
 

 

 

 

 

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

ปการศกึษา 2562 – 2565 

 

 

 

สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 39 
สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 

 



แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 2562 - 2565 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 
 หนา้ ก  
 

คํานํา 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาเพ่ือสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหกับนักเรียนทุกคน
ในเขตพ้ืนท่ีบริการอยางท่ัวถึง โดยการมุงเนนพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท ขยายโอกาสในการเขาถึง
บริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยผานการวิเคราะหความสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนา
ของพ้ืนท่ี และโดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีอาจจะประสบปญหาตางๆ 
เชน การขาดแคลนครู การจัดสรรงบประมาณเปนรายหัว ตนทุนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีสูงกวา
โรงเรียนขนาดใหญ เปนตน 

 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงไดมีการจัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็ก ปการศึกษา 2562 – 2565 เพ่ือวางแนวทางในการดําเนินงานและกิจกรรมท่ีสนับสนุน สงเสริม
มาตรฐาน แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กอใหเกิดคุณภาพในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กอันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

 
ในการนี้ แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 2562 – 2565 นี้ เกิดข้ึนไดจาก 

การมีสวนรวมของทุกฝายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และการขับเคลื่อนนโยบาย 
อยางจริงจังของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ 

 
 

 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 สิงหาคม 2562  
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 หนา้ 1  
 

บทสรุปผูบริหาร 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา ของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ โดยปจจุบันมีโรงเรียนในสังกัด
ท้ังหมดจํานวน 57 โรงเรียน ซ่ึงมีโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีจํานวนนักเรียนไมเกิน 120 คน จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก 
1. โรงเรียนสฤษด์ิเสนาพิทยาคม มีจํานวนนักเรียน 64 คน และ 2. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม มีจํานวน
นักเรียน 101 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562) ซ่ึงคิดเปนรอยละ 3.51 ของโรงเรียนท้ังหมดท่ีอยูใน
สังกัดของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ซ่ึงท้ังสองโรงเรียนเปนโรงเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ีปกติ และ
ยังไมมีการเรียนรวมกับโรงเรยีนอ่ืน และยังไมมีแนวทางในการควบรวมโรงเรียน เนื่องดวยยังมีความตองการจําเปน
ในการขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีท่ัวถึงสําหรับนักเรียนจากชุมชนโดยรอบและนักเรียนจากพ้ืนท่ีหางไกล  
 

โดยโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม นักเรียนสวนใหญมาจากครอบครัวขนาดเล็ก ฐานะยากจน 
และอยูบนภูเขาหางไกล ตองโดยสารรถประจําทางจากหมูบานมายังโรงเรียนดวยระยะทางถึง 20 กิโลเมตร  
สภาพการเดินทางลําบาก สวนโรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคมบริเวณโดยรอบเปนชุมชนก่ึงเมือง ครอบครัวของ
นักเรียนสวนใหญมีอาชีพเปนเกษตรกร นักเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคลมาก มีท้ังเด็กนักเรียนชนเผา 
อยูประจําพักนอนและเด็กนักเรียนท่ีเรียนออนถึงปานกลางซ่ึงฐานะยากจน สวนเด็กเกงและฐานะดีจะไดรับการ
สนับสนนุจากผูปกครองใหเขาไปเรียนโรงเรียนในเมือง 

 
มีแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กดังกลาว ตามยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตร 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
ยุทธศาสตร 2 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด

ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร 3 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ยุทธศาสตร 4 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
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 หนา้ 2  
 

ภาพรวมของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีโรงเรียนในสังกัดท้ังหมดจํานวน 57 
โรงเรียน โดยมีโรงเรียนขนาดเล็กซ่ึงมีจํานวนนักเรียนไมเกิน 120 คน จํานวน 2 โรงเรียน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 3.51 
ของโรงเรียนท้ังหมดท่ีอยูในสังกัดของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดแก  

1. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม มีจํานวนนกัเรียน 64 คน  
2. โรงเรียนทรพัยไพรวัลยวิทยาคม มีจํานวนนกัเรียน 101 คน  
(ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562)  
 
โดยโรงเรียนขนาดเล็กท้ังสองโรงเรียนมีลักษณะ ดังนี้ 
1. เปนโรงเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ีปกติ  
2. ยังไมมีการเรียนรวมกับโรงเรียนอ่ืน  
ท้ังนี้ ยังไมมีแนวทางในการควบรวมโรงเรียน เนื่องดวยยังมีความตองการจําเปนในการขยาย

โอกาสทางการศึกษาท่ีท่ัวถึงสําหรับนักเรียนจากชุมชนโดยรอบและนักเรียนจากพ้ืนท่ีหางไกล  
โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม นักเรียนสวนใหญมาจากครอบครัวขนาดเล็ก ฐานะยากจนและ 

อยูบนภูเขาหางไกล ตองโดยสารรถประจําทางจากหมูบานมายังโรงเรียนดวยระยะทางถึง 20 กิโลเมตร สภาพการ
เดินทางลําบาก  

สวนโรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม บริเวณโดยรอบเปนชุมชนก่ึงเมือง ครอบครัวของนักเรียน
สวนใหญมีอาชีพเปนเกษตรกร นักเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคลมาก มีท้ังเด็กนักเรียนชนเผาอยูประจําพัก
นอนและเด็กนักเรียนท่ีเรียนออนถึงปานกลางซ่ึงฐานะยากจน สวนเด็กเกงและฐานะดีจะไดรับการสนับสนุนจาก
ผูปกครองใหเขาไปเรียนโรงเรียนในเมือง 

 
ซ่ึงมีสรุปจํานวนนักเรียนและจํานวนครูของโรงเรียนขนาดเล็กดังกลาว ดังตาราง 
 

ลําดับ ช่ือโรงเรียน อําเภอ ตําบล 
จํานวน
นักเรียน 

จํานวนคร ู

1 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม วังทอง วังนกแอน 64 12 

2 โรงเรียนทรพัยไพรวัลยวิทยาคม วังทอง แกงโสภา 101 15 
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 หนา้ 3  
 

สวนท่ี 1 
ความเปนมาและสภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
ความเปนมา 
                ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดประกาศถึงภารกิจท่ีสําคัญของหนวยงาน 
ในการพัฒนาประชากรให “คนไทยในอนาคตจะตองมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีด ี
รอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี 
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะ
สื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง 
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม 
และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
 และเม่ือพิจารณาถึงนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายท่ี 2  
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซ่ึงมุงเนนพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมาย โดยหมายรวมถึง  
กลุมผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลและ
ทุรกันดาร ในทุกมิติ เพ่ือใหผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง เปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกท่ีดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ มีทักษะชีวิตท่ี
เหมาะสมสอดคลองกับสังคมปจจุบัน มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 ซ่ึงปญหาในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาท่ีอาจจะเปนอุปสรรคท่ีทําใหการจัดการศึกษายัง
ไมบรรลุตามภารกิจขององคกรและยังไมเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอาจเกิดมาจาก
ปญหาใน 2 สวน  คือ ปญหาเชิงปริมาณ ท่ียังมีการใหบริการทางการศึกษาแกเด็กในวัยเรียนไมท่ัวถึง ยังคงมีเด็กท่ี
ขาดโอกาสทางการศึกษาและเด็กท่ีออกกลางคันกอนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และอีกสวนหนึ่ง คือ ปญหา 
เชิงคุณภาพ การเรียนการสอนท่ียังไมอาจสรางศักยภาพในการคิดวิเคราะห สังเคราะห รวมถึงการปลูกฝงแนวคิด
ใฝรูอันจะนําไปสูการพัฒนาทักษะตนเองนอกหองเรียนอันจะเปนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตใหแกนักเรียน  
 นอกจากนี้ยังคงมีความแตกตางของคุณภาพระหวางโรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดเล็ก 
ท่ีอยูในเขตรอบนอก โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีตนทุนในการจัดการเรียนการสอนตอหัวท่ีสูงกวาโรงเรียนขนาดใหญ 
และโรงเรียนแตละแหงไดรับจัดสรรงบประมาณคาใชจายในการจัดการศึกษาจากรัฐบาลเปนรายหัวนักเรียน 
โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนนอยจึงไดรับงบประมาณนอยกวาโรงเรียนขนาดใหญ ท้ังท่ีอาจจะมีความขาดแคลน 
ในทุกๆ ดานมากกวา รวมถึงปญหาการจัดสรรครู ท่ีโรงเรียนขนาดเล็กจะประสบปญหาขาดแคลนครูท่ีมี 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีจํานวนครูไมครบชั้นเรียน โรงเรียนขนาดเล็กจึงมีความยากลํายากในการจัด
การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือภาวะประชากรมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ปญหานักเรียนออกกลางคัน และ
การเลือกทํางานหลังจบการศึกษาภาคบังคับ สงผลทําใหขนาดของโรงเรียนปรับเปลี่ยนเปนโรงเรียนขนาดเล็ก 
เพ่ิมมากข้ึน หากสามารถดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กใหมีมาตรฐานท่ีทัดเทียมกันกับโรงเรียน 
ขนาดใหญ ก็จะเปนการชวยลดความเหลื่อมล้ํา ยกระดับความเทาเทียมกันในสังคมไทยอีกดวย 
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สภาพปจจุบันของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีโรงเรียนในสังกัดท้ังหมดจํานวน 57 

โรงเรียน โดยมีโรงเรียนขนาดเล็กซ่ึงมีจํานวนนักเรียนไมเกิน 120 คน จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก  
1. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม มีจํานวนนักเรียน 64 คน  
2. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม มีจํานวนนักเรียน 101 คน  
(ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562)  
ซ่ึงคิดเปนรอยละ 3.51 ของโรงเรียนท้ังหมดท่ีอยูในสังกัดของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 39 โดยท้ังสองโรงเรียนเปนโรงเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ีปกติ และยังไมมีการเรียนรวมกับโรงเรียนอ่ืน 
และยังไมมีแนวทางในการควบรวมโรงเรียน เนื่องดวยยังมีความตองการจําเปนในการขยายโอกาสทางการศึกษาท่ี
ท่ัวถึงสําหรับนักเรียนจากชุมชนโดยรอบและนักเรียนจากพ้ืนท่ีหางไกล  

โดยโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม นักเรียนสวนใหญมาจากครอบครัวขนาดเล็ก ฐานะยากจนและ
อยูบนภูเขาหางไกล ตองโดยสารรถประจําทางจากหมูบานมายังโรงเรียนดวยระยะทางถึง 20 กิโลเมตร สภาพการ
เดินทางลําบาก  

สวนโรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม บริเวณโดยรอบเปนชุมชนก่ึงเมือง ครอบครัวของนักเรียน
สวนใหญมีอาชีพเปนเกษตรกร นักเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคลมาก มีท้ังเด็กนักเรียนชนเผาอยูประจําพัก
นอนและเด็กนักเรียนท่ีเรียนออนถึงปานกลางซ่ึงฐานะยากจน สวนเด็กเกงและฐานะดีจะไดรับการสนับสนุนจาก
ผูปกครองใหเขาไปเรียนโรงเรียนในเมือง 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ป 2559 – 2561 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึงมีจํานวนนักเรียนต่ํากวา 
120 คน ท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ท้ังสองโรงเรียน ไดแก โรงเรียนสฤษดิ์เสนา
พิทยาคม และโรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม มีรายละเอียดดังนี้ 

1. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม มีจํานวนรอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน แตละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 ของแตละภาคเรียน ในปการศึกษา 
2559 – 2561 ดังนี้ 
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รายวิชา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 

