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ตอนที่ 3
กำหนดยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศ
คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพีย ง” โดยมีเป้ า หมายการพัฒ นาประเทศ คื อ “ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชนมี ค วามสุ ข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพื่ อประชาชนและประโยชน์ ส่ วนรวม โดยการประเมิ นผลการพั ฒ นาตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ
ประกอบด้วย
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(1) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 5 ประเด็น
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

ตัวชี้วัด

- 35 1. ความสุขของประชากรไทย
2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
(2) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 5 ประเด็น
1. การเกษตรสร้างมูลค่า
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
ตัวชี้วัด
1. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้
2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน
3. การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(3) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 7 ประเด็น
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย

- 36 (4) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 4 ประเด็น
1. การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
ตัวชี้วัด
1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร
2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ

(5) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6 ประเด็น
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
ตัวชี้วัด
1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รบั การฟื้นฟู
3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

- 37 (6) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 8 ประเด็น
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
ประเทศ
4. ภาครัฐมีความทันสมัย
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติิชอบ
มิ
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค
ตัวชี้วัด
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

- 38 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาว
ลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี โดยรูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะประกอบด้วย
4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 กรอบหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ส่วนที่ 2 การประเมินสถานะของประเทศ
ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ส่วนที่ 5 การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
วิสัยทัศน์
สู่ความมั่นคง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12
ให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
กรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย
1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ทาให้การกาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุ กต์ใช้ห ลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
2. การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกาหนด
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่ส อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้
อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ
(Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้ำหมำย
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
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มีคุณภาพ
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การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่าง
การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

วำงรำกฐำนกำรพัฒนำประเทศไปสู่สังคมที่มีควำมสุขอย่ำงมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบั บที่ 12 ได้กาหนดเป้าหมาย ยุ ทธศาสตร์และแนวทาง
การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งจะเป็นแผนที่มีความสาคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคม
ที่มีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นกรอบการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว
รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งให้กับ ระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง
เร่งสร้า งสั งคมที่มีคุณภาพ โดยการขจัดอุป สรรคต่ าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบ โตทางเศรษฐกิจและการลด
ความเหลื่อมล้าทางสังคม ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในระยะยาว ครอบคลุมถึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความมั่นคง มั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เป็นสิ่งสาคัญทีป่ ระเทศจะต้องมีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน โดยทุกภาคส่วน
ในสังคมต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อผลักดันให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับการปฏิรูป
ประเทศที่มุ่งสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในอนาคต
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”
สาหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศในระยะ 5 ปี จะยึดหลัก “ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนหน้า เพื่อให้การพัฒ นาในทุกมิติมีการบูรณาการ
บนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนา
ทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอื่น ๆ รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลำง
กำรพัฒนำ” สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์
ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมนาไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึงมีจิตอนุรักษ์
รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร

- 40 ความเป็นมา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึ กษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้กาหนดให้ สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษามีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ และด้วยเหตุที่แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559)
จะสิ้นสุ ดในปี พ.ศ. 2559 ดั งนั้ น สานักงานเลขาธิการสภาการศึ กษาจึงได้จัดทาแผนการศึ กษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่ง เป็นแผนระยะยาว 20 ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้
เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ในการดาเนินการจัดทาแผนการศึกษา
แห่งชาติได้ให้ความสาคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การยอมรับ และ
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทา แผนฯ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยได้ศึ กษาสภาวการณ์ และบริบทแวดล้อมที่มีผ ลกระทบต่อการพัฒ นาการศึ กษาของประเทศ ทั้งด้า น
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค
และโลก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษ ที่ 21
ที่ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับความท้ าทายและมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมยุค 4.0
และนาผลการติดตามประเมินแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 – 2559 ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับ
บริบทการจัดการศึกษา โอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา ประสิทธิภ าพการจัดการเรียนการสอน
การบริหารจัดการสถานศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษากับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษา ทั้งที่เกิดจาก
ปัญหาของระบบการศึกษา และจากสภาวการณ์ของโลกที่ประเทศต้องเผชิญ เพื่อนามากาหนดแนวคิดของ
การจัดการศึกษา วิ สัย ทัศ น์ วัต ถุป ระสงค์ เป้ าหมายการพัฒ นาการศึ กษา บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา รวมทั้งโครงการเร่งด่วนที่สาคัญ และการขับเคลื่อน
แผนการศึกษา แห่งชาติสู่การปฏิบัติโดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
ความจาเป็นในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21
ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจาก
การปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution)
การดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ2573 (Sustainable Development
Goals : SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้ง ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน และ
ความต้องการกาลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับแรงกดดันจากภายในประเทศจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรที่ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในอนาคตอันใกล้การติดกับดักประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลาง ทัศนคติความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตาม
กระแสโลกาภิวัตน์ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลายและเสื่อมโทรม
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลายประการ นับตั้งแต่ปัญหาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอั งกฤษ เทคโนโลยีและการบริหาร จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม
ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล้าในด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งปัญหาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และการขาด ความตระหนักถึงความสาคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมี

- 41 จิตสาธารณะของคนไทยส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับ
ความท้าทายดังกล่าว จึงมีความจาเป็นที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลัก
ของการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ กรอบยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และกรอบทิศ ทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม แห่ งชาติฉ บั บที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้สามารถนาพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอีก 20 ปีข้างหน้า
ผลกำรพัฒนำกำรศึกษำในช่วงปี 2552 - 2559 พบว่า ไทยประสบความสาเร็จในหลายด้าน และ
มีอีกหลายด้านยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในระยะต่อไป
ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ รัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาค่อนข้างมาก ส่งผลให้
ประชากรในวัยเรียน รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสและผู้มีความต้องการจาเป็นพิเศษมีโอกาสได้รั บการศึกษาสูงขึ้น
แต่ยังเข้าเรียนได้ไม่ครบทุกคน และมีปัญหาการออกกลางคันอยู่บ้าง นอกจากนี้ ประชากรที่อยู่ในวัยกาลัง
แรงงานแม้จะได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น แต่จานวนแรงงานที่มีการศึกษาต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังมีอยู่
จานวนมาก จึงต้องเร่งดาเนินการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และมีมาตรการต่าง ๆ ให้
เด็กและประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาส ทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้น เพื่อยกระดั บ
การศึกษาของคนไทยให้เป็นกาลังสาคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยมากและต่ากว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย ส่วนประเด็น
คุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ คุณภาพของกาลังแรงงานอายุ
15 ปีขึ้นไป ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน และผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา
มีสัดส่วนน้อยกว่าประเภทสามัญศึกษา ทาให้มีการขาดแคลนแรงงานระดับกลาง ส่วนแรงงานที่สาเร็จการศึกษา
ระดับอุด มศึกษามีจานวนเพิ่มขึ้น ทุกปีแต่ ไม่ต รงกับความต้องการของตลาดงาน และยังมีสมรรถนะหรือ
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่ไม่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ทาให้มีผู้ว่างงานอยู่จานวนมาก จึงจาเป็น
ต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาผู้ เรียนและกาลังแรงงานที่มีทักษะและคุณลักษณะที่พร้อม เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการกาลังคน เพื่อวาง เป้าหมายการ
จัดการศึกษา ทั้งเพื่อการผลิตกาลังคนเข้าสู่ตลาดงานและการพัฒนากาลังคนเพื่อ ยกระดับคุณภาพกาลัง
แรงงานให้สูงขึ้น
ด้ำนประสิทธิภำพของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรจัดกำร และกำรใช้จ่ำย งบประมำณ
ทำงกำรศึกษำ ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบการจัดการที่ตอ้ งได้รับการปรับปรุงเป็นลาดับแรก โดยเฉพาะ
การบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีอยู่จานวนมาก เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและลดภาระงบประมาณ
การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการศึกษาซึ่งได้รับค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แต่ใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครูคอ่ นข้างน้อย การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
ที่เชื่อมโยงกันเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษา
ขนาดเล็ก การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
ของภาครัฐและปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา
แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ

- 42 แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลัก สาคัญในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อ
ความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็ นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ
คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้าของการกระจาย
รายได้และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยนายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสาคัญ
ในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมำย เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และยุทธศำสตร์ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ จากแนวคิด
การจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้กาหนด วิสัยทัศน์(Vision) ไว้ดังนี้
“คนไทยทุ กคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ดำรงชีวิต อย่ำงเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21”
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่
สอดคล้องกับบทบั ญ ญัติ ของรั ฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี
และร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4)
เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ
ได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ
เป้ำหมำยด้ำนผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้
- 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)
- 8Cs ได้ แก่ ทักษะด้านการคิดอย่ างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ ปั ญหา (Critical Thinking
and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะ
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ
การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)

เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ เป้าหมาย
53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สาคัญ ดังนี้

- 43 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปี ทุกคน ได้เข้าเรีย นในระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทีย บเท่า ที่รัฐ ต้ องจัด ให้ ฟรี โดยไม่ เก็ บ ค่ า ใช้ จ่าย ผู้ เรีย นพิ การได้ รับ การพัฒ นาสมรรถภาพหรื อบริ การ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
(Equity) มีตั วชี้วัด ที่ส าคัญ เช่น ผู้ เรีย นระดับ การศึ กษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับ การสนับ สนุ นค่ าใช้จ่ายใน
การศึกษา 15 ปี เป็นต้น
3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ
(Quality) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียน
อายุ15 ปี สูงขึ้น เป็นต้น
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่ คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น
5) ระบบการศึ กษาที่ สนองตอบและก้ าวทั นการเปลี่ ยนแปลงของโลกที่ เป็ นพลวั ตและบริ บทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา
ดีขึ้ น สัดส่ วนผู้ เรีย นอาชีวศึ กษาสูง ขึ้ นเมื่ อเทียบกั บ ผู้ เรี ย นสามัญ ศึกษา และจานวนสถาบั นอุ ด มศึกษาที่
ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น
เพื่ อให้ บ รรลุ วิสั ย ทัศ น์ จุด มุ่ งหมายและเป้า หมายดั งกล่ าวข้า งต้ น แผนการศึ กษาแห่ งชาติจึงได้
กาหนดช่วงเวลาในการดาเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็น 5 ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรก
ของแผน ระยะ 5 ปีที่สองของแผน ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผน
ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา
การศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติ
บรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธารงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิป ไตยอั นมีพระมหากษั ตริ ย์ ทรงเป็ นประมุ ข การจัด การเรีย นการสอน/กิ จกรรม เพื่อเสริมสร้า ง
ความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่ างมีคุ ณภาพ มีตัวชี้วัด ที่สาคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒ นาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และพื้นที่พิเศษ มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น สถานศึกษาจัดการศึกษาสาหรั บกลุ่มชนต่างเชื้อชาติศาสนา

