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บทที่ 2
ทิศทาง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
วิสัยทัศน(VISION)
โรงเรียนศรีแ ก ว ประชาสรรค บริห ารจัด การตามหลัก ธรรมาภิบ าล ส งเสริม บุ คลากรดา นการจั ด
การศึกษา มุงพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ เพื่อใหเปนคนดี มีวินัย ใฝเรียนรูคูคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี มี
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ดำเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจของโรงเรียน
1. พัฒนาการบริหารจัดการอยางมีระบบตามหลักธรรมภิบาล
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน บนพื้นฐานการมีสวนรวมของสังคมและชุมชน
3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
4. สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพใหสามารถจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
5. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสำคัญ พัฒ นาและสงเสริมใหนักเรียนรูจักใช
เทคโนโลยีอยางเหมาะสม และสรางสรรค
6. สงเสริมให ผูเรียนตระหนั กถึงคุณ คาของวัฒ นธรรมไทย ภูมิปญ ญาทอ งถิ่น และมีสวนรว มในการ
อนุรักษ
7. พัฒนาผูเรียนใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ
8. สงเสริมสนับสนุนใหนกั เรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงตนอยางมีความสุข
9. สงเสริมใหผูเรียนเห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนและชุมชน
10. สงเสริมการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
11. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21
เปาหมาย
1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเนนการมีสวน
รวมของภาคีเครือขาย
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริม พัฒนาความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูให
สอดคลองกับมาตรฐานตามศตวรรษที่ 21 ไมนอยกวารอยละ 95
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เรียนรู

4. โรงเรียนมีแหลงเรียนรู เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ ทันสมัย เพียงพอ และมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ

5. นักเรียนมีความรู มีทักษะ และรูจักเลือกสรรใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม ไมนอยกวารอยละ 75
6. นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได ไมนอยกวารอยละ 70
7. นั ก เรี ย นมี ค วามรู ความสามารถทางวิ ช าการที่ เป น พื้ น ฐานในการศึ ก ษาต อ และนำไปใช ใ น
ชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม
8. นักเรียนเปนผูใฝเรียนรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
9. นักเรียนรูจักรักษาสุขภาพอนามัย มีจิตใจราเริงแจมใส รูจักควบคุมอารมณและหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด
10. นักเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรมจริยธรรม
11. นักเรียนเห็นคุณคา มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และความเปนไทย
12. นักเรียนตระหนักและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
13. นักเรียนมีทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธของโรงเรียน (Strategy)
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. สงเสริมคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขาย
3. สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการพัฒนาความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูให
สอดคลองกับมาตรฐานตามศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาแหลงเรียนรูเทคโนโลยี ใหทันสมัย เพียงพอ และมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู เพื่อให
นักเรียนมีความรู มีทักษะ และรูจักเลือกสรรใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม
5. พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6. สงเสริมนักเรียนใหมีความรู ความสามารถทางวิชาการที่เปนพื้นฐานในการศึกษาตอและนำไปใชใน
ชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม
7. สรางศักยภาพนักเรียนใหเปนผูใฝเรียนรู และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
8. สงเสริมใหนักเรียนรูจักรักษาสุขภาพอนามัย มีจิตใจราเริงแจมใส รูจักควบคุมอารมณและหลีกเลี่ยง
สิ่งเสพติด
9. สงเสริมผูเรียนใหมีระเบี ยบวินัย มีความรับ ผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และเห็นคุณคา มีความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และความเปนไทย
10. สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและเปนแบบอยางที่ดีในการ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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คานิยม 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. มีความซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
3. กตัญูตอพอแม ผู ปกครอง ครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผู อื่น เผื่อแผและแบงปน
7. เขาใจเรียนรู การเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู นอยรู จักการเคารพผู ใหญ
9. มีสติรู ตัว รู คิด รู ทำ รู ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
10. รูจักดำรงตนอยูโดยใช หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 รูจกั อดออมไวใชเมื่อยามจำเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย
จำหนายและพรอมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคมุ กันที่ดี
11. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพ ตออำนาจฝายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวตอบาปตามหลักศาสนา
12. คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
อัตลักษณโรงเรียน “ไหวสวย”
เอกลักษณโรงเรียน
“มารยาทดี สถานที่สะอาด บรรยากาศรมรื่น”
สมรรถนะสำคัญของผูเรียน
คุณภาพผู เรียนดานสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 5 ขอ ได ยึดตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก ปญหา
4. ความสามารถในการใช ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช เทคโนโลยี
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อใหการดำเนินการจัดการศึกษาและการบริห ารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายของแผนแมบทภายใต ยุทธศาสตร
ชาติ วัตถุป ระสงคของแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ นโยบาย
เรง ด ว น เรื่ อ งการเตรีย มคนสู ศ ตวรรษที่ 21 อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงประกาศนโยบายและจุดเนน ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
หลักการ
1. ใหความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผูเรียน ครูและ บุคลากรทางการ