ม.1 รอยละ ม.2 รอยละ ม.3 รอยละ ม.4 รอยละ ม.5 รอยละ ม.6 รอยละ 

ภาษาไทย 3 60.00 3 23.08 3 42.86 5 35.71 1 11.11 4 57.14 

คณิตศาสตร 3 60.00 2 15.38 2 28.57 1 7.14 0 0.00 3 42.86 

วิทยาศาสตร 2 40.00 0 0.00 0 0.00 2 14.29 7 77.78 4 57.14 

สังคมศึกษาฯ 2 40.00 3 23.08 2 28.57 5 35.71 7 77.78 4 57.14 

สุขศึกษาพลศึกษา 4 80.00 4 30.77 6 85.71 3 21.43 0 0.00 3 42.86 

ศิลปะ 4 80.00 3 23.08 5 71.43 5 35.71 7 77.78 5 71.43 

การงานอาชีพฯ 5 100.00 13 100.00 5 71.43 12 85.71 9 100.00 7 100.00 

ภาษาตางประเทศ 3 60.00 9 69.23 1 14.29 3 21.43 3 0.00 1 14.29 

รายวิชา 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 

ม.1 รอยละ ม.2 รอยละ ม.3 รอยละ ม.4 รอยละ ม.5 รอยละ ม.6 รอยละ 

ภาษาไทย 4 66.66 7 63.64 3 60.00 3 50.00 2 28.57 2 28.57 

คณิตศาสตร 2 33.34 5 45.45 1 20.00 1 16.67 0 0.00 0 0.00 

วิทยาศาสตร 1 16.67 3 27.27 0 0.00 2 33.33 4 57.14 1 14.29 

สังคมศึกษาฯ 3 50.00 7 63.64 1 20.00 2 33.33 2 28.57 2 28.57 

สุขศึกษาพลศึกษา 4 66.67 5 45.45 1 20.00 2 33.33 0 0.00 0 0.00 

ศิลปะ 3 50.00 4 36.36 3 60.00 3 50.00 4 57.14 7 100.00 

การงานอาชีพฯ 6 100.00 11 100.00 4 80.00 6 100.00 7 100.00 7 100.00 

ภาษาตางประเทศ 4 66.67 1 9.09 4 80.00 3 50.00 5 71.43 4 57.14 

รายวิชา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

ม.1 รอยละ ม.2 รอยละ ม.3 รอยละ ม.4 รอยละ ม.5 รอยละ ม.6 รอยละ 

ภาษาไทย 3 60.00 ๔ ๖๖.66 3 27.27 0 0.00 1 25.00 3 75.00 

คณิตศาสตร 2 40.00 3 50.00 3 27.27 0 0.00 2 50.00 2 50.00 

วิทยาศาสตร 1 20.00 1 16.67 6 54.54 1 100.00 0 0.00 4 100.00 

สังคมศึกษาฯ 1 20.00 4 66.66 3 27.27 1 100.00 1 25.00 3 75.00 

สุขศึกษาพลศึกษา 2 40.00 4 66.67 3 27.27 0 0.00 1 25.00 3 75.00 

ศิลปะ 1 20.00 5 83.33 9 81.81 0 0.00 0 0.00 4 100.00 

การงานอาชีพฯ 5 100.00 6 100.00 5 45.45 1 100.00 4 100.00 4 100.00 

ภาษาตางประเทศ 3 60.00 1 16.67 10 90.91 0 0.00 1 25.00 4 100.00 



แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 2562 - 2565 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 
 หนา้ 6  
 

รายวิชา 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

ม.1 รอยละ ม.2 รอยละ ม.3 รอยละ ม.4 รอยละ ม.5 รอยละ ม.6 รอยละ 

ภาษาไทย 1 20.00 4 83.34 4 41.66 1 100.00 4 100.00 4 100.00 

คณิตศาสตร 1 20.00 4 66.67 2 16.67 1 100.00 2 50.00 3 75.00 

วิทยาศาสตร 1 20.00 1 16.67 8 66.67 0 0.00 4 100.00 3 75.00 

สังคมศึกษาฯ 2 40.00 4 66.67 7 58.33 1 100.00 2 50.00 3 75.00 

สุขศึกษาพลศึกษา 2 40.00 3 50.00 8 66.67 0 0.00 1 25.00 3 75.00 

ศิลปะ 3 60.00 4 66.66 9 75.00 1 100.00 3 75.00 4 100.00 

การงานอาชีพฯ 5 100.00 6 100.00 12 100.00 1 100.00 4 100.00 4 100.00 

ภาษาตางประเทศ 1 20.00 1 16.67 11 91.66 0 0.00 0 0.00 3 75.00 

รายวิชา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

ม.1 รอยละ ม.2 รอยละ ม.3 รอยละ ม.4 รอยละ ม.5 รอยละ ม.6 รอยละ 

ภาษาไทย 5 45.45 2 33.34 4 33.34 2 10.52 1 100.00 3 50.00 

คณิตศาสตร 5 45.45 2 28.58 9 28.58 4 21.06 1 100.00 1 16.67 

วิทยาศาสตร 0 0.00 1 16.67 3 16.67 6 31.58 0 0.00 5 83.34 

สังคมศึกษาฯ 4 36.36 2 33.34 3 33.34 2 10.52 1 100.00 4 66.67 

สุขศึกษาพลศึกษา 5 45.45 1 16.67 4 16.67 4 21.05 1 100.00 6 100.00 

ศิลปะ 0 0.00 3 42.86 7 42.86 14 93.34 0 0.00 5 88.33 

การงานอาชีพฯ 8 72.72 1 16.67 4 16.67 8 42.1 1 100.00 5 88.33 

ภาษาตางประเทศ 5 45.45 1 16.67 5 16.67 6 31.58 1 100.00 2 33.33 

รายวิชา 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

ม.1 รอยละ ม.2 รอยละ ม.3 รอยละ ม.4 รอยละ ม.5 รอยละ ม.6 รอยละ 

ภาษาไทย 5 45.45 2 28.58 5 45.45 4 26.67 1 100.00 3 50.00 

คณิตศาสตร 5 45.45 2 28.58 9 81.81 10 66.67 1 100.00 3 50.00 

วิทยาศาสตร 2 18.18 1 14.29 4 36.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

สังคมศึกษาฯ 4 36.36 2 28.58 2 18.18 5 40.00 1 100.00 4 66.67 

สุขศึกษาพลศึกษา 5 45.45 2 28.58 7 63.63 3 20.00 0 0.00 0 0.00 

ศิลปะ 0 0.00 3 42.86 10 90.90 14 93.34 1 100.00 5 83.34 

การงานอาชีพฯ 11 100.00 2 28.58 5 45.45 10 66.67 1 100.00 5 83.34 

ภาษาตางประเทศ 6 54.54 1 14.29 3 27.27 9 60.00 1 100.00 4 66.66 
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2. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม มีจํานวนรอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 ของแตละภาคเรียน ในปการศึกษา 
2559 – 2561 ดังนี้ 

 
 

  
  

รายวิชา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 

ม.1 รอยละ ม.2 รอยละ ม.3 รอยละ ม.4 รอยละ ม.5 รอยละ ม.6 รอยละ 

ภาษาไทย 5 17.24 1 4.76 8 61.54 15 36.59 21 46.67 12 41.38 

คณิตศาสตร 7 24.14 9 42.86 1 7.69 16 39.02 13 28.89 16 55.17 

วิทยาศาสตร 19 65.52 8 38.10 1 7.69 10 24.39 22 48.89 6 20.69 

สังคมศึกษาฯ 27 93.1 10 47.62 9 69.23 5 12.20 14 31.11 11 37.93 

สุขศึกษาพลศึกษา 28 96.55 17 80.95 7 53.85 35 85.37 21 46.67 20 68.97 

ศิลปะ 27 93.1 19 90.48 8 61.54 34 82.93 29 64.44 28 96.55 

การงานอาชีพฯ 26 89.66 16 76.19 9 69.23 24 58.54 37 82.22 29 100.00 

ภาษาตางประเทศ 1 3.448 0 0.00 8 61.54 9 21.95 0 0.00 22 75.86 

รายวิชา 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 

ม.1 รอยละ ม.2 รอยละ ม.3 รอยละ ม.4 รอยละ ม.5 รอยละ ม.6 รอยละ 

ภาษาไทย 2 7.14 1 5.88 6 60.00 22 53.66 31 77.50 17 58.62 

คณิตศาสตร 20 71.43 1 5.88 3 30.00 16 39.02 14 35.00 12 41.38 

วิทยาศาสตร 15 53.57 2 11.76 3 30.00 9 21.95 29 72.50 11 37.93 

สังคมศึกษาฯ 26 92.86 5 29.41 7 70.00 16 39.02 23 57.50 26 89.66 

สุขศึกษาพลศึกษา 28 100.00 13 76.47 8 80.00 25 60.98 35 87.50 27 93.10 

ศิลปะ 22 78.57 13 76.47 9 90.00 36 87.80 39 97.50 29 100.00 

การงานอาชีพฯ 27 96.43 11 64.71 10 100.00 34 82.93 35 87.50 28 96.55 

ภาษาตางประเทศ 4 14.29 0 0.00 3 30.00 8 19.51 20 50.00 16 55.17 
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รายวิชา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 

ม.1 รอยละ ม.2 รอยละ ม.3 รอยละ ม.4 รอยละ ม.5 รอยละ ม.6 รอยละ 

ภาษาไทย 1 10.00 1 4.17 6 40.00 0 0.00 7 17.50 19 50.00 

คณิตศาสตร 1 10.00 2 8.33 2 13.33 6 20.00 13 32.50 20 52.63 

วิทยาศาสตร 4 40.00 8 33.33 0 0.00 1 3.33 19 47.50 21 55.26 

สังคมศึกษาฯ 9 90.00 7 29.17 2 13.33 0 0.00 7 17.50 14 36.84 

สุขศึกษาพลศึกษา 7 70.00 15 62.50 12 80.00 27 90.00 28 70.00 34 89.47 

ศิลปะ 10 100.00 21 87.50 14 93.33 18 60.00 23 57.50 29 76.32 

การงานอาชีพฯ 10 100.00 18 75.00 7 46.67 15 50.00 30 75.00 27 71.05 

ภาษาตางประเทศ 0 0.00 1 4.17 1 6.667 0 0.00 8 20.00 7 18.42 

รายวิชา 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

ม.1 รอยละ ม.2 รอยละ ม.3 รอยละ ม.4 รอยละ ม.5 รอยละ ม.6 รอยละ 

ภาษาไทย 0 0.00 12 50.00 3 20.00 21 70.00 25 62.50 23 60.53 

คณิตศาสตร 2 20.00 5 20.83 2 13.33 6 20.00 11 27.50 15 39.47 

วิทยาศาสตร 3 30.00 13 54.17 4 26.67 7 23.33 20 50.00 16 42.11 

สังคมศึกษาฯ 6 60.00 21 87.50 5 33.33 22 73.33 6 15.00 36 94.74 

สุขศึกษาพลศึกษา 5 50.00 18 75.00 12 80.00 21 70.00 29 72.50 31 81.58 

ศิลปะ 6 60.00 13 54.17 10 66.67 24 80.00 34 85.00 31 81.58 

การงานอาชีพฯ 9 90.00 11 45.83 13 86.67 23 76.67 29 72.50 31 81.58 

ภาษาตางประเทศ 0 0.00 1 4.17 4 26.67 0 0.00 7 17.50 14 36.84 

รายวิชา 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

ม.1 รอยละ ม.2 รอยละ ม.3 รอยละ ม.4 รอยละ ม.5 รอยละ ม.6 รอยละ 

ภาษาไทย 4 50.00 4 44.44 15 75.00 4 11.11 8 40.00 28 82.35 

คณิตศาสตร 0 0.00 1 11.11 0 0.00 2 5.56 7 35.00 5 14.71 

วิทยาศาสตร 4 50.00 1 11.11 1 5.00 14 38.89 8 40.00 8 23.53 

สังคมศึกษาฯ 7 87.50 3 33.33 15 75.00 31 86.11 6 30.00 28 82.35 

สุขศึกษาพลศึกษา 6 75.00 7 77.78 19 95.00 32 88.89 14 70.00 26 76.47 

ศิลปะ 7 87.50 5 55.56 18 90.00 31 86.11 19 95.00 34 100.00 

การงานอาชีพฯ 7 87.50 7 77.78 18 90.00 31 86.11 18 90.00 32 94.12 

ภาษาตางประเทศ 4 50.00 2 22.22 8 40.00 0 0.00 11 55.00 20 58.82 



แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 2562 - 2565 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 
 หนา้ 9  
 

รายวิชา 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

ม.1 รอยละ ม.2 รอยละ ม.3 รอยละ ม.4 รอยละ ม.5 รอยละ ม.6 รอยละ 

ภาษาไทย 0 0.00 2 22.22 8 42.11 8 25.81 4 22.22 11 32.35 

คณิตศาสตร 0 0.00 3 33.33 6 31.58 3 9.68 5 27.78 6 17.65 

วิทยาศาสตร 0 0.00 6 66.67 5 26.32 19 61.29 7 38.89 12 35.29 

สังคมศึกษาฯ 3 60.00 4 44.44 11 57.89 2 6.45 2 11.11 7 20.59 

สุขศึกษาพลศึกษา 4 80.00 7 77.78 17 89.47 23 74.19 12 66.67 35 102.94 

ศิลปะ 4 80.00 9 100.00 19 100.00 21 67.74 14 77.78 23 67.65 

การงานอาชีพฯ 4 80.00 8 88.89 19 100.00 28 90.32 18 100.00 19 55.88 

ภาษาตางประเทศ 1 20.00 2 22.22 6 31.58 3 9.68 0 0.00 3 8.82 
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สวนท่ี 2  
ทิศทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผานมา 
ของสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