- 44 ภาษาและวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น และสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษที่จัดอยู่ใน
มาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพิ่มขึ้น เป็นต้น
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ มีตัวชี้วัด
ที่สาคัญ เช่น สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทาง
สันติวิธีเพิ่มขึ้น มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุ กคาม
ในรูป แบบใหม่เพิ่มขึ้น มีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็ง ในการป้องกันและแก้ ไขปัญ หาภั ยคุกคาม
ในรูปแบบใหม่ และผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เป็นต้น
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดับคุณภาพ
และส่ งเสริมโอกาสในการเข้ าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่
พิเศษ ทั้งที่เป็นพื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่งชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อ
ชาติศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการ
ดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัย
พิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติ ใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้ น และมีแผนงานและโครงการสาคัญ เช่ น
โครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
เป็นต้น
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้
2.1 กาลัง คนมีทักษะที่สาคั ญจาเป็นและมีส มรรถนะตรงตามความต้องการของ ตลาดงานและ
การพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ มี ตั วชี้วัด ที่สาคั ญ เช่ น มีฐ านข้ อมู ลความต้ องการกาลัง คน
(Demand) จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียน อาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผูเ้ รียน
สามัญศึกษา และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สังคมศาสตร์กาลังแรงงานในสาขาอาชีพ ต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิ ตบัณฑิตที่มีความ เชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตกาลังคนระดับกลางและระดับสูง จาแนกตามระดับ/ประเภท
การศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น ร้อยละของ
สถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบ ทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่กาหนด
เพิ่มขึ้น จานวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพิ่มขึ้น จานวนสถาบันอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น และมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ
เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน เมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศ
เพิ่มขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้/นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพิ่มขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จดสิทธิบัตร
และทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น เป็นต้น
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ความต้องการของตลาดงานและการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริม การผลิตและพัฒนา
กาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่ส ร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิ จ และมีแผนงานและ โครงการส าคัญ เช่น โครงการ
จัดทาแผนผลิตและพัฒนากาลังคนให้ตรงกับความต้องการของ ตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย
ดังนี้
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ คุณลักษณะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สถานศึกษา
ระดั บ มั ธยมศึ กษาตอนต้ นหรือเที ย บเท่า ขึ้ นไป ที่จัด กิ จ กรรมสะท้อนการสร้า งวินัย จิต สาธารณะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น เป็นต้น
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน การศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒ นาคุ ณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตั วชี้วัดที่สาคัญ เช่น เด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒ นาการ
สมวัยเพิ่มขึ้น นั กเรียนมีค ะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) แต่ล ะวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น ผู้สูงวัย ที่ได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะ
ชีวิตเพิ่มขึ้น และมีสาขาและวิชาชีพ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ทางานและถ่ายทอดความรู้/
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น เป็นต้น
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนา เด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
หลักสู ตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่ อมโยงกั บมาตรฐานคุ ณภาพเด็ กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้ น
สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น
เป็นต้น
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้า ถึงได้โดยไม่จากัด เวลาและสถานที่ มี ตัวชี้วัด ที่ส าคัญ เช่น แหล่ งเรียนรู้ที่ได้ รับ การพัฒ นาให้
สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้ น สื่อสารมวลชนที่เผยแพร่ห รือ
จัดรายการเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น เป็นต้น
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติ ดตาม และประเมิ นผลมีป ระสิ ทธิภ าพ มี ตัวชี้ วัดที่ สาคั ญ เช่ น
มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน เป็นต้น
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เช่ น มีฐ านข้อมูล ความต้องการใช้ ครู แผนการผลิ ตครูอาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ กษาในระยะ 10 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2569) จาแนกตามสาขาวิชา ขนาด สถานศึกษา และจังหวัด สัดส่วนของการบรรจุ ครูที่มา
จากการผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึ้น มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอื้อให้ผู้สาเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและ
พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครูเป็นต้น
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สาคัญ
เช่น ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ
และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น และระดับความพึงพอใจของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มขึ้น เป็นต้น
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้
ต่าง ๆ ให้ มีคุ ณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้ าถึ งแหล่ งเรี ยนรู้ได้ โดยไม่ จากั ดเวลาและสถานที่
สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพัฒนา
ระบบและกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และมีแผนงานและโครงการ
ที่สาคัญ เช่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น เป็นต้น
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับ โอกาสและความเสมอภาคในการเข้ าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีตั วชี้วัด
ที่สาคัญ เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจ
และพื้นที่ลดลง ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
ของนักเรียนระหว่างพื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง เป็นต้น
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย มีตัวชี้วัด
ที่สาคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียน
และผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ
เป็นต้น
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ค รอบคลุม ถูกต้อง เป็ นปัจจุบัน เพื่อ
การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีระบบฐานข้อมูล
รายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขทีบ่ ัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล
รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ
แรงงาน และการศึกษา และมีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นระบบเดียวกัน
ทั้งประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้เป็นต้น
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง การศึกษาที่มี
คุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนา ฐานข้อมูลด้านการศึกษา
ที่มีมาตรฐานเชื่ อมโยงและเข้ าถึ งได้ และมีแ ผนงานและโครงการสาคั ญ เช่น โครงการจัดทาฐานข้ อมู ล
รายบุคคลทุกช่วงวัย ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา เป็นต้น
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
ดังนี้
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ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ครู/ บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมพัฒนา
ในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความตระหนักใน ความสาคัญของการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม
จริ ยธรรม และการประยุ กต์ ใช้ หลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในการด าเนิ นชี วิตเพิ่มขึ้ น และสถาบั น
อุดมศึกษาที่ติดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น
5.2 หลั กสูต ร แหล่ งเรีย นรู้ และสื่ อการเรีย นรู้ที่ส่ งเสริมคุ ณภาพชี วิต ที่เป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้ อม
คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น
สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการนา
แนวคิด ตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งสู่ การปฏิ บัติ เพิ่มขึ้ น และสื่ อสารมวลชนที่เผยแพร่ห รื อ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เป็นต้น
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒ นาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้า นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกั บ
สิ่งแวดล้ อม มีตั วชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีฐานข้อมู ลด้านการศึกษาที่เกี่ย วข้องกับ การเปลี่ ยนแปลงภู มิอากาศ
ในสาขาต่างๆ เพิ่มขึ้น เป็นต้น
โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม
จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต ส่งเสริมและ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัย
และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และมีแผนงานและโครงการสาคัญ
เช่น โครงการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัย โครงการโรงเรียนคุณธรรม
โครงการโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษา ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนา
เป็นพิเศษอย่างเร่งด่ วน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุ ณภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่
สูงขึ้น เป็นต้น
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพื้นที่ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น จานวนองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดการศึกษาหรือ
ร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มขึ้น และสัดส่วนการมีส่วนร่วม
สนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคี เครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จาแนกตามระดับ
การศึกษาสูงขึ้น เป็นต้น
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ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษาที่เอื้อและสนองตอบคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการ
กาลัง แรงงานและสภาพปั ญ หาที่แท้จริง ของประเทศ มีรูป แบบ/แนวทาง กลไกการจัด สรรงบประมาณ
ผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นต้น
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
กาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น สถานศึกษาที่มีครูเพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานสนับสนุน
การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาทาหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้น เป็นต้น
โดยกาหนดแนวทางการพัฒนา คือ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
และมีแ ผนงานและโครงการสาคัญ เช่ น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริห ารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ ก
โครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา และโครงการทดลองนาร่องระบบการจัดสรรเงินผ่าน
ด้านอุปสงค์และอุปทาน เป็นต้น
กำรขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติสู่กำรปฏิบัติ
ความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 – 2579 สู่การปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยสาคัญหลายประการ ประกอบด้วย สาระของแผนการศึกษาแห่งชาติที่มีความ ชัดเจน ครบถ้วน และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกระดับการศึกษา การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒ นาแผนการศึกษา
แห่งชาติของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และสาธารณชน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพื่อสร้างความตระหนักในความสาคัญของแผนการศึกษา
แห่งชาติการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ แผนการศึกษาแห่ งชาติ และการนาแผนการศึกษาแห่ งชาติ
สู่การปฏิบัติ ที่ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติทุกระดับ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของชาติ

แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติสู่กำรปฏิบัติ
ประกอบด้วย 1) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสาคัญและพร้อม
เข้าร่วมในการผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน องค์กร และ
ภาคีทุกภาคส่วน ถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 2) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษา
ระยะ 5 ปีแผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจาปีของหน่วยงาน โดยสานักงานเลขาธิการ

- 49 สภาการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทาและติดตามประเมินผลแผนดังกล่าว 3) การปรับปรุงกฎ
ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในระดับต่าง ๆ และ 4) การสร้าง
ช่องทางให้ ป ระชาสั งคม มี โอกาสแสดงความคิด เห็ นและมี ส่วนร่ วมในการจัด การศึกษาอย่า งกว้างขวาง
ทั้งระดับนโยบายและ ระดับพื้นที่
กำรดำเนินกำรกำรขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติสู่กำรปฏิบัติ
แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 – 2579 ได้เสนอรายละเอียดการดาเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
โดยได้ระบุ บทบาทของหน่วยงานในระดับต่าง ๆ อาทิหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ เช่น สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา ส านั กงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานเลขาธิการคุรุสภา และหน่วยงานอื่นนอก
กระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบจัดการศึกษา เป็นต้น ส่วนระดับภูมิภาค ประกอบด้วย สานักงาน ศึกษาธิการภาค
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น รวมทั้งระดั บ สถานศึกษาและระดั บ
ห้องเรียน โดยได้กาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงานทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในแต่ละ
ระดับอย่างชัดเจน ซึ่งจะทาให้การดาเนินงานตามแผน เป็นไปอย่างสอดคล้อง รองรับในกรอบทิศทางเดียวกัน
และการจัดการศึกษาเป็นไปตามยุทธศาสตร์และ แนวทางการพัฒนาในช่วงเวลาที่กาหนด
กำรติดตำมประเมินผลแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ทั้งการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยแต่ละ
หน่วยงานประเมินการดาเนินงานของตนควบคู่ไปกับการให้หน่วยงานกลางประเมิน มีหลักเกณฑ์การติดตามและ
ประเมินผลตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชาการ
แนวทางการติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติประกอบด้วย 1) การประเมินบริบทก่อนเริ่ม
โครงการ ประเมินระหว่างดาเนินงาน และประเมินหลังการดาเนินงานตามแผน เสร็จสิ้น 2) วางระบบการประเมิน
ระดับกระทรวง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด และเขตพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการแต่ละระดับกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ 3) ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงาน
ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่
เพื่อให้การติดตามประเมินผล มีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล 4) จัดให้หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็ นกลาง เป็ นผู้ ป ระเมิน 5) จัดเวทีส าธารณะเพื่อให้ ผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น และ
6) นาเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจาและนาสิ่งที่จาไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้อง กับทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ ส าเร็จการศึกษาทุกระดั บ/ประเภท ได้ รับการศึ กษาที่มีคุณภาพ

