี่ยม 

2.6.1  ระดับปฐมวัย (ต่อ) 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ผลการดำเนินงาน 

ปี 2564 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
แนวทางการพัฒนา 

(งาน /โครงการ/กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ 
ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม 3. โครงการจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นสำคัญ 
กิจกรรมที่ 1 การจัดประสบการณ์
ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาทุกดา้น
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสร้างโอกาส
ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบตัิอย่างมีความสุข 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการจัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ใช้สื่อ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัวัย 
กิจกรรมที่  4 กิจกรรมการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและ
นำผลการประเมินพัฒนาการเดก็ไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

    3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
เต็มศักยภาพ  

ร้อยละ 98.80  
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 99.00   
ระดับดีเลิศ 

    3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข  

ร้อยละ 98.80  
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 99.00   
ระดับดีเลิศ 

    3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ 98.80  
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 99.00   
ระดับดีเลิศ 

   3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

ร้อยละ 100.00  
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 100.00   
ระดับดีเลิศ 
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2.6.2   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน /โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม 1. โครงการส่งเสริมสนับสนนุพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน และการ
สื่อสาร  
2. โครงการส่งเสริมสนับสนนุพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการคิดคำนวณ 
3. โครงการส่งเสริมทักษะการคดิวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
4. โครงการส่งเสริม สนับสนนุพฒันาการ
สร้างนวตักรรม 
5. โครงการส่งเสริมสนับสนนุพฒันาการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  
6.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
7. โครงการส่งเสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 
8.  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มี
ทักษะในการทำงาน รักการทำงาน และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพ 
9. โครงการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผล 
10. โครงการส่งเสริม สนับสนนุพัฒนา
คุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา 
11.โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
12. โครงการส่งเสริม สนับสนนุความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
13.โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม 
      1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
          การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  

ร้อยละ 87.67 
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 95.60 
ระดับยอดเยี่ยม 

      2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
         คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ร้อยละ 87.80  
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 96.80 
ระดับยอดเยี่ยม 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 87.72  
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 96.57 
ระดับยอดเยี่ยม 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละ  90.20 
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 99.20 
ระดับยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 93.40 
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 96.80 
ระดับยอดเยี่ยม 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดี 
ต่องานอาชีพ 

ร้อยละ 91.87 
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 99.60 
ระดับยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม 
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี 
         สถานศึกษากำหนด  

ร้อยละ 91.53  
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 99.50 
ระดับยอดเยี่ยม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 92.34 
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 99.90 
ระดับยอดเยี่ยม 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

ร้อยละ 91.81 
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 99.70 
ระดับยอดเยี่ยม 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 91.99 
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 99.90 
ระดับยอดเยี่ยม 
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2.6.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ดำเนินงาน 
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน /โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิาร 
และการจัดการ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม 1. โครงการพัฒนากระบวนการและบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2. โครงการพัฒนาวชิาการที่เนน้คุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบรหิารจัดการ
และการจัดการเรียนรู ้
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 
5. โครงการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล
OBEC QA 
6. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
7. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
8. โครงการนิเทศภายใน 
9. โครงการพัฒนาหลักสตูรและมาตรฐาน
การศึกษา 
10.โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
11. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

    2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  

ร้อยละ 93.33 
ระดับยอดเยี่ยม 

 

ร้อยละ 100 
ระดับยอดเยี่ยม 

    2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา  

ร้อยละ 93.33  
ระดับยอดเยี่ยม 

 

ร้อยละ 100 
ระดับยอดเยี่ยม 

    2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้น
คุณ ภาพผู้ เรี ยนรอบด้ านตามหลั กสู ตร
สถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 93.00  
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 100 
ระดับยอดเยี่ยม 

    2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ร้อยละ 80.00 
ระดับยอดเยี่ยม 

 

ร้อยละ 100 
ระดับยอดเยี่ยม 

    2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

ร้อยละ 86.67  
ระดับยอดเยี่ยม 

 

ร้อยละ 100 
ระดับยอดเยี่ยม 

    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 86.67 
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 100 
ระดับยอดเยี่ยม 
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2.6.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ผลการ
ดำเนินงาน 
ปี 2564 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน /โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับยอดเยี่ยม ระดับยอดเยี่ยม 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. โครงการพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
อย่างเป็นระบบ 
3. .โครงการเผยแพร่ผลงาน
นักเรียน ครู โรงเรียน 
สู่สาธารณชน 

    3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
        และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ร้อยละ 87.07 
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 95.20 
ระดับยอดเยี่ยม 

    3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
        ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

ร้อยละ 85.13
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 92.80 
ระดับยอดเยี่ยม 

    3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ร้อยละ 87.07 
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 92.40 
ระดับยอดเยี่ยม 

    3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
        และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

ร้อยละ 86.07 
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 91.80 
ระดับยอดเยี่ยม 

    3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
         เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 84.93 
ระดับยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 90.80 
ระดับยอดเยี่ยม 
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2.7 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.7.1 ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2561   มีจำนวน 3  มาตรฐาน  ได้แก่  
 มาตรฐานที่  1   คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 

      1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
               1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
      1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม   
               1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสดงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น        

    2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
               2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   
               2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
               2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
      2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาส ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั 
     3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
              3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
     3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
     3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  

                การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
2.7.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
              มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
     มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1. 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
     มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

  1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
   2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
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   3 )  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
            และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
                           การจัดการเรียนรู้ 