วิสัยทัศน   
เปนองคกรจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเปนไทย 

 
พันธกิจ 

1.จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
4. สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา

อยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา 
 
เปาหมาย 

1. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและ
คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ
ปรับตัวตอ เปนพลเมืองและพลโลกท่ีดี  

2. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ี
หางไกลทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู เปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยําทางวิชาการ และมีทักษะการ
จัดการเรียนรูท่ีหลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใช
เทคโนโลย ี

4. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนําทาง
วิชาการ มีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู  รวมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผูเก่ียวของในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนท่ี จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรูในทุกมิติ 
เปนโรงเรียนนวัตกรรม 
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6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปนสํานักงานแหงนวัตกรรมยุค
ใหม ใชขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อยางเปนระบบ 

7. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน โดย กระจายอํานาจการ
บริหารงานและการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
กํากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอยางเปนระบบ  ใชวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ  
 
คานิยม  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ยึดคานิยม GIVE ไดแก 
 G  :  Good Governance ยึดม่ันธรรมาภิบาล  
 I  :  Innovative Thoughts สรางสรรคสิ่งใหม  
 V :  Value Teamwork รวมใจทํางาน   
 E :  Excellent Services บริการเปนเลิศ    
 
นโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
นโยบายท่ี 3  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
กลยุทธเชิงนโยบาย 
นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
เปาประสงค 

เสริมสรางคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ี
หางไกลสูงในถ่ินทุรกันดาร อาทิ พ้ืนท่ีสูง ชายแดน  เพ่ือสรางความม่ังคงของประเทศในระยะยาว ประเด็นกลยุทธ
สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล
ทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน  ไดรับการบริการดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม
ความตองการ 
ตัวช้ีวัด 

(1)  จํานวนผูเรียนบานไกลไดรับโอกาสทางการศึกษาจากการไดเขาพักในโรงเรียนท่ีมีหอพักนอน 
หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบานถึงโรงเรียนอยางปลอดภัย 

(2)  จํานวนโรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใชในการประกอบอาหาร การพัฒนา
ทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนใหมีคุณภาพท่ีดี อยางเหมาะสม  
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(3)  จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพท้ังดานทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ  
ท่ีเหมาะสมกับบริบท 

(4)  จํานวนผูบริหาร ครู ในสถานศึกษา/หองเรียนสาขา และท่ีดูแลหอพักนอน ท่ีมีนักเรียนกลุม
ชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส กลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการพัฒนาและสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับ
บริบท 

(5)  จํานวนผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับ
การสงเสริมการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

(6)  การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยู
ในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการปรับปรุงและมีรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ 

(7)  ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์
สูงข้ึน 
 แนวทางการดําเนินการ 

(1)  สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีสูง ในถ่ินทุรกันดาร 
ชายแดน ชายฝง ทะเล และเกาะแกง ตามความจําเปนและ เหมาะสมกับบริบท  

(2)  สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีดูแลหอพักนอนตามความ
จําเปน และเหมาะสมกับบริบท 

(3)  จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใหโรงเรียนในกลุมโรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน 
ชายฝ งทะเล และเกาะแกง ใหจัดการเรียนรู ท่ี มี คุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 

(4)  สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพบริบทของพ้ืนท่ีสูงใน ถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเลและ เกาะแกง ควรทําอยางไร” ผานชองทาง  
จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดตอสื่อสารผานชองทางออนไลน ตาง ๆ เชน การสราง Website 
Facebook  และ Line เปนตน 

(5)  พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม
สําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร 

(6)  พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กท่ีใชภาษาไทยเปนภาษาท่ี  2 
(7)  สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 

ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี 3 ท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
 
นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
เปาประสงค 

(1) ผูเรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง และเปนพลเมืองดีของ
ชาติ และการพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) 
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(2)  ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ ตอ
สังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

(3)  ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพในแตละชวงวัยอยางมีคุณภาพมีทักษะ
ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 มีนิสัยรัก
การเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความตองการและความถนัด 

(4)  ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล ท้ังในดานท่ี
มีพัฒนาการปกติและดานท่ีมีความบกพรองหรือความแตกตางทางการเรียนรู หรือความสามารถพิเศษ ตามท่ีระบุ
ไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซ่ึงจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐาน
ความตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียน 

(5)  ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ
(Transitional Services)  หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและท่ีสูงข้ึน หรือการอาชีพ
หรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

(6)  ผูเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความเขมแข็ง อดทน และสามารถ
พ่ึงตนเองไดในสังคมอนาคตท่ีซับซอนและการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม สามารถปองกันตนเองจาก
ปญหายาเสพติดได 
ประเด็นกลยุทธ 

 1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน
เปนรายบุคคล มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา (Career 
Education) 

ตัวช้ีวัด 
(1)  รอยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดท่ีถูกตอง 
รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปน
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความ
ตองการ และมีทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 

(2)  รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและพ้ืนท่ี 

แนวทางการดําเนินการ 
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดท่ีถูกตอง รักในสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเปนพลเมืองดีของ
ชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความตองการได และ
มีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 

(2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนรูใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของพ้ืนท่ี  
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(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการ
ใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซ่ึงจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานความตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียนท่ีมีความ
ตองการจําเปนพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ 
 2. พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตัวช้ีวัด 
(1) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(2) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ี

ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางการดําเนินการ 
(1)  สงเสริม และสนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ

สิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปน
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 (2) สงเสริม สนับสนุนให สถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ท่ี 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามท่ีกําหนด 

3. พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศดาน
วิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

ตัวช้ีวัด 
(1) ดานผูเรียน 
  1) รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน 
  2) รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนได คิดเลขเปน และมีนิสัยรักการอาน 
  3) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห 
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 4) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading 
Literacy) 

 5) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องคณิตศาสตร 
(Mathematical Literacy) 

 6) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร 
(Scientific Literacy)  

 7) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 8) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9) รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 
 10) รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 
 11) รอยละ 60 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีสมรรถนะการเรียนรูเรื่องการอาน

ตั้งแตระดับข้ันพ้ืนฐานข้ึนไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 12) รอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมดไดรับการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการ

ประเมิน PISA 
(2) ดานสถานศึกษา 
 1) รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม การปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 
 2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
 3) รอยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน หรือบันได 5 ข้ัน 

(IS: Independent Study) 
 4) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอม ท่ีสงเสริมสนับสนุนให

ผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการดําเนินการ 
(1) พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปน 3 ดาน  
 1)  การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) 
 2)  การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) 
 3)  การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)  
(2) พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะดานการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3  
(3) มีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 
(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติ

จริง (Active Learning) 
(5) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
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(6) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน หรือบันได 5 ข้ัน 
(IS: Independent Study) 

(7) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เชน 

 1) ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม  
 2) ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 3) ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา  
 4) ความรูและทักษะในดานศิลปะ  
 5) ความรูดานคณิตศาสตร และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ 
(8) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ดวยระบบ

การสอบ แบบ Online ใหกับผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนตน  
(9) ศึกษานิเทศกและครูผูสอน 
(10) สงเสริมสรางความรูความเขาใจในทางการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการ

ประเมิน PISA ใหแกใหบริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลผูเรียนรวมกับ
นานาชาติ (PISA) ดวยระบบ Online Testing 

(11) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนําไปสูความเปนเลิศในแตละดาน 
(12) สงเสริมผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเปนหองเรียนเฉพาะดาน 
(13) พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความถนัด และเปนนวัตกร ผูสรางนวัตกรรม 
4. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข 
ตัวช้ีวัด 
(1) รอยละของผูเรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาทักษะ

อาชีพตามความถนัด 
(3) รอยละของผูเรียนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีทุกชวงวัย 
(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา 
แนวทางการดําเนินการ 
(1)  สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูอิงสมรรถนะและ

เตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ  
(2) พัฒนารายวิชาท่ีสงเสริมการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
(3) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคูกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษาหลักสูตร

ระยะสัน้ 
(4) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูแกผูเรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพท่ี

ตนเองถนัด เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
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(5) สงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของอนามัย 

(6) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional Learning : 
SEL) ในทุกชวงวัย 

(7) สถานศึกษามีระบบการปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน (SDGs) เพ่ือสราง

เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 
(1) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ

การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสิ่งแวดลอม สังคม 

และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD) 
(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global 

Goals for Sustainable Development)  
แนวทางการดําเนินการ 
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
(2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาการจัดการศึกษาเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

(Global Goals for Sustainable Development)  
(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาและหนวยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ

ใหสอดคลองกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน(Environmental Education 
Sustainable Development: EESD) 

(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 
 6. พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ  

ตัวช้ีวัด 
(1) รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานของแตละระดับ 
(2) รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาดานทักษะอาชีพ ทักษะการ

ดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
(3) รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหมีความสามารถพิเศษ

ดานตางๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เปนตน 
แนวทางการดําเนินการ 
(1) ใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ หนวย

บริการและท่ีบานอยางมีประสิทธิภาพ  
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(2) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
ดวยระบบและรูปแบบท่ีหลากหลาย  

(3) สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมเฉพาะความพิการ  
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
(5) สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิด

คํานวณ การคิดวิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
(6) สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต 

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(7) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   
(8) สงเสริม  สนับสนุน ใหผูเรียนมีทัศนคติท่ีถูกตองตอการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(9) สงเสริม สนับสนุน การใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอยางถูกตอง เหมาะสม 

และสรางสรรค 
(10) สงเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใด

ทางการศึกษา 
(11) สงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ท่ีมีความสามารถพิเศษในดาน

วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสูความเปนเลิศพรอมกาวสูสากล 
(12) สงเสริม สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
(13) จัดใหมีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
(14) จัดใหมีกลุมงานระบบประกันคุณภาพในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพ่ือสงเสริม 

สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง 
(15) สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดทํา รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร 

สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 
(16) สงเสริม สนับสนุนใหเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพและกลุมสถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัด

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
(17) สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของคณะอนุกรรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ

คนพิการจังหวัด 
(18) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษารวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และองคกรปกครองในพ้ืนท่ี 

พัฒนาระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวใหมีประสิทธิภาพ 
(19) สงเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการศึกษา 
7. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรู

ใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคมฐานความรู (Knowledge 
- Based Society) เพ่ือการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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ตัวช้ีวัด 
(1) รอยละของผูเรียนท่ีเรียนรูผาน Digital Platform 
(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูเพ่ือใหพัฒนาตนเองผาน Digital Platform 
แนวทางการดําเนินการ 
(1) พัฒนาระบบคลังขอมูล องคความรู เพ่ือใหบริการ Digital Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ี

กําหนด สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตางๆ และใหบริการแกผูเรียนใหการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต 

(2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 
(3) สถานศึกษาสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผาน Digital Platform 

 
นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เปาประสงค 
 ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เปน
มืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพข้ันสูง 
ประเด็นกลยุทธ 

1. สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาท่ีผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให
ตรงกับสาขาวิชา และสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 

ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษามีแผนความตองการครูระยะ 20 ป  
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูท่ีสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 และสอดคลอง

กับบริบทของพ้ืนท่ี 
(3) สถานศึกษาทุกแหงมีจํานวนครูอยางเหมาะสม และพอเพียงตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
แนวทางการดําเนินการ 
(1) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะหความขาดแคลน และความ

ตองการครู 
(2) ประสานความรวมมือกับสถาบนัการศึกษาในการกําหนดสมรรถนะครู ใหสอดคลองกับการ

พัฒนาในศตวรรษท่ี 21  
(3) ประสานความรวมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูท้ังระบบ 
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความตองการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ป 
(5) ประสานความรวมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 
2. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด 
(1) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตาม

ความจําเปน ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
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(2) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ
เรียนรู และการวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล  

แนวทางการดําเนินการ 
(1) ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของผูบริหาร 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร 
(2) กําหนดกรอบและวิเคราะหหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให

เชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 
(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ จัดทําหลักสูตรท่ีมี

คุณภาพใหสอดคลองกับกรอบหลักสูตรท่ีกําหนด 
(4) สนับสนุนใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเขารับการพัฒนาตาม

หลักสูตรท่ีกําหนดท่ีเชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 
(5) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community: PLC)  
(6) สงเสริมและพัฒนาครูใหออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการวัด

ประเมินผลท่ีเนนทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
(7) สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีความรูทักษะ

ดาน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3  
(8) สงเสริมพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการ

พัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 
(9) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความ

แตกตาง (Differentiated Instruction) 
(10) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผลการ

เรียนรูดานทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 
(11) สงเสริมและพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีความรูความสามารถ

จัดการเรียนรูเปนรายบคุคล และการสอนแบบคละชั้น 
(12) สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ตาม

ศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
(13) สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training 
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเนนการประเมินสมรรถนะในการจัดการ

เรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ป (ประเมิน 360 
องศา) 

 3. นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภทท้ังระบบ 

ตัวช้ีวัด 
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(1) สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกแหงมีระบบฐานขอมูลผูบริหาร ครู และบุคลากรทาง
การศึกษา เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูท้ังระบบ 

(2) รอยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผานระบบ Digital Technology  
(3) รอยละของ Digital Content เก่ียวกับองคความรูในสาขาท่ีขาดแคลน  
แนวทางการดําเนินการ 
(1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ทุกประเภทท้ังระบบ 
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ทุกประเภทท้ังระบบ 
(3) พัฒนา Digital Content ในองคความรูการจัดการศึกษาในสาขาท่ีขาดแคลน เชน การพัฒนา

ทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนท่ีมีความแตกตาง 
เปนตน 

(4) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง 
อยางตอเนื่องผานระบบ Digital Technology 
 
นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมลํ้า  
ทางการศึกษา 
เปาประสงค 

สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงการบริการการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
เสมอกัน และลดความเหลื่อมล้ําดานการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ 

1. รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด 
(1) รอยละของเด็กวัยเรียนท่ีเขารับการศึกษาในแตละระดับการศึกษา  
(2) รอยละของนักเรียนออกกลางคัน 
(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนวท่ีมี

ประสิทธิภาพ  
(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการ

วางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการดําเนินการ 
(1)  สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

วางแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 
(2) สถานศึกษารวมมือกับองคกรปกครอง ชุมชน เอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของระดับพ้ืนท่ี 

จัดทําแผนการนักเรียนทุกระดับ 
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(3) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเขาถึงการ
บริการการเรียนรูไดอยางท่ัวถึง ครบถวน 

(4) สถานศึกษาจัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา 
วิเคราะห เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน 

 2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี
เพ่ือใหพัฒนาผูเรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  

ตัวช้ีวัด 
รอยละของสถานศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีกําหนด  
แนวทางการดําเนินการ  
สงเสริม สนับสนุน ปรับปรงุ พัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานตามท่ีกําหนด 
3. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
ตัวช้ีวัด 
(1) มีขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกระดับ 
(2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มี แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการ

ท่ีตอบสนองสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและ
ประเภทของความพิการ 

(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมท้ังระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
แนวทางการดําเนินการ 
(1) จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ทุกระดับ และนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ 
(2) สงเสริม สนับสนุน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทํากลยุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน 

และแผนปฏิบัติเชิงรุก เนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทํางานแบบมีสวนรวม 
(3) สงเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีผูเรียนสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ 

(Transitional Services) หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและท่ีสูงข้ึน หรือการอาชีพ 
หรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

(4) สงเสริม สนับสนุน ใหทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมท้ังระบบ เพ่ือสามารถการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม  

(5) จัดใหมีศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ชวยเหลือและ
สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ  
ตัวช้ีวัด 
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรงอยาง

เหมาะสม 
(2) ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยาง

เหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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(3) จํานวนโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
แนวทางการดําเนินงาน 
(1)  ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษา ท้ังดานความ

เหมาะสม เพียงพอ  
(2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา

ทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 
5. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology  มาใช

เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  
ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีสามารถเชื่อมตอกับโครงขาย

อินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
(2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน และเปน

เครื่องมือในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการดําเนินงาน 
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภัย 
(2) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณท่ีใชเปนเครื่องมือใน

พัฒนาทักษะดาน Digital Literacy แกผูเรียน 
(3) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียน Digital 
(4) สงเสริม สนับสนุน Digital Device สําหรับผูเรียนทุกระดับอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือ

ในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
(5) สงเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy สําหรับครูอยางเหมาะสม 

เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 

Information Technology: DLIT) 
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

 
นโยบายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
เปาประสงค 

สถานศึกษามีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู เรียนใหมีคุณภาพ มีมาตรฐาน
สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี  
ประเด็นกลยุทธ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษา 
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ตัวช้ีวัด 
(1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน

สวนราชการท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด  
(2) รอยละของสถานศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป 
(4) รอยละของหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
แนวทางการดําเนินการ 
(1) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึด

หลักธรรมาภิบาล 
(2) สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง  
(3) ยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และองคคณะบุคคลท่ีมีผลงานเชิงประจักษ 
(4) กําหนดใหหนวยงานในสังกัดทุกหนวยงานใชระบบการบริหารจัดการท่ีมุงเนนคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(ITA: Integrity & Transparency Assessment) 

 2. สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหาร
จัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
แนวทางการดําเนินงาน 
(1) สงเสริมการบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน (Area-based Management) รูปแบบการ

บริหารแบบกระจายอํานาจ 
(2) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพ้ืนท่ี 
(3) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียน ฯลฯ 
(4) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีตอบสนอง

ความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 
(5) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ และ มี

สวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
(6) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน  

ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี 
ตัวช้ีวัด 
(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนใหเกิดคุณภาพ 
(2) มีขอเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอํานาจท้ังระบบ 
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(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหเกิดคุณภาพ 
(4) รอยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน) และพัฒนาสูระดับสากล 
(5) จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
(6) รอยละของผูเรียนท่ีอยูในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
แนวทางการดําเนินการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหนวยงาน บทบาทหนาท่ี

ท้ังระดับปฏิบัติ และรับการกํากับติดตาม 
(2) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา 4 ดาน 

ใหสถานศึกษา โดยในปงบประมาณ 2562 ใหศึกษานํารองรูปแบบการกระจายอํานาจ เชน 
 1) เขตพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา  
 2) โรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School)  
 3) Autonomous School  
(3) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบโครงสรางของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐาน

หนวยงานระดับปฏิบัติ และหนวยงานระดับกํากับติดตามใหเหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน 
(4) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใชในการจัดการศึกษาท้ังระบบ 

(Digital Transformation) 
(5) สนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหาเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู 

เพ่ือใหครูสายผูสอนปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเทานั้น  
(6) ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เปนศูนยกลางในการพัฒนาทักษะ และ

คุณภาพชีวิตของชุมชน 
(7) สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี เชน โรงเรียน

มาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนรวมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนหองเรียน
กีฬา ฯลฯ 

(8) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม 
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  

(9) สรางมาตรฐาน และกําหนดแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

(10) สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย เชน  
การบริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น  

(11) พิจารณาแตงตั้งผูบริหารท่ีมีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาคาตอบแทนพิเศษและ
สวัสดิการอ่ืน ๆ สําหรับผูปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจ 
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(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหไดตาม
มาตรฐานคุณภาพผูเรียน สอดคลองกับความตองการทองถ่ิน นําไปสูการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผูเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. ปรับเปล่ียนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพียงพอ 

ตัวช้ีวัด 
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรงอยาง

เหมาะสม 
(2) ผูเรียนทุกคนและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนนุการเรียนรูอยางเหมาะสม

และเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(3) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
แนวทางการดําเนินงาน 
(1) ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษา ท้ังดานความ

เหมาะสม เพียงพอ  
(2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทาง

การศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 
 5. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเช่ือมโยงขอมูลดาน
ตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนมา
วิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความ
ถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป 

ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษาได

อยางมีประสิทธิภาพ 
(2) สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตางๆ นําไปสูการ

วิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการดําเนินงาน 
(1) สงเสริมระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยง และ

บูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยการเชื่อมโยงขอมูล
รายบุคคลท่ีเก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เปนฐานขอมูลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดออน จุดแข็ง และ
ศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ  

(2) สงเสริม Digital Platform ดานการเรียนรูผู เรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให
สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
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(3) สงเสริม สนับสนุน Digital Platform ดานการบริหารงาน เพ่ือสนองตอบตอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากร ท่ีเชื่อมโยงกันท้ังระบบ ตั้งแตการคัด
สรร บรรจุแตงตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ 

(4) สงเสริม Digital Platform ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคลต้ังแตระดับ
ปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูล
ประชากรดานการศึกษาของประเทศ 

(5) สงเสริม สนับสนุน Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะหขอมูลทุกมิติ นําไปสูการวางแผนการ
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล 
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การดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีผานมาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดใหความสําคัญกับการบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ท่ีมีจํานวนนักเรียนต่ํากวา 500 คน เปนจํานวน 31 
โรงเรียน  

ซ่ึงวัตถุประสงคในการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ไดแก 
1. เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ท้ัง  

4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานการบริหารท่ัวไป เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ
การมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ รวมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

2. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก มีแนวทางการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน มีแนวทางผสานหลายโครงการท่ีโรงเรียนปฏิบัติเปนกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการตามศาสตร
พระราชา ลดความเหลื่อมล้ําดานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

3. เพ่ือสงเสริมกลไกเครือขายโรงเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากลใหมีศักยภาพในการเปนพ่ีเลี้ยงให
โรงเรียนอ่ืนไดพัฒนาตนเองสูงข้ึนผานการประเมินตามเกณฑคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) และรักษาคุณภาพตอเนื่อง เชื่อมเปนภาคีภายในและตางประเทศ 

โดยมีผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ คือ มีการจัดประชุมคณะกรรมการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กท้ังในสวนของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ รวมท้ังมีการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการกับผู ท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย ประธาน รองประธาน และเลขานุการสํานักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลายของท้ังจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ ประธานสหวิทยาเขต ผูบริหารโรงเรียนขนาด
เล็ก ศึกษานิเทศก ขาราชการและเจาหนาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  

ซ่ึงมีการชี้แจงนโยบายการยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษาดานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา การสรางการรับรูในการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษา กรอบแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กและคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีการแบงตามสหวิทยาเขต ซ่ึงในภาพรวมมีรายละเอียดท่ีสามารถสรุปเปน SMART 
MODEL ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดดังนี้ 

1. S : Sufficiency Economy ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. M : Management มีการบริหารจัดการท่ีดี 
3. A : Achievement เปาหมายใหนักเรียน ดี เกง สุข 
4. R : Resource มีทรัพยากรท่ีเพียงพอในการจัดการศึกษา 
5. T : Technology นําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชน 
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ท้ังนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีกระบวนการในการขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กดวย SMART MODEL และยังมีการนิเทศติดตามผลการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ดังนี้ 
 

 
 

นอกจากนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ไดวางแนวทางในการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2562 – 2565) ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และกําหนดกลยุทธในการยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ 
นําไปสูการกระจายอํานาจใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี โดยจัดโครงการ/
กิจกรรมสนับสนุน สงเสริมมาตรฐาน แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

แมโรงเรียนขนาดเล็กจะดูเหมือนเปนภาระดานงบประมาณในระบบการศึกษา แตถามมองในมุม
ท่ีกลับกันก็อาจจะเปนโอกาสท่ีดีในการสงเสริมการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้นๆ ไดเชนกัน ดวย
พ้ืนฐานของโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญ คือ โรงเรียนเล็กๆท่ีกระจายตัวอยูในชุมชนท่ีอยูหางไกล ซ่ึงถาชุมชน
เขมแข็ง แลวเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาก็อาจเปนโอกาสดีท่ีจะสนับสนุนใหโรงเรียนเติบโตไปตามบริบทของ
ชุมชนนั้นๆ อยางมีคุณภาพได  
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สวนท่ี 3  
แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 
นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ.  2562 – 2565 
วิสัยทัศน 

โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พันธกิจ 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. สรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพ้ืนท่ี
บริการอยางท่ัวถึง 

3. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียนตามหลักสูตร และทักษะสําคัญในศตวรรษท่ี 21 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา 
เปาประสงค 

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 
2. ผูเรียนมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค สมรรถนะสําคัญของผูเรียน

ตามหลักสูตร และทักษะสําคัญในศตวรรษท่ี 21 
3. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะการบริหาร การจัดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ 
4. โรงเรียนบรหิารจัดการรูปแบบการศึกษา เนนการมีสวนรวม มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ

บริบท 
ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
ยุทธศาสตร 2 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด

ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร 3 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ยุทธศาสตร 4 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
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ยุทธศาสตร 
การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือ

ความม่ันคง 

 

 

 

2. สรางโอกาสในการเขาถึง
บริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือม
ลํ้าทางการศึกษา 

 

3. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

4. พัฒนาผูบริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

 



แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 2562 - 2565 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 
 หนา้ 34  
 

ยุทธศาสตร 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
เปาประสงค 

(1) เสริมสรางความม่ันคงของของสถาบันหลัก และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2) สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุม
ท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร สามารถอาน เขียนและสื่อสารภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
ประเด็นกลยุทธ 

1. พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี 

ตัวช้ีวัด 
(1) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(2) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ี

ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางการดําเนินการ 
(2)  สงเสริม และสนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ

สิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปน
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 (2) สงเสริม สนับสนุนให สถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ท่ี 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามท่ีกําหนด 
 2. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และ
กลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร สามารถอาน เขียนและส่ือสารภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
 ตัวช้ีวัด 

(1) จํานวนผูเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไดรับโอกาสทางการศึกษาจากการไดเขาพักในโรงเรียน
ท่ีมีหอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบานถึงโรงเรียนอยางปลอดภัย 
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(2)  จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใชในการประกอบอาหาร การ
พัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนใหมีคุณภาพท่ีดี อยางเหมาะสม  

(3)  จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพท้ังดานทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ  
ท่ีเหมาะสมกับบริบท 

(4)  จํานวนผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับ
การสงเสริมการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ  
แนวทางการดําเนินการ 

(1)  สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีดูแลหอพักนอนตามความ
จําเปน และเหมาะสมกับบริบท 

(2)  จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใหโรงเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ใหจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ  
(3)  สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสมกับ

สภาพบริบทของพ้ืนท่ี” ผานชองทางจัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดตอสื่อสารผานชองทางออนไลน 
ตาง ๆ เชน การสราง Website Facebook  และ Line เปนตน 

(4)  พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม
สําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร 

(5)  พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กท่ีใชภาษาไทยเปนภาษาท่ี  2 
(6)  สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 

ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี 3 ท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
 

ยุทธศาสตร 2 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมลํ้า
ทางการศึกษา 
เปาประสงค 

(1) เพ่ิมโอกาสเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
(2) ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ 
1. รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัด

การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
ตัวช้ีวัด 
(1) รอยละของเด็กวัยเรียนท่ีเขารับการศึกษาในแตละระดับการศึกษา  
(2) รอยละของนักเรียนออกกลางคัน 
(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนวท่ีมี

ประสิทธิภาพ  
(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการ

วางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการดําเนินการ 
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(2)  สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
วางแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 

(2) สถานศึกษารวมมือกับองคกรปกครอง ชุมชน เอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของระดับพ้ืนท่ี 
จัดทําแผนการนักเรียนทุกระดับ 

(3) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเขาถึงการ
บริการการเรียนรูไดอยางท่ัวถึง ครบถวน 

(4) สถานศึกษาจัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา 
วิเคราะห เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน 

 2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี
เพ่ือใหพัฒนาผูเรียน  มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  

ตัวช้ีวัด 
รอยละของสถานศึกษาท่ีผานการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีกําหนด  
แนวทางการดําเนินการ  
สงเสริม สนับสนุน ปรับปรงุ พัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานตามท่ีกําหนด 
3. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
ตัวช้ีวัด 
(1) มีขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกระดับ 
(2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มี แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการ

ท่ีตอบสนองสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและ
ประเภทของความพิการ 

(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมท้ังระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
แนวทางการดําเนินการ 
(1) จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ทุกระดับ และนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ 
(2) สงเสริม สนับสนุน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทํากลยุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน 

และแผนปฏิบัติเชิงรุก เนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทํางานแบบมีสวนรวม 
(3) สงเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีผูเรียนสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ 

(Transitional Services) หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและท่ีสูงข้ึน หรือการอาชีพ 
หรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

(4) สงเสริม สนับสนุน ใหทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมท้ังระบบ เพ่ือสามารถการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม  

(5) จัดใหมีศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ชวยเหลือและ
สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ  
ตัวช้ีวัด 
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(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรงอยาง
เหมาะสม 

(2) ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยาง
เหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(3) จํานวนโครงการ/ กิจกรรมท่ีไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
แนวทางการดําเนินงาน 
(2)  ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษา ท้ังดานความ

เหมาะสม เพียงพอ  
(2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา

ทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 
5. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology  มาใช

เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  
ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีสามารถเชื่อมตอกับโครงขาย

อินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
(2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน และเปน

เครื่องมือในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการดําเนินงาน 
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และ

ปลอดภัย 
(2) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณท่ีใชเปนเครื่องมือใน

พัฒนาทักษะดาน Digital Literacy แกผูเรียน 
(3) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียน Digital 
(4) สงเสริม สนับสนุน Digital Device สําหรับผูเรียนทุกระดับอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือ

ในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
(5) สงเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy สําหรับครูอยางเหมาะสม 

เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 

Information Technology: DLIT) 
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

 

ยุทธศาสตร 3 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
เปาประสงค 

(1) เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ 
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(2) พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
(3) สงเสริม สนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(4) สงเสริมเทคโนโลยี Digital Platform 
(5) สงเสริมการใช New DLTV/DLIT 

ประเด็นกลยุทธ 
 1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน

เปนรายบุคคล มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา (Career 
Education) 

ตัวช้ีวัด 
(1) รอยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือสงเสริมใหผูเรียน มีความเปนเลิศ
ทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความตองการ และมีทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม 

(2)  รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและพ้ืนท่ี 

แนวทางการดําเนินการ 
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มี
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความตองการได และมีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 

(2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนรูใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของพ้ืนท่ี  

(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการ
ใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซ่ึงจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานความตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียนท่ีมีความ
ตองการจําเปนพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ 
 2. พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศดาน
วิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

ตัวช้ีวัด 
(1) ดานผูเรียน 
 1) รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 

สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน 
 2) รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนได คิดเลขเปน และมีนิสัยรักการอาน 
 3) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห 
 4) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading 

Literacy) 
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 5) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องคณิตศาสตร 
(Mathematical Literacy) 

 6) รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร 
(Scientific Literacy)  

 7) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 8) รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 9) รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 
 10) รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 
 11) รอยละ 60 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีสมรรถนะการเรียนรูเรื่องการอาน

ตั้งแตระดับข้ันพ้ืนฐานข้ึนไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 12) รอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมดไดรับการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการ

ประเมิน PISA 
(2) ดานสถานศึกษา 
 1) รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม การปฏิบัติจริง 

(Active Learning) 
 2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
 3) รอยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน หรือบันได 5 ข้ัน 

(IS: Independent Study) 
 4) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอม ท่ีสงเสริมสนับสนุนให

ผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการดําเนินการ 
(1) พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปน 3 ดาน  
 1)  การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) 
 2)  การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) 
 3)  การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)  
(2) พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะดานการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3  
(3) มีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 
(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติ

จริง (Active Learning) 
(5) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
(6) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน หรือบันได 5 ข้ัน 

(IS: Independent Study) 
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(7) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เชน 

 1) ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม  
 2) ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
 3) ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา  
 4) ความรูและทักษะในดานศิลปะ  
 5) ความรูดานคณิตศาสตร และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ 
(8) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ดวยระบบ

การสอบ แบบ Online ใหกับผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนตน  
(9) ศึกษานิเทศกและครูผูสอน 
(10) สงเสริมสรางความรูความเขาใจในทางการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการ

ประเมิน PISA ใหแกใหบริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลผูเรียนรวมกับ
นานาชาติ (PISA) ดวยระบบ Online Testing 

(11) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนําไปสูความเปนเลิศในแตละดาน 
(12) สงเสริมผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ดานศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเปนหองเรียนเฉพาะดาน 
(13) พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความถนัด และเปนนวัตกร ผูสรางนวัตกรรม 
3. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข 
ตัวช้ีวัด 
(1) รอยละของผูเรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาทักษะ

อาชีพตามความถนัด 
(3) รอยละของผูเรียนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีทุกชวงวัย 
(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา 
แนวทางการดําเนินการ 
(2)  สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูอิงสมรรถนะและ

เตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ  
(2) พัฒนารายวิชาท่ีสงเสริมการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
(3) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคูกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษาหลักสูตร

ระยะสัน้ 
(4) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูแกผูเรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพท่ี

ตนเองถนัด เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
(5) สงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานของอนามัย 
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(6) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional Learning : 
SEL) ในทุกชวงวัย 

(7) สถานศึกษามีระบบการปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา 
4. การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน (SDGs) เพ่ือสราง

เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัด 
(1) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ

การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสิ่งแวดลอม สังคม 

และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD) 
(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global 

Goals for Sustainable Development)  
แนวทางการดําเนินการ 
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
(2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาการจัดการศึกษาเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

(Global Goals for Sustainable Development)  
(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาและหนวยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ

ใหสอดคลองกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน(Environmental Education 
Sustainable Development: EESD) 

(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 
 5. พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ  

ตัวช้ีวัด 
(1) รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานของแตละระดับ 
(2) รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาดานทักษะอาชีพ ทักษะการ

ดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
(3) รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหมีความสามารถพิเศษ

ดานตางๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เปนตน 
แนวทางการดําเนินการ 
(1) ใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ หนวย

บริการและท่ีบานอยางมีประสิทธิภาพ  
(2) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

ดวยระบบและรูปแบบท่ีหลากหลาย  
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(3) สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมเฉพาะความพิการ  
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
(5) สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิด

คํานวณ การคิดวิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ  
(6) สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต 

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

(7) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   
(8) สงเสริม  สนับสนุน ใหผูเรียนมีทัศนคติท่ีถูกตองตอการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(9) สงเสริม สนับสนุน การใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอยางถูกตอง เหมาะสม 

และสรางสรรค 
(10) สงเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใด

ทางการศึกษา 
(11) สงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ท่ีมีความสามารถพิเศษในดาน

วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสูความเปนเลิศพรอมกาวสูสากล 
(12) สงเสริม สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
(13) จัดใหมีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
(14) จัดใหมีกลุมงานระบบประกันคุณภาพในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพ่ือสงเสริม 

สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง 
(15) สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดทํา รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร 

สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 
(16) สงเสริม สนับสนุนใหเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพและกลุมสถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัด

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
(17) สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของคณะอนุกรรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ

คนพิการจังหวัด 
(18) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษารวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และองคกรปกครองในพ้ืนท่ี 

พัฒนาระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวใหมีประสิทธิภาพ 
(19) สงเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการศึกษา 
6. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรู

ใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคมฐานความรู (Knowledge 
- Based Society) เพ่ือการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัด 

(1) รอยละของผูเรียนท่ีเรียนรูผาน Digital Platform 
(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูเพ่ือใหพัฒนาตนเองผาน Digital Platform 
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(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีใช New DLTV/DLIT 
แนวทางการดําเนินการ 
(1) พัฒนาระบบคลังขอมูล องคความรู เพ่ือใหบริการ Digital Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ี

กําหนด สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตางๆ และใหบริการแกผูเรียนใหการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต 

(2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 
(3) สถานศึกษาสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผาน Digital Platform 
(4) สงเสริมใหสถานศึกษาใช New DLTV/DLIT 
 

ยุทธศาสตร 4 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เปาประสงค 

(1) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
โดยอาศัยพ้ืนฐานความรวมมือ 

(2) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหมีการใชบุคลากรครูรวมกันเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด 
ประเด็นกลยุทธ 

1. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตัวช้ีวัด 
(1) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตาม

ความจําเปน ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
(2) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ

เรียนรู และการวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล  
แนวทางการดําเนินการ 
(1) ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของผูบริหาร 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร 
(2) กําหนดกรอบและวิเคราะหหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให

เชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 
(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ จัดทําหลักสูตรท่ีมี

คุณภาพใหสอดคลองกับกรอบหลักสูตรท่ีกําหนด 
(4) สนับสนุนใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเขารับการพัฒนาตาม

หลักสูตรท่ีกําหนดท่ีเชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 
(5) สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community: PLC)  
(6) สงเสริมและพัฒนาครูใหออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการวัด

ประเมินผลท่ีเนนทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
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(7) สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีความรูทักษะ
ดาน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3  

(8) สงเสริมพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการ
พัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 