- 50 มาตรฐาน มีจิตสานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสามัคคีปรองดอง
กลยุทธ์
1.1 พัฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนที่มีคุ ณ ภาพ และจัด กิ จกรรมเสริ มทักษะพัฒ นาผู้ เรี ย น
ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.3 ส่งเสริ มการพัฒ นาเนื้อหาสาระที่ ทันสมัย ในทุกระดับ /ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิต สื่ อ
การเรียนการสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
1.4 ปรั บปรุง ระบบทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติให้ ส อดคล้องกั บหลั กสู ตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
1.5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
มีการผลิ ตครูได้ สอดคล้ องกับ ความต้ องการในการจัด การศึกษาทุกระดั บ ทุกประเภท มี ครู ครบ
ตามเกณฑ์ มีครูประจาชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิ ตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึ กษาที่มีส มรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่
กลยุทธ์
2.1 วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้ สอดคล้องกับความต้ องการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
2.2 ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2.3 เร่งรัด พัฒ นาผู้ บริห ารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้ น
และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
2.4 สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
2.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำกำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของกำรพัฒนำประเทศ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
มี การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั งคนด้ านอาชี วศึ ก ษาและด้ า นวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่มี คุ ณ ภาพ
เพิ่ม จานวนบั ณ ฑิ ต ในสาขาวิช าชี พ ที่ข าดแคลน มี ส มรรถนะ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด และ
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การรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค
กลยุทธ์
3.1 เร่ งผลิ ต และพัฒ นากาลัง คนสาขาที่ จาเป็ นต่ อการพัฒ นาประเทศ อาทิ ด้ านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล
3.2 เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.3 ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน
ตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
3.5 เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของกระบวนการผลิ ต และพั ฒ นากาลั ง คน โดยสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือ ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
3.6 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผู้เรียนทุกคนเข้า ถึงการศึ กษาที่มีคุ ณภาพอย่างเท่าเทีย มกั นในทุกระดั บ และประเภทการศึกษา
ได้ รับ การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่า ยตั้ ง แต่ ระดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน และสามารถเรี ย นรู้ จ าก
แหล่ ง เรี ย นรู้ ได้ อย่ า งต่ อเนื่ องตลอดชี วิต สถานศึ กษาในภู มิภ าค/ชนบท ได้ รับ การยกระดั บ คุ ณ ภาพใน
การ ให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นได้
กลยุทธ์
4.1 ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
4.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ
และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย

4.3 เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
อย่างกว้างขวาง
4.4 จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
4.5 เร่ ง พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิต อย่ า งมี คุ ณ ภาพมี
ความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
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ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร
และระบบเครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี อ งค์ ค วามรู้ เ ทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียน
การสอนแบบดิ จิทั ลที่ ทันสมั ย และระบบฐานข้ อมู ล กลางทางการศึ กษาของประเทศที่ ถู กต้ องและเป็ น
ปัจจุบัน
กลยุทธ์
5.1 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และ
ไม่ซ้าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
5.2 พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงานผล
ของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็น เอกภาพ เป็นปัจจุบัน และ
มีมาตรฐานเดียวกัน
5.3 ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
5.4 จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรศึกษำ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส และ
เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจาย
อานาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้ง ผู้เรียนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้

กลยุทธ์
6.1 ปรับ ปรุ งกลไกการบริ ห ารจัด การการศึ กษาให้ เป็ นไปตามหลั กธรรมาภิ บ าล โดยเน้ นด้ า น
คุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด
6.2 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ
6.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดวามเหลื่อมล้า
สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6.4 เร่ง ส่ งเสริ มให้ ทุกภาคส่ วนมี ส่ วนร่วมรั บ ผิ ด รับ ชอบในการจัด การศึ กษา รวมทั้งสนั บ สนุ น
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

- 53 6.5 เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วน
กับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
6.6 ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดั บการศึ กษาขั้นพื้นฐานที่มีค วามพร้อม พัฒ นาเป็ น
สถานศึกษานิติบุคคลในกากับ

นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร
เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึ กษาธิการ ยึ ด เป็ นกรอบการด าเนิ นงานในการจั ด ท าแผนและงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุก
มิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้
หลักกำรตำมนโยบำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

- 54 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่ นดาเนินการภารกิจหลั กตามแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัย
จะได้รับ การพัฒ นาในทุกมิติ เป็ นคนดี คนเก่ ง มี คุ ณภาพ และ มีค วามพร้อมร่ วมขั บเคลื่ อนการพัฒ นา
ประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ดังนั้น ในการเร่งรัดการทางานภาพรวมกระทรวงให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
สังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนด
นโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจ
และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถ
ลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่ วมมือและบู รณาการที่ส ามารถตอบโจทย์ ข องสั ง คมและเป็ นการพัฒ นาที่ยั่ งยื น รวมทั้ ง
กระบวนการจัดทางบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากาลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมุ่ง บริห ารจัด การอั ตรากาลังให้ส อดคล้องกับ การปฏิรูป องค์ การ รวมทั้งพัฒ นาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
จุดเน้นประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
1. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
1.1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อคุณวุฒิ
 จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัด
การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
 ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการ
จาเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัด การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จาลอง
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ของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น
 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดารงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
1.2 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
 จัด การเรีย นรู้ต ลอดชี วิต สาหรับ ประชาชนทุก ช่วงวัย เน้นส่ ง เสริมและยกระดับ ทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All)
 ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม
รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้น
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์
สินค้าออนไลน์ระดับตาบล
 ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทา ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นทีพ่ ิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
 พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้และความชานาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน
 พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบั ติ (Hands - on Experience)
เพื่อให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาของประเทศจัดหลักสูตร
การพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
 พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อม
ในการปฏิ บั ติ งานรองรับ ความเป็ นรั ฐบาลดิ จิทัล อย่ างมี ป ระสิ ทธิภ าพ โดยจัด ให้ มีศู นย์ พัฒ นาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ

2. กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดาเนินการ
 เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภั ยจากยาเสพติ ด
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์
 ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรีย นการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและ
ใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ปลูกฝัง ผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
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 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิต กาลัง แรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของ
แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต
 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบั ติที่ทันสมัยและสอดคล้องกั บเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมู ล
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
4. กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
 ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
 ระดมสรรพก าลั ง เพื่ อส่ ง เสริ มสนั บสนุ นโรงเรี ย นน าร่ องพื้ นที่ นวั ต กรรมการศึ กษา เพื่ อลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
5. กำรจัดกำรศึกษำเพือ่ สร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม
 ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ
และสร้างรายได้
6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
 ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี
ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น
 ปรับปรุง กฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจากัด ในการด าเนินงาน โดยคานึง ถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
 สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)
 พัฒ นาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากาลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง
กับการปฏิรูปองค์การ
 สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติ บุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่ มีคุณภาพได้ อย่าง
อิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
 จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
 ส่งเสริมโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
กำรขับเคลือ่ นนโยบำยและจุดเน้นสูก่ ำรปฏิบัติ