ศึ ก ษา ข า ราชการพลเรื อ น และผูบ ริห ารทุ ก ระดั บ ตลอดจนสถานศึก ษาทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภท และเป น
การศึกษาตลอดชีวิต
2. บู ร ณาการการทำงานร ว มกั น ระหว า งส ว นราชการหลั ก องค ก ารมหาชนในกำกั บ ของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหมีความคลองตัว รวมทั้งหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่
ภูมิภาคใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ
ระดับกอนอนุบาล เนนประสานงานกับสวนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพรอม
ผูเรียน ในดานสุขภาพและโภชนาการ และจัดประสบการณการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบาล เนนสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรม
การพัฒนา ทักษะที่สำคัญดานตาง ๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ
ทักษะการรูจักและประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา มุงคำนึงถึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ
ดวยจุดเนน ดังนี้
1. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เนนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม) เนนเพื่อการสื่อสาร
4. เรี ย นรู ด ว ยวิ ธี ก าร Active Learning เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการคิ ด การเรี ย นรู จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจำลองผานการลงมือปฏิบัติ และเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน ของผูเรียน
และครูดวยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น
5. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูใหมีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
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8. จัดใหมีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมทั้งภายใน และ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอื้อตอการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดวยจุดเนน ดังนี้
1. จัดการเรียนรูดวยวิธีก ารทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร (STEM)
และภาษาตางประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสรางทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพ และการมี
งานทำ เชน ทักษะดานกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเปนมัคคุเทศก
ระดับอาชีวศึกษา มุงจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสรางนวัตกรรมตามความตองการ
ของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเปนผูประกอบการเอง ดวยจุดเนน ดังนี้
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับใชในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเครื่องมือสำหรับในการสรางอาชีพ
4. จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มุงสรางโอกาสใหประชาชนผูเรียนที่สำเร็จ
หลักสูตร สามารถมีงานทำ ดวยจุดเนน ดังนี้
1. เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเครื่องมือสำหรับหาชองทางในการสรางอาชีพ
2. จัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย
การขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
1. ทุกหนว ยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ตอ งปรับ ปรุงแผนปฏิบัติราชการ ใหส อดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมทั้งใชจาย งบประมาณใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. จัดทำฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย
3. ใชเทคโนโลยีและดิจิทัลเปนเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เนนการเรียนรูและ การบริหาร
จัดการ
4. ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่อง ขอกฎหมาย
ใหผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางการแกไขรวมกัน
5. ใหหนวยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากำลัง ตามความ
ตองการจำเปน ใหแกหนวยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. ใชกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดำเนินงานรวมกับ หนวยจัด
การศึกษา
7. เรงทบทวน (ราง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... โดยปรับปรุงสาระสำคัญ ใหเอื้อตอ
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
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8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล / ขอเท็จจริงที่
เกิดขึ้น เชน จำนวนเด็กในพื้นที่นอยลง ซึ่งจำเปนตองมีการควบรวมโรงเรียน ใหพิจารณาสื่อสาร อธิบายทำ
ความเขาใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใช อั ต รากำลั ง ครู โดยเฉพาะครู ร ะดั บ อนุ บ าล และครู ร ะดั บ อาชี ว ศึ ก ษา ให มี
ประสิทธิภาพ และจัดทำแผนการประเมินครูอยางเปนระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพัฒ นาครู ใหมีองค
ความรูและทักษะในดานพหุปญญาของผูเรียน
10. ใหศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแตละจังหวัด นำเสนอตอ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
11. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร และศึกษาธิก ารภาค มีบ ทบาทหน าที่ ตรวจราชการ
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการ กระทรวงศึกษาธิการ
อนึ่ง สำหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานในเชิง
ยุ ท ธศาสตร (Agenda) และงานในเชิ ง พื้ น ที่ (Area) ซึ่ ง ได ด ำเนิ น การอยู ก อ นนั้ น หากรั ฐ บาลหรื อ
กระทรวงศึกษาธิการมีน โยบายสำคัญเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่กำหนด หากมี
ความสอดคลองกับหลักการในขางตน ใหถือเปนหนาที่ของสวนราชการหลักและหนวยงานที่เกี่ยวของ จะตอง
เรงรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม ดวย
เชนกัน
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หนาที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติวา “รัฐตอง
ดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมี
คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ใหจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป โดยไมเก็บคาใชจาย ตามนัยขอ 3 กำหนดวา “ใหสวนราชการที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึก ษาขั้ น พื้ น ฐานดำเนิ น การจั ด การศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 15 ป ให มีม าตรฐานและคุ ณ ภาพ โดยไมเก็ บ
คาใชจาย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 65 บัญญัติวา “ใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ให
สอดคลอง และบูรณาการกันเพื่อใหเกิดการผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว” อนึ่ง ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.