(9) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความ
แตกตาง (Differentiated Instruction) 

(10) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูดานทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 

(11) สงเสริมและพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีความรูความสามารถ
จัดการเรียนรูเปนรายบคุคล และการสอนแบบคละชั้น 

(12) สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ตาม
ศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(13) สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training 
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเนนการประเมินสมรรถนะในการจัดการ

เรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ป (ประเมิน 360 
องศา) 

 2. นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกแหงมีระบบฐานขอมูลผูบริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูท้ังระบบ 
(2) รอยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผานระบบ Digital Technology  
(3) รอยละของ Digital Content เก่ียวกับองคความรูในสาขาท่ีขาดแคลน  
(4) รอยละของบุคลากรครูท่ีโรงเรียนใชรวมกัน 
แนวทางการดําเนินการ 
(1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ทุกประเภทท้ังระบบ 
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ทุกประเภทท้ังระบบ 
(3) พัฒนา Digital Content ในองคความรูการจัดการศึกษาในสาขาท่ีขาดแคลน เชน การพัฒนา

ทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนท่ีมีความแตกตาง 
เปนตน 

(4) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง 
อยางตอเนื่องผานระบบ Digital Technology 

(5) สงเสริมใหมีการใชบุคลากรครูในสาขาท่ีขาดแคลนรวมกัน 
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ยุทธศาสตร 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
เปาประสงค 

(1) ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
(2) กระจายอํานาจใหเขากับพ้ืนท่ีเขตการศึกษาและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในการ 

บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
(3) กําหนดมาตรการควบรวมโรงเรียน เพ่ือมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยใหมีเครือขาย

ความรวมมือในการบริหารจัดการ ในรูปแบบโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล กลุมโรงเรียน และภาคีเครือขาย 
(4) กําหนดมาตรการความกาวหนา สรางแรงจูงใจ และใหขวัญและกําลังใจแกผูบริหารโรงเรียน

และครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 
(5) สนับสนนุงบประมาณและวัสดคุรภุัณฑ ใหเพียงพอท่ีจะมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
(6) สรางการรับรู ความเขาใจ และชองทางการสื่อสาร เพ่ือการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
(7) พัฒนาโรงเรียนใหมีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบตามบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กอยูบน

พ้ืนฐานตามการวิจัยและพัฒนา และการมีสวนรวมของทุกฝาย 
ประเด็นกลยุทธ 

1. สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหาร
จัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
แนวทางการดําเนินงาน 
(1) สงเสริมการบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน (Area-based Management) รูปแบบการ

บริหารแบบกระจายอํานาจ 
(2) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพ้ืนท่ี 
(3) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียน ฯลฯ 
(4) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีตอบสนอง

ความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 
(5) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ และ 

มีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
(6) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
2. ยกระดับการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ  

4 ดาน ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี 
ตัวช้ีวัด 
(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนใหเกิดคุณภาพ 
(2) มีขอเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอํานาจท้ังระบบ 
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหเกิดคุณภาพ 
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(4) รอยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน) และพัฒนาสูระดับสากล 

(5) จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
(6) รอยละของผูเรียนท่ีอยูในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
แนวทางการดําเนินการ 
(1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหนวยงาน บทบาทหนาท่ี

ท้ังระดับปฏิบัติ และรับการกํากับติดตาม 
(2) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา 4 ดาน 

ใหสถานศึกษา โดยในปงบประมาณ 2562 ใหศึกษานํารองรูปแบบการกระจายอํานาจ เชน 
 1) เขตพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา  
 2) โรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School)  
 3) Autonomous School  
(3) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบโครงสรางของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐาน

หนวยงานระดับปฏิบัติ และหนวยงานระดับกํากับติดตามใหเหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน 
(4) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใชในการจัดการศึกษาท้ังระบบ 

(Digital Transformation) 
(5) สนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหาเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู 

เพ่ือใหครูสายผูสอนปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเทานั้น  
(6) ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เปนศูนยกลางในการพัฒนาทักษะ และ

คุณภาพชีวิตของชุมชน 
(7) สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี เชน โรงเรียน

มาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนรวมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนหองเรียน
กีฬา ฯลฯ 

(8) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม 
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  

(9) สรางมาตรฐาน และกําหนดแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

(10) สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย เชน  
การบริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น  

(11) พิจารณาแตงตั้งผูบริหารท่ีมีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาคาตอบแทนพิเศษและ
สวัสดิการอ่ืน ๆ สําหรับผูปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจ 
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหไดตาม

มาตรฐานคุณภาพผูเรียน สอดคลองกับความตองการทองถ่ิน นําไปสูการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผูเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 3. ปรับเปล่ียนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผูเรียนและโรงเรียนขนาดเล็กอยางเหมาะสม
เพียงพอ 

ตัวช้ีวัด 
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรงอยาง

เหมาะสม 
(2) ผูเรียนทุกคนและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนนุการเรียนรูอยางเหมาะสม

และเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(3) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
แนวทางการดําเนินงาน 
(1) ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษา ท้ังดานความ

เหมาะสม เพียงพอ  
(2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
(3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา

ทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 

 4. สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็กนํา Digital Technology มาใชในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเช่ือมโยงขอมูลดานตาง ๆ 
ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนมาวิเคราะห
เพ่ือใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ
สามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป 

ตัวช้ีวัด 
(1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษาได

อยางมีประสิทธิภาพ 
(2) สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตางๆ นําไปสูการ

วิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการดําเนินงาน 
(1) สงเสริมระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยง และ

บูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยการเชื่อมโยงขอมูล
รายบุคคลท่ีเก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เปนฐานขอมูลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดออน จุดแข็ง และ
ศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ  

(2) สงเสริม Digital Platform ดานการเรียนรูผู เรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให
สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

(3) สงเสริม สนับสนุน Digital Platform ดานการบริหารงาน เพ่ือสนองตอบตอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากร ท่ีเชื่อมโยงกันท้ังระบบ ตั้งแตการคัด
สรร บรรจุแตงตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ 
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(4) สงเสริม Digital Platform ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคลต้ังแตระดับ
ปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูล
ประชากรดานการศึกษาของประเทศ 

(5) สงเสริม สนับสนุน Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะหขอมูลทุกมิติ นําไปสูการวางแผนการ
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล 
 

แผนการดําเนินงานระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  ในการดําเนินการระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานั้น มีแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประกอบดวย ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รองผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก ผูอํานวยการกลุม 
และผูท่ีเก่ียวของ 

2. สรางความตระหนักรับรูใหกับผูบริหารโรงเรียน และผูเก่ียวของ ใหเห็นชอบตามหลักการตาม
นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. จัดทําขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเปนรายโรงเรียน 
4. จัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเสนอตอ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือใหความเห็นชอบ 
5. กําหนดเปาหมายตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
6. ดําเนินการตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
7. นิเทศติดตาม กํากับและประเมินผลการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 
8. กระตุนชวยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กท่ียังไมสามารถดําเนินการได 
9. ประชาสัมพันธรูปแบบท่ีหลากหลาย 
10. ดําเนินการวิจัย ประเมินผล และรายงานผล 
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ขอมูลโรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ท้ังหมด มีจํานวน 57 
โรงเรียน มีโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 2 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 3.51 ของโรงเรียนท้ังหมด โดยมีรายละเอียด
ชองโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ดังนี้ 

3.1 โรงเรียนท่ีมีสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตรอยูในพ้ืนท่ีหางไกล บนพ้ืนท่ีเกาะ พ้ืนท่ีสูง (Stand 
Alone)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ไมมีโรงเรียนท่ีมีสถานท่ีต้ังทางภูมิศาสตรอยูในพ้ืนท่ี
หางไกล บนพ้ืนท่ีเกาะ พ้ืนท่ีสูง (Stand Alone) 

3.2 โรงเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ีปกติ จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนสฤษด์ิเสนาพิทยาคม และ
โรงเรียนทรพัยไพรวัลยวิทยาคม 

 3.2.1 โรงเรียนท่ีมีการไปเรียนรวมแลว จํานวน 0 โรงเรียน ปจจุบันโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ยังไมมีการไปเรียนรวมแลว 

 3.2.2 โรงเรียนท่ียังไมมีการไปเรียนรวม จํานวน 2 โรงเรียน ซ่ึงในป 2562 – 2564 
ยังไมมีแผนในการควบรวมโรงเรียน แตในป 2565 มีครูท่ีเกษียณอายุราชการในโรงเรียนสฤษด์ิเสนาพิทยาคม 
และโรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม จํานวนโรงเรียนละ 1 คน 

 โดยคาดวาจะมีการไปเรียนรวมกับโรงเรียน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยโรงเรียน
สฤษดิ์เสนาพิทยาคมอาจจะไปเรียนรวมกับโรงเรียนวังทองพิทยาคม และโรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคมอาจจะไป
เรียนรวมกับโรงเรียนบานกลางพิทยาคม ดังตาราง 
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สวนท่ี 4 
การบริหารอัตรากําลัง 

 
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีจํานวน 2 

โรงเรียน ซ่ึงในแตละโรงเรียนมีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้  
1. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม มีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมท้ังหมด จํานวน  

12 คน   
2. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม มีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมท้ังหมด จํานวน 

15 คน 
โดยมีรายละเอียดของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของแตละโรงเรียน ในแตละประเภท

แยกไดดังตาราง 
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ยุทธศาสตร 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ 1  พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีด ี
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย งบประมาณท่ีใช 

แหลง 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 

- สงเสริม และสนับสนุนใหสถานศกึษา
ปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัด
บรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาต ิยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดตีอบานเมือง มี
หลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรม 
- สงเสริม สนับสนุนให สถานศึกษานอมนํา
พระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวง
รัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการจดักิจกรรมการเรยีนรู
เพ่ือพัฒนาผูเรียนมีคณุลักษณะอันพึง
ประสงคตามท่ีกําหนด 
 

(1) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(2) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ถึงการมีทัศนคติท่ีดตีอบานเมือง มีหลักคดิท่ี
ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม 
จริยธรรม 
(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสตูร 
จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจดักิจกรรมการ
เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปน
ประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ี
ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม 
จริยธรรม 
(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรม 
ราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 
10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ไปพัฒนาผูเรียน 
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ยุทธศาสตร 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ 2  สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ไดรับการบริการดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ทีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ          
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย งบประมาณท่ีใช 

แหลง 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 

- พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการ
เรียนรู และการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม
สําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสดุ ผูเรยีนกลุมชาติ
พันธุ กลุมท่ีดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ี
หางไกลทุรกันดาร 
- สงเสริมการจดัการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน 
ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ 
อาชีพ และภาษาท่ี 3 ท่ีสอดคลองและเหมาะสม
กับสังคมพหุวัฒนธรรม 

(1) จํานวนผูเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไดรับ
โอกาสทางการศึกษาจากการไดเขาพักใน
โรงเรียนท่ีมีหอพักนอน  
(2) จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือใชในการประกอบ
อาหาร การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนา
สภาพหอพักนอนใหมีคณุภาพท่ีดี อยาง
เหมาะสม 
(3) จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพท้ัง
ดานทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะ
อาชีพ ท่ีเหมาะสมกับบริบท 
 (4) จํานวนผูเรยีนกลุมชาติพันธุ กลุมท่ีดอย
โอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล
ทุรกันดาร ไดรับการสงเสรมิการเรยีนรูท่ีมี
คุณภาพ  

 

100 100 100 100 - - - -  แผนฯ 
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ยุทธศาสตร 2  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา ทางการศึกษา 
กลยุทธ  1  รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย งบประมาณท่ีใช 

แหลง 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 

- สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับ
พ้ืนท่ี ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
วางแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลอง
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี 

- สถานศึกษารวมมือกับองคกรปกครอง ชุมชน 
เอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของระดับพ้ืนท่ี 
จัดทําแผนการนักเรยีนทุกระดับ 

- สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับ
พ้ืนท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรยีนไดเขาถึง
การบริการการเรียนรูไดอยางท่ัวถึง ครบถวน 

- สถานศึกษาจัดทําฐานขอมลูประชากรวัย
เรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เช่ือมโยงขอมูล ศึกษา 
วิเคราะห เพ่ือวางแผนการจดับริการการเรียนรู
ใหแกผูเรียน 
 
 

(1) รอยละของเด็กวัยเรียนท่ีเขารบั
การศึกษาในแตละระดับการศึกษา  
(2) รอยละของนักเรียนออกกลางคัน 