- 57 1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นานโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทาง
มาใช้ในการวางแผนและจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคานึงถึงมาตรการ 4 ข้อ
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ แ นวทางในการบริ หารงบประมาณไว้ ดัง นี้ (1) งดดู งาน
ต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรม
สัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มี
ความซ้าซ้อน
2. ให้ มี ค ณะกรรมการติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานการขั บ เคลื่ อนนโยบายและจุด เน้ น สู่
การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สานักงานศึกษาธิการภาคและ
สานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลาดับ โดยมี
บทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทารายงานเสนอต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลาดับ
3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดาเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลาดับ
อนึ่ ง ส าหรั บ ภารกิ จของส่ วนราชการหลั กและหน่ วยงานที่ ป ฏิ บั ติ ในลั กษณะงานในเชิ ง หน้ า ที่
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสาคั ญ เพิ่มเติมในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนื อจากที่กาหนด
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุด เน้นข้างต้ น ให้ถื อเป็ นหน้าที่ข องส่วนราชการหลักและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดาเนินการเกิดผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562 – 2566) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35
วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นองค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้นาด้านคุณภาพ
การศึกษา โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลั กของชาติแ ละการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒ นาคุณภาพผู้เรียนให้ มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

- 58 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่ อมล้า ให้ ผู้เรีย นทุกคนได้ รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัว
เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติ พันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครูเป็ นผู้เรีย นรู้ มีจิ ตวิญ ญาณความเป็ นครู มีค วามแม่นยาทางวิช าการ และมีทักษะการจัด
การเรียนรู้ที่ห ลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็ นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิ งกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นาทาง
วิชาการ มีสานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ
5. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็ น
โรงเรียนนวัตกรรม
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสานักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ
ค่ำนิยม
“I – SMART”
I : Integrated
S : System
M : Moral
A : Achievement
R : Responsibility
T : Technology
กลยุทธ์

=
=
=
=
=
=

เน้นบูรณาการ
ทางานอย่างเป็นระบบ
ค้นพบคุณธรรม
มุ่งนาผลสาเร็จ
งานเสร็จด้วยความรับผิดชอบ
รอบรู้เทคโนโลยี

- 59 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 6 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียนจักรคำคณำทร จังหวัดลำพูน
โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน ได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนให้ มี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ข้อกาหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
และแนวทางการดาเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ปรับปรุง พ.ศ. 2561
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่
มำตรฐำนที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้เรียน
1.3 คุณภาพของผูเ้ รียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- 60 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
คำอธิบำยของแต่ละมำตรฐำน มีดังนี้
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี ่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ตี ามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
1.3 คุณภาพของผูเ้ รียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
1) เป็นเลิศทางวิชาการ
2) สื่อสารสองภาษา
3) ล้าหน้าทางความคิด
4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

คำอธิบำย
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) คือมีคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ เป็นเลิศวิชาการ
สื่อสารสองภาษา ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีความเป็นผู้นา
ทางวิชาการซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน มีผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ การคิดประเภทต่าง ๆ
การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตามหลักสูตรการมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่เป็ นค่านิ ย มที่ดี ตามที่ส ถานศึ กษากาหนด ความภู มิใจในท้องถิ่ นและความเป็นไทยการยอมรั บที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

- 61 1.1 ผลสัมฤทธิท์ ำงวิชำกำรของผู้เรียน
1) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณ
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการคิด
คานวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดในแต่ละระดับชั้น
2) มี ควำมสำมำรถในกำรคิ ดวิ เครำะห์ คิ ดอย่ำงมี วิ จำรณญำณ อภิ ปรำยแลกเปลี่ ยนควำม
คิดเห็น และแก้ปัญหำ
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจาแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
3) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการทางานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน
ผลผลิต
4) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและ
สังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
5) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม
ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ
หรือผลการทดสอบอื่น ๆ
6) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
การทางานหรืองานอาชีพ

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
ผู้เรียนมีสมรรถนะสาคัญและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีพฤติกรรม
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็ นผู้นาสร้างสรรค์สังคม เคารพในกฎกติ กา มีค่านิยมและจิตส านึ ก
ตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) มีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
ผู้เรีย นมี ค วามภู มิใจในท้องถิ่ น เห็ นคุณค่ าของความเป็ นไทย มี ส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
3) ยอมรับทีจ่ ะอยูร่ ่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
ผู้เรีย นยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุค คลในด้ าน เพศ วัย เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
4) มีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม

- 62 ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
1.3 คุณภำพของผู้เรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
1) เป็นเลิศทำงวิชำกำร
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภาษาต่างประเทศ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
2) สื่อสำรสองภำษำ
ผู้เรียนมีทักษะทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษสูง มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่สอง
ได้เข้าร่วมให้แสดง หรือได้รับรางวัลเกี่ยวกับการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษ รูปแบบต่าง ๆ มีผลงาน
การเขี ยนรายงานเชิงวิชาการ/บทความเป็ นภาษาอั งกฤษ ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรื อสื่ อดิ จิต อลทาง
วิชาการที่จัดทาโดยโรงเรียนหรือหน่วยงานภายนอก
3) ล้ำหน้ำทำงควำมคิด
ผู้เรี ยนใช้กระบวนการคิ ด ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) ใช้ การคิ ด วิเคราะห์
(Analytical Thinking) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative
Thinking) และใช้ ICT เพื่ อการเรี ย นรู้ มี ผ ลงานการศึ กษาค้ น คว้า ด้ วยตนเอง (Independent Study)
ด้าน ICT, IoT, M2M ได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/ แข่งขัน/ได้ รับรางวัล จากงานที่จัด โดยหน่วยงาน
ภายนอก มีคะแนนการทดสอบด้านการเขียน และการอ่านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์
จากเครื่องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มขึ้นไป
4) ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
ผู้เรียนมีทักษะในการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) สามารถสร้างนวัตกรรม
และ/หรือผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยได้รับการตีพิมพ์ และเผยแพร่ผ่านสื่อดิจิตอล และ
มีผลงานที่เป็นผลงาน/นวัตกรรม ทางวิชาการหรือวิชาชีพ ที่ได้จากการออกแบบ การประดิษฐ์และสร้างสรรค์
5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ มีจิตสานึก ในการส่งเสริม พิทักษ์และปกป้อง สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมี
ทักษะชีวิต ในฐานะเป็นพลโลก มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับการทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศต่าง ๆ และมีผลงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองที่เกี่ยวกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศอื่นที่สนใจ
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
2.1 มีเป้าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
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2.3 ดาเนิ นงานพัฒ นาวิช าการที่เน้นคุ ณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูต รสถานศึ กษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้
2.7 การบริหารและการจัดการโรงเรียนตามกรอบโรงเรียนมาตรฐานสากล
2.8 การดาเนินงานร่วมกับเครือข่ายร่วมพัฒนา
คำอธิบำย
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
เป็ นการจัด ระบบบริห ารจัดการคุ ณภาพของสถานศึกษาด้ วยระบบคุ ณภาพ (Quality System
Management) มีการกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดาเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุ นการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ รวมทั้งบริหารและการจัดการโรงเรียนตามกรอบโรงเรียนมาตรฐานสากลร่วมกับเครือข่าย
ร่วมพัฒนา
2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
สถานศึกษากาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกั บบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนาแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒ นางานอย่างต่อเนื่ อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
2.3 ดำเนินงำนพั ฒ นำวิชำกำรที่ เน้ นคุ ณภำพผู้เรี ยนรอบด้ ำนตำมหลัก สูตรสถำนศึ ก ษำและ
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย
สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัด
การเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย
2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
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มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม
ทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
2.7 กำรบริหำรและกำรจัดกำรโรงเรียนตำมกรอบโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (OBECQA) สู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(TQA) ดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา มีระบบการจัดการความรู้ (KM)
และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั้ งในและ/หรือต่างประเทศนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้
ในการบริหารจัดการของโรงเรียน มีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระและคล่องตัว สามารถแสวงหาระดม
ทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหาร
จัดการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
2.8 กำรดำเนินงำนร่วมกับเครือข่ำยร่วมพัฒนำ
สถานศึกษามีโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็นเครือข่ายทั้งในระดับท้องถิ่น/ภาค/
ชาติ/นานาชาติ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทรัพยากรร่วมกัน มีเครือข่ายสนับสนุน
จากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผู้เรียนและครู มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นในประเทศและต่างประเทศ