2560 - 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุล าคม พ.ศ. 2561 ไดกำหนดวิสัยทั ศน ในการพั ฒ นาประเทศ ดังนี้
“ประเทศไทยมีความมั่ น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป นประเทศที่พัฒ นาแลว ดว ยการพั ฒ นาตามหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และไดกำหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศนไว 6 ยุทธศาสตร คือ
1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
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4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตรชาติ เป น
อยางยิ่ง เพราะเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่เนนการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของประเทศอยางเปนระบบ โดยมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนทรัพยากร
มนุษยที่ดี เกง และมีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปขางหนาไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทย
ในอนาคต จะตองมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มี
จิต สาธารณะ รับ ผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มั ธยัสถ อดออม โอบออ มอารีมีวินั ย รักษาศีลธรรม และเป น
พลเมื องดีของชาติ มีห ลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อ สารภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการ
เปนคนไทย ที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการเกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตาม
ความถนั ดของตนเอง” ดังนั้น เพื่อ ใหก ารพัฒ นาประเทศไปสูเปาหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุ ข เศรษฐกิ จ พั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง สั ง คมเป น ธรรม ฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ ยั่ ง ยื น ” สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน จึงไดกำหนดนโยบายสำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน
ปงบประมาณพ.ศ. 2563 สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูป ประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26
กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยไดกำหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และมาตรการและแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้
วิสัยทัศน
“สรางคุณภาพทุนมนุษยสูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัด การศึก ษาเพื่ อ เสริมสรา งความมั่ น คงของสถาบั น หลัก ของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียม
5. พัฒนาผูบ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
6. จั ดการศึกษาเพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิตที่ เป น มิต รกั บ สิ่ งแวดล อม ยึดหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
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7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand ๔.๐
เปาหมาย
1. ผูเรีย นมี ค วามรัก ในสถาบั น หลัก ของชาติ และยึด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ
มีคุ ณ ธรรม จริย ธรรม มีคา นิย มที่พึ งประสงค มีจิตสาธารณะ รับ ผิดชอบตอสังคมและผูอื่น ซื่อสัต ยสุจริ ต
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
3. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พรอม
กาวสูสากล นำไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
4. ผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาสและกลุมที่อยูใน
พื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
5. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรู และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เ ป า หมายการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณ ภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
7. สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา
มีสมดุลในการบริห ารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกั บ ติดตาม ประเมิน ผล มีระบบขอมูลสารสนเทศที่ มี
ประสิทธิภ าพ และการรายงานผลอยางเปน ระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมในการขับ เคลื่อน
คุณภาพการศึกษา
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได ก ำหนดนโยบายประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึ ด หลั ก ของการพั ฒ นาที่ ยั่ง ยื น และการสรา ง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต เปนแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนปฏิรูป ประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565)
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุงสู Thailand 4.0 ดังนี้
นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
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นโยบายที่ 4 ด า นการสรา งโอกาสในการเข า ถึ ง บริก ารการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพมี ม าตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบาย กลยุทธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง มีรายละเอียดดังนี้
1) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษานอมนำ “ศาสตรพระราชา” มาใชในการบริหารจัดการ และการ
จัดการศึกษาอยางยั่งยืน
2) สถานศึกษานอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาล ที่ 10 และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
3) สถานศึกษาปรับ ปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม จัดกิจกรรมการเรียนรูให ผูเรีย น
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม
4) สถานศึกษาจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน ที่ชวยสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค 8 ประการ และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
5) สถานศึกษามีการกำหนดแนวทาง/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม สนับสนุนการปลูกฝงคุณธรรมและ
จริยธรรม แกผูเรียนเพื่อใหสอดคลองกับเขตสุจริตตนแบบ
นโยบายที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
1) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
โดยเนนการพัฒ นาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพตามความตองการ และมีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม สงเสริม สนับสนุน
ใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูใหตอบสนองตอความตองการของ
ผูเรียนและบริบทของพื้นที่
2) สถานศึก ษาจัด ทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุ คคลหรือ แผนการให บ ริก ารช วยเหลื อเฉพาะ
ครอบครัว ซึ่งจัดทำขึ้นบนพื้นฐานความตองการจำเปนเฉพาะของผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ
3) สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาดานนวัตกรรมการศึกษาและนำนวัตกรรมไปใช
ในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครู 1 คน ตอ 1 นวัตกรรม)
4) สถานศึ ก ษานำหลั ก สู ต รต า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษา (Anti-Corruption Education) ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ไปปรับใชในการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา
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5) สถานศึกษาพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะที่จำเปน 3 ดาน
ไดแก การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และการรู
เรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)
6) สถานศึกษาสงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหอานคลอง เขียนคลอง เขียนสวย และมีนิสัยรักการอาน
7) สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Competence) และพัฒนาผูเรียนให
มีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม เชน การโฆษณาชวนเชื่อทางออนไลน
หรือการลอลวงผานสื่อโซเชียลตาง ๆ
8) สถานศึกษาสงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะดานการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่
เอื้อตอการเรียนรู
9) ผูเรียนมีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
10) ผูเรียนมีทักษะการใชภาษาตางประเทศที่สองในการสื่อสาร
11) จัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจ กรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เนนทักษะ
กระบวนการ ใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรค ในทุกกลุมสาระการเรียนรู ทั้งใน
และนอกหองเรียน
12) จัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ สเต็มศึกษา (STEM Education)
13) คะแนนเฉลี่ยรอยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ในกลุมสาระหลักที่ทดสอบ
14) คะแนนเฉลี่ยรอยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ในกลุมสาระหลักที่ทดสอบ
15) สงเสริม สนับสนุนผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และทักษะอื่น ๆ
แสดงความสามารถ หรือเขาแขงขัน ในระดั บ ตาง ๆ เชน ระดับ เขตพื้นที่ ระดับ ภาค ระดับ ชาติ และระดับ
นานาชาติ
16) จัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคูกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา หลักสูตรระยะสั้น และสถานศึกษา
จั ด การเรี ย นรู แ ก ผู เรีย นตามความสนใจ ในทั ก ษะอาชีพ ที่ ต นเองถนั ด เพื่ อ เตรีย มความพรอ มก อ นเข า สู
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
17) สถานศึ ก ษาส ง เสริม การเรีย นรู แ ละพั ฒ นาด า นอารมณ แ ละสั ง คม (Social and Emotional
Learning: SEL) ในทุกชวงวัย
18) สถานศึกษาจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
19) สถานศึกษาจัด สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ ใหส อดคลองกับ นโยบาย Zero waste และ
มาตรฐานสิ่งแวดลอมเพื่ อการพั ฒ นาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development:
EESD) หองเรียนสะอาด โรงเรียนสะอาด บานพักครูสะอาด และปลอดภัย
20) สถานศึกษาสงเสริม พัฒนา จัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับ
ผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของแตละระดับ
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21) สถานศึกษาสงเสริม พัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ ใหไดรับ การพัฒนาดานทักษะ
อาชีพ ทักษะการดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
22) สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษที่มีความสามารถพิเศษในดาน
วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่น ๆ เพื่อยกระดับสูความเปนเลิศพรอมกาวสูสากล
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community: PLC)
2) สถานศึกษาสนับสนุนให ผูบ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒ นาตนเอง เพื่อรับ รางวัล
ทรงคุณคา สพฐ.OBEC AWARDS
3) กระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเนนการประเมินสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนโดย
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู
4) สถานศึกษานำ Digital Technology มาใชในการพัฒนาครูและบุคากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา
1) สถานศึก ษารว มกั บ องคก รปกครองระดับ ท อ งถิ่ น ภาคเอกชน และหน ว ยงานที่เกี่ย วข อ งวาง
แผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบเด็กวัยเรียน ไดเขาถึงการ
บริการการเรียนรูไดอยางทั่วถึงครบถวน
2) สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีความพรอมทั้งระบบ สามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จัด
การศึก ษาพิ เศษ เพื่ อให ผู เรีย นสามารถเข าสู บ ริการชว งเชื่อ มตอ (Transitional Services) หรือ การสงต อ
(Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการดำเนินชีวิตในสังคมไดตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล
3) สถานศึ ก ษาทุ ก แห ง มี ร ะบบโครงข า ยสื่ อ สารโทรคมนาคมที่ ส ามารถเชื่ อ มต อ กั บ โครงข า ย
อินเทอรเน็ต ไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
นโยบายที่ 5 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1) สถานศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษา ใหเกิดคุณภาพ มีอิสระใน
การบริหารงาน และจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียน ใหไดตามมาตรฐานคุณภาพผูเรียน สอดคลองกับความ
ตองการทองถิ่น นำไปสูการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สถานศึกษามีระบบขอมูลสารสนเทศ และขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถใชในการวางแผนการ
จัดการศึกษา และแผนการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