(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแล
ชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะ
แนวท่ีมีประสิทธิภาพ  
(4) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบ
ฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ
นํามาใชในการวางแผนจัดการเรยีนรูใหแก
ผูเรยีนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

100 100 100 100 30,000 35,000 40,000 45,000 สพฐ. สงเสริมฯ 
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ยุทธศาสตร 2 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมคีุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา ทางการศึกษา 
กลยุทธ  2  ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ีเพ่ือใหพัฒนาผูเรียน  มีคณุภาพ มมีาตรฐานเสมอกัน 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย งบประมาณท่ีใช 

แหลง 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 

สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษา
ใหมีมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

รอยละของสถานศึกษาท่ีผานการประเมิน
มาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีกําหนด  

          

 
 
ยุทธศาสตร 2 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมคีุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา ทางการศึกษา 
กลยุทธ 3  สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย งบประมาณท่ีใช 

แหลง 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 

- จัดทําระบบขอมลูสารสนเทศของการจัด
การศึกษาพิเศษ ท่ีเช่ือมโยงกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของทุกระดับ และนํามาใชอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- สงเสริม สนับสนุน ใหทุกสถานศกึษาในสังกัด
มีความพรอมท้ังระบบ เพ่ือสามารถการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 

(1) มีขอมูลสารสนเทศของการจดัการศึกษา
พิเศษ ท่ีเช่ือมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทุก
ระดับ 
(2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 39 มี แผนการดําเนินงาน และ
แผนปฏิบัติการท่ีตอบสนองสําหรบัผูเรยีนท่ีมี
ความตองการจําเปนพิเศษ ตามศกัยภาพของ
ผูเรยีนแตละบุคคล และตามสภาพและ
ประเภทของความพิการ 
(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมท้ัง
ระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม  

    30,000 35,000 40,000 45,000 สพฐ แผนฯ/ศน. 
สงเสริมฯ 

  



 
แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ.  2562 – 2565 

 

ยุทธศาสตร 2 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมคีุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา ทางการศึกษา 
กลยุทธ 4  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย งบประมาณท่ีใช 

แหลง 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
กลุมท่ี

รับผิดชอบ 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 

- ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรร
งบประมาณใหกับผูเรียนและ
สถานศึกษา ท้ังดานความเหมาะสม 
เพียงพอ  
- จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และ
สถานศึกษาโดยตรง  

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจดัสรรงบประมาณ
ใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรงอยางเหมาะสม 

(2) ผูเรยีนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยางเหมาะสมและ
เพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

          

ยุทธศาสตร 2 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมคีุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา ทางการศึกษา 
กลยุทธ 5  สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology  มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคณุภาพของผูเรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย งบประมาณท่ีใช 

แหลง 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
กลุมท่ี

รับผิดชอบ 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 

- สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีโครงขายสื่อสาร
โทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมรีะบบ
คอมพิวเตอร และอุปกรณท่ีใชเปนเครื่องมือในพัฒนาทักษะดาน 
Digital Literacy แกผูเรียน 
- สงเสริม สนับสนุน Digital Device สําหรับผูเรียนทุกระดับอยาง
เหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง 
อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
- สงเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital 
Pedagogy สําหรับครูอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการ
จัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรยีนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : 
DLIT) 

(1) สถานศึกษาทุกแหงมี
ระบบโครงขายสื่อสาร
โทรคมนาคมท่ีสามารถ
เช่ือมตอกับโครงขาย
อินเทอรเน็ตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปลอดภยั 
(2) สถานศึกษามี Digital 
Device เพ่ือใชเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรูของผูเรยีน 
และเปนเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

100 100 100 100 30,000 35,000 40,000 50,000 สพฐ. เทคโนโลยีฯ 
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ยุทธศาสตร 3 พัฒนาคณุภาพผูเรยีน 
กลยุทธ 1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสตูรทุกระดับการศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นําไปสูการจดัการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา (Career 
Education) 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย งบประมาณท่ีใช 

แหลง 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 

- พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให
สอดคลองกับทักษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 โดย
เนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือ
สงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดท่ีถูกตอง รักในสถาบันหลัก
ของชาต ิและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเปนพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มคีวามเปนเลิศ
ทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตาม
ความตองการได และมีทักษะชีวิตในการปองกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 
- สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจดัการเรียนรูให
ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของ
พ้ืนท่ี  

(1) รอยละของสถานศึกษาพัฒนา
หลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให
สอดคลองกับทักษะการเรยีนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเนนการพัฒนา
สมรรถนะผูเรยีนเปนรายบุคคล เพ่ือ
สงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดท่ีถูกตอง รัก
ในสถาบันหลักของชาต ิและยึดมัน่การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปน
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี 
มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มทัีกษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพตามความตองการ 
และมีทักษะในการปองกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม 
(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาใหสอดคลอง
กับความตองการของผูเรียนและพ้ืนท่ี 

100 100 100 100 30,000 30,000 30,000 30,000 สพฐ ศน. 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย งบประมาณท่ีใช 

แหลง 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

ป 
2565 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

ป 
2565 

1. พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปน 3 ดาน  
  - การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) 
  - การรูเรื่องคณติศาสตร (Mathematical 
Literacy)  - การรูเรื่องวิทยาศาสตร 
(Scientific Literacy)  
3. พัฒนาผูเรียนใหมสีมรรถนะดานดิจิทัล 
(Digital Competence) และสมรรถนะดาน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3  
4. มีความรู และทักษะในการปองกันตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม 
5. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการ
เรียนรูท่ีใหผูเรยีนไดเรยีนรูผานกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
6. สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาท่ีมีการ
จัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ STEM 
ศึกษา 
7. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการ
เรียนรูตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน หรือบันได 
5 ข้ัน (IS: Independent Study) 

1. ดานผูเรียน 
   - ผูเรยีนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรบัการ
พัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และ
สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน 
   - รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนได คิดเลข
เปน และมีนิสัยรักการอาน 
   - รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห 
   - รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะ
ท่ีจําเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading 
Literacy) 
   - รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะ
ท่ีจําเปนดานการรูเรื่องคณิตศาสตร 
(Mathematical Literacy) 
   - รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะ
ท่ีจําเปนดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific 
Literacy)  
   - รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะสือ่สารอังกฤษ และ
สื่อสารภาษาท่ี 3 ไดอยางมีประสทิธิภาพ 
   - รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะดาน Digital 
Literacy ในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย งบประมาณท่ีใช 

แหลง 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
กลุมท่ี

รับผิดชอบ 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 

8. สงเสริมใหสถานศึกษาจดัการเรียนรูอยาง
เปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและ
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เชน 
  - ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้ง
คําถาม  
  - ความเขาใจและความสามารถในการใช
เทคโนโลย ี
  - ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือ
หาทางแกปญหา  
  - ความรูและทักษะในดานศิลปะ  
  - ความรูดานคณติศาสตร และระบบคิด
ของเหตุผลและการหาความสมัพันธ 
9. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาประเมิน
สมรรถนะตามแนวทางการประเมนิ PISA 
ดวยระบบการสอบ แบบ Online ใหกับ
ผูเรยีนทุกคนตั้งแตระดับช้ันประถมศึกษา
ตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนตน  
10. สงเสริมสรางความรูความเขาใจใน
ทางการประเมินทักษะการคดิแกปญหาตาม
แนวทางการประเมิน PISA ใหแกใหบริการ
เครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะ
ตามแนวทางการประเมินผลผูเรียนรวมกับ
นานาชาติ (PISA) ดวยระบบ Online 
Testing 

   - รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู และทักษะในการ
ปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 
   - รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกวารอยละ 50. ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากป
การศึกษาท่ีผานมา 
   - รอยละ 60 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนมีสมรรถนะการเรียนรูเรื่องการอานตั้งแต
ระดับข้ันพ้ืนฐานข้ึนไป ตามแนวทางการประเมิน 
PISA 
   - รอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมดไดรับการ
ประเมินทักษะการคดิแกปญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 
2. ดานสถานศึกษา 
   - รอยละของสถานศึกษาจดัการเรียนรูท่ีใหผูเรยีน
ไดเรียนรูผานกิจกรรม การปฏิบัตจิริง (Active 
Learning) 
   - รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรยีนรูให
ผูเรยีนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
   - รอยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรูตาม
กระบวนการ 5 ข้ันตอน หรือบันได 5 ข้ัน ( IS : 
Independent Study) 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย งบประมาณท่ีใช 

แหลง 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
กลุมท่ี

รับผิดชอบ 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 

11. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลกัสูตรและ
แผนการเรียนนําไปสูความเปนเลศิในแตละ
ดาน 
12. สงเสริมผูเรยีนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
ดานศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเปนหองเรียน
เฉพาะดาน 
13. พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความ
ถนัด และเปนนวัตกร ผูสรางนวัตกรรม 

- รอยละของสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนรู และ
บรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีสงเสรมิสนับสนุนใหผูเรียน
ไดเรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 
3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แหลง 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 

- สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือ
สงเสริมกระบวนการเรียนรู อิงสมรรถนะและเตรียม
ความพรอมสูการประกอบสมัมาอาชีพ  
- สงเสริมใหสถานศึกษาจดัหลักสตูรทักษะอาชีพ  ควบคู
กับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษาหลักสตูรระยะสั้น 
- สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูแกผูเรียน
ตามความสนใจในทักษะอาชีพท่ีตนเองถนัด เพ่ือเตรียม
ความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ 
- สถานศึกษามีระบบการปองกันและแกไขปญหาใน
สถานศึกษา 

(1) รอยละของผูเรียน ม ีID plan 
และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตอและ
การประกอบอาชีพ 
(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการ
เรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ี
เอ้ือตอการพัฒนาทักษะอาชีพตาม
ความถนัด 
(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบ
ปองกันและแกไขปญหาในสถานศกึษา 

 

100 100 100 100 50,000 60,000 70,000 75,000 สพฐ. สงเสริมฯ 
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เปาหมาย งบประมาณท่ีใช 

แหลง 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
กลุมท่ี

รับผิดชอบ 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 

- สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาการจัด
การศึกษาเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable 
Development)  
- สงเสริม สนับสนุนใหสถานศกึษาและ
หนวยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดลอม สังคม และ
เศรษฐกิจใหสอดคลองกับหลัก Zero waste 
และมาตรฐานสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน(Environmental Education 
Sustainable Development : EESD) 
- สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรม
การอนุรักษสิ่งแวดลอม และการประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเน่ือง 
 
 

(1) รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรม
แสดงออกถึงการดําเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัด
สภาพแวดลอมท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental 
Education Sustainable Development: 
EESD) 
(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให
บรรลเุปาหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable 
Development)  
 

 

100 100 100 100 50,000 60,000 70,000 80,000 สพฐ. สงเสริมฯ 
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ยุทธศาสตร 3 พัฒนาคณุภาพผูเรยีน 
กลยุทธ 5  พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย งบประมาณท่ีใช 

แหลง 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
กลุมท่ี

รับผิดชอบ 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 

- ใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริม่ (Early 
Intervention: EI) ท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ หนวย
บริการและท่ีบานอยางมีประสิทธิภาพ  
- สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา
สําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ดวย
ระบบและรูปแบบท่ีหลากหลาย  
- สงเสริม สนับสนุนการจดัการศึกษาในโรงเรียน
เรียนรวมเฉพาะความพิการ  
- สงเสริม สนับสนุนการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิด
คํานวณ การคิดวิเคราะห และการคิดอยางมี
วิจารณญาณ  
- สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรยีนการสอนเพ่ือ
พัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต ปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดํารงชีวิต
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- สงเสริมการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตาม
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ 
 

(1) รอยละของผูเรียนท่ีมีความ
ตองการจําเปนพิเศษ มคีุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของแต
ละระดับ 
(2) รอยละของผูเรียนท่ีมีความ
ตองการจําเปนพิเศษ ไดรบัการพัฒนา
ดานทักษะอาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต 
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจติ
สาธารณะ 
(3) รอยละของผูเรียนท่ีมีความ
ตองการจําเปนพิเศษ ไดรบัการสงเสรมิ
ใหมีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ 
อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และ
เทคโนโลยี เปนตน 
 

 

100 100 100 100 80,000 85,000 90,000 95,000 สพฐ. สงเสริมฯ 
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ยุทธศาสตร 3 พัฒนาคณุภาพผูเรยีน 
กลยุทธ 5  พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย งบประมาณท่ีใช 