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
3.6 ครูมีความเป็นสากล
คำอธิบำย
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เป็ นกระบวนการจัด การเรีย นการสอนเทีย บเคี ย งมาตรฐานสากล (World - Class Standard)
ตามมาตรฐานและตั วชี้ วัด ของหลั กสู ต รสถานศึกษา สร้า งโอกาส ให้ ผู้ เรี ยนมี ส่ วนร่วมในการเรี ยนรู้ผ่ า น
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีก ารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
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แลกเปลี่ยนเรีย นรู้และนาผลที่ได้ มาให้ข้ อมูล ป้อนกลับ เพื่อพัฒ นาและปรั บปรุ งการจัด การเรียนรู้ รวมทั้ง
พัฒนาตนเองสู่ความเป็นสากล
3.1 จั ด กำรเรี ย นรู้ ผ่ ำนกระบวนกำรคิ ดและปฏิ บั ติ จ ริ ง และสำมำรถน ำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
กำรดำเนินชีวิตได้
จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้ วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้ นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้จริง มีรูปแบบการจัด
การเรีย นรู้เฉพาะส าหรับ ผู้ที่มีค วามจาเป็ นและต้องการความช่วยเหลื อพิเศษ ผู้เรีย นได้ รับ การฝึกทักษะ
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ ด้วยตนเอง (Independent Study : IS) นาเสนอผลงาน
และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
3.3 มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (Quality-Classroom System)
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
มีระบบการวัดและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ วิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนาไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้
3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
3.6 ครูมีควำมเป็นสำกล
ครู มี ค วามรู้ ความสามารถ ความเชี่ ย วชาญเฉพาะทางด้ า นวิช าการ/อาชี พ สามารถใช้
ภาษาต่ างประเทศในการสื่อสาร มีการใช้ห นังสือ ตาราเรียน หรือสื่อภาษาต่างประเทศ ประกอบการจัด
การเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (The Quality Classroom) มีการวัด
และประเมินผล การเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในระดับภาค/ชาติ/นานาชาติ
รำยละเอียดมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน 5 ระดับ คือ ระดับ
กาลังพัฒนา ระดับปานกลาง ระดับดี ระดับดีเลิศ และระดับยอดเยี่ยม รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประเด็นพิจารณา และประเด็นย่อย มีดังนี้
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มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นกำรพิจำรณำรอง 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ประเด็นย่อย 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียนภาษาไทยตามระดับชั้น
2) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ตามระดับชั้น
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด) ภาษาไทยตามระดับชั้น
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร (ฟัง พูด) ภาษาอังกฤษตามระดับชั้น
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคานวณตามระดับชั้น
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นกำรพิจำรณำรอง 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญ
ั หา
ประเด็นย่อย 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคิด อย่างมีวิจารณญาณเพื่อการเรียนรู้
และแก้ปัญหา
2) ผู้เรียนสามารถอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
3) ผู้เรียนสามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีเหตุผลเพื่อการเรียนรู้
4) ผู้เรียนสามารถชี้นาการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning)
5) ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการตนเอง (Self Management) ได้ทกุ สถานการณ์
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นกำรพิจำรณำรอง 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ประเด็นย่อย 1) ผู้เรียนสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ (อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน หรือผลผลิต)
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นกำรพิจำรณำรอง 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเด็นย่อย 1) ผู้เรียนมีสมรรถนะสาคัญด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
2) ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
3) ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
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ประเด็นกำรพิจำรณำรอง 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ประเด็นย่อย 1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
2) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากฐานเดิมในด้านความรู้
ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการต่าง ๆ
3) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นกำรพิจำรณำรอง 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทดี่ ีต่องานอาชีพ
ประเด็นย่อย 1) ผู้เรียนมีเป้าหมาย และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
ที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติที่ดีต่อการทางานหรืองานอาชีพ และผู้ประกอบการ
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก 1.2 คุณลักษะที่พงึ ประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นกำรพิจำรณำรอง 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ีตามที่หลักสูตรสถานศึกษากาหนด
ประเด็นย่อย 1) ผู้เรียนมีสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา
2) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีจิตประชาธิปไตย
มีค่านิยมและจิตสานึก โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
3) ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ และมีความเป็นผู้นาสร้างสรรค์สงั คม
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก 1.2 คุณลักษะที่พงึ ประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นกำรพิจำรณำรอง 1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทยและพลเมืองอาเซียน
ประเด็นย่อย 1) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น โดยสามารถเล่าความเป็นมาของท้องถิ่นของตนได้
2) ผู้เรียนเห็นคุณค่าของความเป็นไทย เห็นความสาคัญของการใช้ภาษาไทย ใช้ของไทย
และมีพฤติกรรมความเป็นไทย
3) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และประเพณีไทย ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
4) ผู้เรียนมีคุณลักษณะความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5) ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย โดยใฝ่เรียนรู้เกีย่ วกับภูมปิ ญ
ั ญาไทย
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก 1.2 คุณลักษะที่พงึ ประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นกำรพิจำรณำรอง 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
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มารยาทที่เหมาะสม ให้เกียรติกันและกัน เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีวัฒนธรรม
ที่หลากหลายในสังคม
2) ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ตั้งใจสนทนา เจรจาไพเราะ มีน้าใจ เกื้อกูล
ต่อผู้อื่นและติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางที่ดี
3) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี โดยการสร้างความเข้าใจ เห็นคุณค่า ปฏิบัติงาน
ด้านความหลากหลาย ของผู้คนให้เกียรติซึ่งกันและกัน
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก 1.2 คุณลักษะที่พงึ ประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นกำรพิจำรณำรอง 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
ประเด็นย่อย 1) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกายของตนเองให้แข็งแรงอยูเ่ สมอ
2) ผู้เรียนรักษาอารมณ์ และสุขภาพจิตทีด่ ีอยูเ่ สมอ
3) ผู้เรียนแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
4) ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น และไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น