แหลง 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
กลุมท่ี

รับผิดชอบ 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 

 
- สงเสริม  สนับสนุน ใหผูเรียนมีทัศนคติท่ีถูกตองตอการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ
ทรงเปนประมุข 
- สงเสริม สนับสนุน การใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารอยางถูกตอง เหมาะสม และสรางสรรค 
- สงเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิง่อํานวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
- สงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
ท่ีมีความสามารถพิเศษในดานวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ 
และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสูความเปนเลิศพรอมกาวสูสากล 
- สงเสริม สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ใชในการจัดการเรียนการสอน 
- จัดใหมีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
- จัดใหมีกลุมงานระบบประกันคณุภาพในสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนให
สถานศึกษามีระบบประกันคณุภาพภายในท่ีเขมแข็ง 
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ยุทธศาสตร 3 พัฒนาคณุภาพผูเรยีน 
กลยุทธ 5  พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย งบประมาณท่ีใช 

แหลง 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 

- สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานและ
สถานศึกษาจัดทํา รวบรวม ผลิต พัฒนา และ
เผยแพร สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 
- สงเสริม สนับสนุนใหเครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพ และกลุมสถานศึกษา ขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
- สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของคณะ
อนุกรรรมการสงเสริมการจัดการศกึษาสําหรับ
คนพิการจังหวัด 
- สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษารวมมือกับ
ผูปกครอง ชุมชน และองคกรปกครองในพ้ืนท่ี 
พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและ
ระบบแนะแนวใหมปีระสิทธิภาพ 
- สงเสริม สนับสนุนการจดัสภาพแวดลอมและ
แหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการจัดการศกึษา 
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ยุทธศาสตร 3 พัฒนาคณุภาพผูเรยีน 
กลยุทธ 6  สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรยีนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคมฐานความรู 
(Knowledge-Based Society) เพ่ือการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย งบประมาณท่ีใช 

แหลง 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
กลุมท่ี

รับผิดชอบ 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 

- สนับสนุน สงเสริม ระบบคลังขอมูล องค
ความรู เพ่ือใหบริการ Digital Textbook ตาม
เน้ือหาหลักสูตรท่ีกําหนด สื่อ วิดีโอ และองค
ความรูประเภทตาง ๆ และใหบริการแกผูเรียน
ใหการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
- สนับสนุน สงเสริม พัฒนา Digital Platform 
เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรยีนเปนรายบุคคล 
- สนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเองผาน Digital Platform 
- สงเสริมใหสถานศึกษาใช New DLTV/DLIT 
 

(1) รอยละของผูเรียนท่ีเรียนรูผาน Digital 
Platform 
(2) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรยีนรู
เพ่ือใหพัฒนาตนเองผาน Digital Platform 
(3) รอยละของสถานศึกษาท่ีใช New 
DLTV/DLIT 

 

60 70 80 90 50,000 55,000 60,000 70,000 สพฐ. ศน. 
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ยุทธศาสตร 4  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ 1 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย งบประมาณท่ีใช 

แหลง 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
กลุมท่ี

รับผิดชอบ 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 

- ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง 
(Need Assessment) ของผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและ
ครบวงจร 
- กําหนดกรอบและวิเคราะหหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูบริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหเช่ือมโยงกับ
ความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 
- ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือ
หนวยงานอ่ืน ๆ จัดทําหลักสูตรท่ีมีคุณภาพใหสอดคลองกับ
กรอบหลักสูตรท่ีกําหนด 
- สนับสนุนใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสตูรท่ีกําหนดท่ี
เช่ือมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 
- สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในรปูแบบชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC)  
- สงเสริมและพัฒนาครูใหออกแบบการเรยีนรู การจัดการ
เรียนรูใหสอดคลองกับการวัดประเมินผลท่ีเนนทักษะการคิด
ข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) 

(1) ผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภท มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานครบ
ตามความจําเปน ในการ
จัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ 
(2) ผูบริหาร คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนรู และการวัด
ประเมินผลอยางมีคณุภาพใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย ตาม
ศักยภาพของผูเรยีนแตละ
บุคคล  

 

80 90 100 100 - - - -   
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ยุทธศาสตร 4  พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ 1 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย งบประมาณท่ีใช 

แหลง 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
กลุมท่ี

รับผิดชอบ 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 

- สงเสริมและพัฒนาผูบรหิาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภท ใหมีความรูทักษะดาน Digital 
Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3  
- สงเสริมพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครู
ท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดบัการพัฒนาทางดาน
ภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกําหนด 
- สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการ
จัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความแตกตาง 
(Differentiated Instruction) 
- สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสราง
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรยีนรูดานทักษะการ
คิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 
- สงเสริมและพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก ใหมีความรูความสามารถจัดการเรียนรูเปน
รายบุคคล และการสอนแบบคละช้ัน 
- สงเสรมิและพัฒนาครูในการจดัการเรยีนรูสาํหรับผูเรียน
ท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียน
แตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
- สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองผานระบบ Online 
และแบบ Face-to-Face Training 
- ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินคร ูโดยเนนการ
ประเมินสมรรถนะในการจัดการเรยีนการสอนโดย
ผลสัมฤทธ์ิของผูเรยีนเปนหลักและประเมินจรรยาบรรณ
ของครู ทุกๆ 5 ป (ประเมิน 360 องศา) 
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ยุทธศาสตร 4 พัฒนาผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ 2  นํา Digital Technology มาใชในระบบบริหารงานบุคคล 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย งบประมาณท่ีใช 

แหลง 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
กลุมท่ีรับผิดชอบ ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 

- สนับสนุน สงเสริม ระบบ Digital Platform 
เพ่ือใชในการบริหารจดัการ การพัฒนาผูบริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ัง
ระบบ 
- สนับสนุน สงเสริม  Digital Content ในองค
ความรูการจัดการศึกษาในสาขาท่ีขาดแคลน 
เชน การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสงู การจัดการ
ศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปน
พิเศษ และผูเรียนท่ีมีความแตกตาง เปนตน 
- สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อยางตอเน่ืองผานระบบ Digital Technology 
- สงเสริมใหมีการใชบุคลากรครูในสาขาท่ีขาด
แคลนรวมกัน 
 

(1) สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุก
แหงมีระบบฐานขอมลูผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการผลติ
และพัฒนาครูท้ังระบบ 
(2) รอยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนา
ตนเองผานระบบ Digital Technology  
(3) รอยละของ Digital Content เก่ียวกับ
องคความรูในสาขาท่ีขาดแคลน  
(4) รอยละของบุคลากรครูท่ีโรงเรยีนใชรวมกัน 
 

80 90 100 100 - - - -   

 
 
 
  



 
แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ.  2562 – 2565 

 
 

ยุทธศาสตร 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมสีวนรวม 
กลยุทธ 1  สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามสีวนรวมบริหารจดักรศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย งบประมาณท่ีใช 

แหลง 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
กลุมท่ี

รับผิดชอบ 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 

- สงเสริมการบรหิารจดัการโดยใชพ้ืนท่ีเปน
ฐาน (Area-based Management) รูปแบบ
การบริหารแบบกระจายอํานาจ 
- สงเสริม การมสีวนรวม จดัทําแผนบูรณาการ
จัดการศึกษา ในระดับพ้ืนท่ี 
- สรางความเขมแข็งในการยกระดบัคุณภาพ
การศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขาย
สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศกึษา ศูนย
พัฒนากลุมสาระการเรยีนรู สหวิทยาเขต กลุม
โรงเรียน ฯลฯ 
- สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีตอบสนอง
ความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 
- สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม 
และสาธารณชน ใหมีความรู  
ความเขาใจ และ มีสวนรวมรับผิดชอบ 
(Accountability) ในการบริหารจดัการศึกษา  
- สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามสีวน
รวมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศกึษา 
 

รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการ
บริหารจดัการแบบมีสวนรวม 

100 100 100 100 - - - -  ทุกกลุมฯ 
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ยุทธศาสตร 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมสีวนรวม 
กลยุทธ 2  ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน  ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจดัการศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย งบประมาณท่ีใช 

แหลง 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
กลุมท่ี

รับผิดชอบ 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 

-สนับสนุน สงเสรมิ การศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และ
พัฒนารูปแบบการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา 4 
ดาน ใหสถานศึกษา โดยในปงบประมาณ 2562 ใหศึกษา
นํารองรูปแบบการกระจายอํานาจ เชน  
  1. เขตพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา  
  2. โรงเรยีนรวมพัฒนา (Partnership School)  
  3. Autonomous School  
- ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เปน
ศูนยกลางในการพัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน 
- สรางความเขมแข็ง และยกระดบัคุณภาพสถาน ศึกษาตาม
บริบทของพ้ืนท่ี เชน โรงเรียนมาตรฐาน สากล โรงเรียน
นวัตกรรม โรงเรยีนรวมพัฒนา โรงเรียน ประชารฐั โรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนหองเรียนกีฬา ฯลฯ 
- สนับสนุน สงเสริมมาตรฐาน แนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก 
- สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจดัการเรียนรู 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหไดตามมาตรฐานคุณภาพผูเรียน 
สอดคลองกับความตองการทองถ่ิน นําไปสูการพัฒนาทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 (1) มีรูปแบบและแนวทางในการ
บริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก
ใหเกิดคุณภาพ 
(2) รอยละของสถานศึกษามี
คุณภาพ และมาตรฐาน 
(มาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) และพัฒนา
สูระดับสากล 
 (3) รอยละของผูเรียนท่ีอยูใน
โรงเรียนขนาดเล็กมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 
 

100 
 
 

100 100 100 40,000 45,000 50,000 55,000 สพฐ. ศน./ 
แผนฯ 
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ยุทธศาสตร 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมสีวนรวม 
กลยุทธ 3 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผูเรยีนและโรงเรียนขนาดเล็กอยางเหมาะสมเพียง   
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย งบประมาณท่ีใช 

แหลง 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
กลุมท่ี

รับผิดชอบ 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 

- ศึกษา วิเคราะห วิธีการในการจดัสรรงบประมาณใหกับผูเรียน
และสถานศึกษาโดยตรงอยางเหมาะสม 
- จัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง 
- ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดการเรยีนรูใหแกผูเรยีน 
 

(1) มีรูปแบบหรือแนวทาง
ในการจัดสรรงบประมาณ
ใหกับผูเรยีน และ
สถานศึกษาโดยตรงอยาง
เหมาะสม  
(2) ผูเรยีนทุกคนและ
สถานศึกษาไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการเรยีนรูอยาง
เหมาะสมและพอเพียงตอ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
(3) จํานวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีไดรบัความ
รวมมือจากกองทุนความ
เสมอภาคทางการศึกษา 
 
 

100 100 100 100 - - - -   
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ยุทธศาสตร 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมสีวนรวม 
กลยุทธ 4  สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษานํา Digital Technology มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเช่ือมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแต

ขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเปนมาวิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษา สามารถจดัการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ 
และความถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมลูในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
เปาหมาย งบประมาณท่ีใช 

แหลง 
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ/ 
กลุมท่ี

รับผิดชอบ 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 
ป 

2562 
ป 

2563 
ป 

2564 
ป 

2565 

- สงเสริมระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน โดยการเช่ือมโยงขอมูลรายบุคคลท่ีเก่ียวกับการศึกษา การ
พัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต   
- สงเสริม Digital Platform ดานการเรยีนรูผูเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดใชในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 
- สงเสริม สนับสนุน Digital Platform ดานการบรหิารงาน เพ่ือ
สนองตอบตอการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจท่ีรบัผิดชอบ 
นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากร ท่ีเช่ือมโยงกันท้ังระบบ 
ตั้งแตการคดัสรร บรรจุแตงตั้ง ตลอดจนเช่ือมโยงถึงการพัฒนาครู 
เพ่ือใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ 
- สงเสริม Digital Platform ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรยีน
เปนรายบุคคล จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากรดาน
การศึกษาของประเทศ 
- สงเสริม สนับสนุน Big Data เพ่ือเช่ือมโยง วิเคราะหขอมูลทุกมติิ 
นําไปสูการวางแผนการจัดการเรยีนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล 
 

(1) สถานศึกษาทุกแหงมี
ระบบขอมลูสารสนเทศท่ี
สามารถใชในการวาง
แผนการจดัการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ 
(2) สถานศึกษาทุกแหงมี
ขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ี
สามารถเช่ือมโยงกับขอมลู
ตางๆ นําไปสูการวิเคราะห
เพ่ือวางแผนการจัดการ
เรียนรูใหผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

100 100 100 100 - - - -   
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