มำตรฐำนกำรพัฒนำผู้เรียนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก 1.3 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ประเด็นกำรพิจำรณำรอง 1.3.1 เป็นเลิศทางวิชาการ
ประเด็นย่อย 1) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จานวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
2) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จานวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
3) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จานวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
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ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
5) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จานวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่ าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
6) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จานวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
7) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จานวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
8) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จานวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
9) ผู้เรียนชั้น ม.6 (จานวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป) มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก 1.3 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ประเด็นกำรพิจำรณำรอง 1.3.2 สื่อสารสองภาษา
ประเด็นย่อย 1) ผู้เรีย นมี ทักษะทั้งภาษาไทย และภาษาอั งกฤษสูง เพื่อการศึกษาค้ นคว้า หาความรู้
การติดต่อ สื่อสาร การนาเสนอ การโต้แย้งให้เหตุผลและการเจรจา ความร่วมมือ ทั้งด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และมีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่สอง
2) ผู้เรียนได้เข้าร่วมหรือได้รับรางวัล เกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษ
รูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษาหรือ หน่วยงาน
ต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
3) ผู้ เรีย นมี ผ ลงานการเขี ย นรายงานเชิ ง วิช าการ/บทความเป็ นภาษาอั งกฤษ ตี พิม พ์
เผยแพร่ ในเอกสารหรือสื่อดิจิต อลทางวิชาการ ที่จัดทาโดยโรงเรียนหรือหน่ วยงาน
(เขตพื้นที่การศึ กษาหรื อหน่ วยงานต่ าง ๆ จัด ให้ มีเอกสารวิช าการส าหรับ เผยแพร่
ผลงานของนักเรียน)
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รูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดย หน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/การประกวด/การแข่งขัน)
5) ผู้เรียนมีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความเป็นภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่
ในเอกสารหรือ สื่อดิจิตอลทางวิชาการ ที่จัดทาโดยโรงเรียนหรือหน่วยงาน (เขตพื้นที่
การศึกษาหรือ หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเอกสารวิชาการสาหรับเผยแพร่ผลงานของ
ผู้เรียน)
6) ผู้เรียนชั้น ม.1 - 3 ที่เข้า สอบวัดความสามารถด้ านภาษาอังกฤษ จากแบบทดสอบ
มาตรฐาน CEFR มีคะแนนผลการทดสอบได้มาตรฐานของ CEFR
7) ผู้เรียนชั้น ม. 6 ที่เข้าร่วมโครงการคัดเลือกเข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
จากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่ น TOEFL PB, TOEFL CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC
หรืออื่น ๆ มีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน TOELF IBT (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
ของคะแนนเต็ม)
8) ผู้เรียนชั้น ม.3 (จานวนร้อยละ 80 ขึ้นไป) ที่เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง มีทักษะ
การสื่อสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้น ๆ
9) ผู้เรียน ชั้น ม.6 (จานวนร้อยละ 80 ขึ้นไป) ที่เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง มีทักษะ
การสื่อสารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้น ๆ

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก 1.3 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ประเด็นกำรพิจำรณำรอง 1.3.3 ล้าหน้าทางความคิด
ประเด็นย่อย 1) ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) เพื่อการเรียนรู้
2) ผู้เรียนใช้การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical
Thinking) และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้
โดยน้อมนาแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนรู้ และดารงชีวิต
3) ผู้เรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง (Independent Study) ด้าน ICT, IOT,
M2M (เกม/หุ่ นยนต์ / โปรแกรมประยุ กต์ / หนั งสื อ/แอพพลิ เคชั่ น) ได้ เข้ าร่ วมหรื อ
แสดง/ประกวด/ แข่งขัน/ได้รับรางวัลจากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่
การศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/ประกวด/แข่งขัน)
4) ผู้ เรี ย นชั้ น ม.3 มี ค ะแนนการทดสอบด้ า นการเขี ย น และการอ่ า นภาษาไทยจาก
เครื่องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มขึ้นไป (เน้นวัดความสามารถ ในการเขียน
ที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความมีวิจารณญาณ และการวัดความสามารถ

- 71 -

5)

6)

7)

8)

ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามแนว PISA โดย สพฐ. จัดให้มีเครื่องมือกลางและดาเนินการ
ทดสอบ)
ผู้เ รีย นชั้ น ม.3 มี ค ะแนนการทดสอบด้ า นคณิ ต ศาสตร์ จากเครื่ องมื อกลาง ตั้ ง แต่
ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มขึ้นไป (เน้นการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนว PISA โดย สพฐ. จัดให้มีเครื่องมือกลางและ
ดาเนินการทดสอบ)
ผู้เรี ยนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนการทดสอบด้านวิทยาศาสตร์ จากเครื่องมือกลาง ตั้งแต่
ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มขึ้นไป (เน้นการวัดทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการ แก้ปัญหาตามแนว PISA
และความสามารถในการทาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยส่วนกลางจัดให้มีเครื่องมือกลาง
และดาเนินการทดสอบ)
ผู้เรียนที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ PISA มีคะแนนการสอบด้านการอ่าน คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มีค ะแนนเฉลี่ย ไม่ ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ ยของนั กเรียนระดับ ประเทศ
ที่เข้าร่วมโครงการ PISA ในปีเดียวกัน
ผู้เรียนที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ TIMSS มีคะแนนผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ชั้น ม. 2 มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดั บ
ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ TIMSS ในปีเดียวกัน

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก 1.3 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ประเด็นกำรพิจำรณำรอง 1.3.4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
ประเด็นย่อย 1) ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study)
และสามารถสร้างนวัตกรรม ได้ด้วยตนเอง
2) ผู้เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ด้านภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและ
พลศึกษา การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ ได้รับการประเมินจากครูและผู้ทรงคุณวุฒิ
ว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จากการแสดงผลงานประจาปีที่โรงเรียน
จัดขึ้น
3) ผู้เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ด้านภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและ
พลศึ กษา การงานอาชี พ และภาษาต่า งประเทศ ได้ เข้า ร่วม หรือแสดง/ประกวด/

- 72 แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในระดับต่าง ๆ (เขตพื้นที่การศึกษา
หรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/แข่งขัน)
4) ผู้เรียนมีผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทีจ่ ัดทาขึ้น
ได้รับการตีพิมพ์ และเผยแพร่ผ่านสื่อดิจิตอล (อย่างน้อย 2 แห่ง)
5) ผู้เรียนมีผลงานที่เป็นผลงาน/นวัตกรรม ทางวิชาการหรือวิช าชีพ ได้จากการออกแบบ
การประดิษฐ์และสร้างสรรค์
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
ประเด็นกำรพิจำรณำหลัก 1.3 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ประเด็นกำรพิจำรณำรอง 1.3.5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
ประเด็นย่อย 1) ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึก ในการส่งเสริม พิทักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งมีทักษะชีวิต เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศต่าง ๆ ในฐานะเป็นพลโลก
2) ผู้เรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่เกี่ยวกับการทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ของนักเรียน ที่ทาขึ้น
ด้วยความริเริ่มของ ตนเอง ที่ได้รับการประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป จากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากการแสดงผลงานที่โรงเรีย นจัด ขึ้น (โรงเรี ยนจัด ให้มีการแสดงและการประเมิ น
ผลงานประจาปี)

3) ผู้เรียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่เกี่ยวกับการทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
ด้านสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ของนักเรียน ที่ทาขึ้น
ด้วยความริเริ่มของ ตนเองที่ได้เข้าร่วมหรือคัดเลือกร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือ
ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มี
เวทีการแสดง/การประกวด/การแข่งขัน)
4) ผู้ เ รี ย นมี ผ ลงานการศึ ก ษาค้ น คว้า ด้ วยตนเอง (Independent Study) ที่ เกี่ ย วกั บ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศอื่นที่ผู้เรียนสนใจได้เข้าร่วมหรือรับคัดเลื อกให้
เข้าร่วมแสดง/ประกวด/ แข่งขัน หรือได้รับรางวัล จากหน่วยงานภายนอก (เขตพื้นที่
การศึกษาหรือ หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีเวทีการแสดง/การประกวด/การแข่งขัน
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ประเด็นกำรพิจำรณำ 2.1 มีเป้าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ประเด็นย่อย 1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน
2) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
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เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับต้นสังกัด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทันต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคม

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ประเด็นกำรพิจำรณำ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ประเด็นย่อย 1) มีระบบการประกันภายในสถานศึกษาที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2) มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3) มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ของสถานศึกษา
4) มีการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
5) มีการจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
6) มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
7) มีการสรุป ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
8) มีการบริหารอัตรากาลังทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเหมาะสม
9) มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
10) มีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ และนาข้อมูลมาใช้ิในการพัฒนาบุคลากร
11) ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่ว มรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ประเด็นกำรพิจำรณำ 2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
ประเด็นย่อย 1) มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
2) มีการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างครอบคลุม
3) มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงของผู้เรียน
4) มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
5) มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
6) มีการกากับ ติดตาม การใช้หลักสูตรของสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างสม่าเสมอ
7) มีการประเมินหลักสูตรประจาปี
8) มีการนาผลการประเมินหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรในปีต่อไป
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ประเด็นกำรพิจำรณำ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ประเด็นย่อย 1) มีการส่งเสริมให้ครูทา ID Plan สาหรับพัฒนาตนเอง
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มีการสารวจความต้องการในการพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการส่งเสริมให้ครูพัฒนา และเข้ารับการพัฒนาตามความต้องการ
มีการติดตามการนาความรู้จากการอบรมของครูมาใช้ในการปฏิบัติงาน
มีการส่งเสริมให้ครูมีวิทยฐานะเพิ่มขึ้น
มีการส่งเสริมให้ครูร่วมชุมชนในการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน
7) มีการส่งเสริมให้ครูวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้
8) มีการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่รับผิดชอบ
9) ส่งเสริมให้ครูจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และนาผลการประเมินตนเอง
มาพัฒนาการปฏิบัติงานในปีต่อไป
10) มีการส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่รับผิดชอบ
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ประเด็นกำรพิจำรณำ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
ประเด็นย่อย 1) ห้องเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสม และมีปริมาณ
เพียงพอ
2) ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ มีความสะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
3) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค และมีการตรวจสอบ
ระบบอย่างสม่าเสมอ ให้ทุกอย่างมีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
4) มีการจัดป้ายนิเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน
5) สถานศึกษาจัดสถานที่ให้ผู้เรียนได้นั่งพักผ่อน และทางานเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
6) สถานศึกษามีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อม/
บรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้บริการ มีสื่อที่เพียงพอ เหมาะสม ทันสมัย มีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ประเด็นกำรพิจำรณำ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด
การเรียนรู้
ประเด็นย่อย 1) สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
2) สถานศึกษามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงครอบคลุมทุกพื้นที่ ให้ครู
และผู้เรียนเข้าถึงอย่างทั่วถึงทุกคน
3) สถานศึ กษามี ระบบสารสนเทศที่ทั นสมั ย ครบถ้ วน เป็ นปั จจุบั น และสะดวกแก่ การ
นามาใช้
ในการบริหารจัดการ และการทางานของครู และบุคลากร
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สนั บ สนุ นการเรี ย นรู้ข องผู้ เรีย นอย่ างเพีย งพอ เน้ นความเป็ นเลิ ศของนั กเรีย นตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
5) สถานศึกษามี การจัด สื่ อ และสิ่ งอานวยความสะดวกในการเรีย นรู้ ให้ กับ ผู้เรี ย นทุ ก
กลุ่มเป้าหมายอย่างเพียงพอ
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ประเด็นกำรพิจำรณำ 2.7 การบริหารและการจัดการโรงเรียนตามกรอบโรงเรียนมาตรฐานสากล
ประเด็นย่อย 1) สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
สู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
2) สถานศึกษามีระบบการจัดการความรู้ (KM) และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั้งใน
และ/หรือต่างประเทศ
3) สถานศึกษานาวิธีป ฏิบั ติที่เป็ นเลิศ (Best Practice) มาใช้ในการบริหารจัดการของ
โรงเรียน
4) สถานศึกษามีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระและคล่องตัว
5) สถานศึกษาสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้ านต่า ง ๆ เพื่อพั ฒนาความเป็นเลิ ศ
ในการจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการ
และจาเป็น
6) สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ านการบริห ารจัด การทั้งในประเทศและ/หรื อ
ต่างประเทศ
7) สถานศึกษาดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัตงิ านโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ 7.1) งานแผนงานและงานประกัน
คุณภาพ 7.2) งานวิชาการ 7.3) งานกิจการนักเรียน 7.4) งานบุคคล 7.5) งานธุรการ
7.6) งานการเงิ น และพั ส ดุ 7.7) งานบริ ก ารอาคารสถานที่ แ ละสภาพแวดล้ อ ม
7.8) งานชุมชนและภาคีเครือข่าย
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ประเด็นกำรพิจำรณำ 2.8 การดาเนินงานร่วมกับเครือข่ายร่วมพัฒนา
ประเด็นย่อย 1) สถานศึ กษามีโรงเรียนที่จัด การศึกษาในระดั บ เดี ย วกันเป็ นโรงเรียนเครื อข่ ายทั้ง ใน
ระดับท้องถิ่น/ภาค/ชาติ/นานาชาติ
2) สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทรัพยากรระหว่าง
เครือข่ายโรงเรียน
3) สถานศึกษามีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4) ผู้เรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นในประเทศและต่างประเทศ
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเด็นกำรพิจำรณำ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้
ประเด็นย่อย 1) ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนาผลการวิเคราะห์ไปวางแผนการจัดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม
2) ครูจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองความถนัดและศักยภาพตามความต้องการ
ของผู้เรียน
3) ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรวิชาที่สอน และออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
4) ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้น Active Learning โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด
การเรียนรู้
5) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้จริง
6) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา
7) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
8) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น
สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน
9) ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
10) ครูมีรูปแบบการจัด การเรี ย นรู้เฉพาะสาหรับ ผู้เรีย นที่มีค วามจาเป็น และต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเด็นกำรพิจำรณำ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ประเด็นย่อย 1) ครูมีการใช้สื่อ ในการจัดการเรียนรู้
2) ครูมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการจัดการเรียนรู้
3) ครูมีการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้
4) ครูมีการใช้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
5) ครูสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ดว้ ยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย และส่งเสริม
ผู้เรียนให้เรียนรู้ตลอดชีวิต
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเด็นกำรพิจำรณำ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ประเด็นย่อย 1) ครูจัดห้องเรียนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยจัดเตรียมชั้นเรียน
ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ และสร้างบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน
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สร้างแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ และพลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกครั้งที่จดั
การเรียนรู้ ส่งเสริมให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
3) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเชิงบวก สร้างบรรยากาศ
ให้อบอุ่น เป็นกัลยาณมิตร สร้างความเป็นกันเอง และเอาใจใส่ดูแลสวัสดิภาพผู้เรียน
อยู่ เสมอ ใช้ วินัย เชิง บวกในการบริห ารจัด การชั้ นเรี ย น ให้ ผู้ เรี ยนรู้ สึ กมี อิสระ และ
มีความสุขในการเรียนรู้
4) ครูใช้จิตวิทยาเชิ งบวกในการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้ เรี ยนเกิ ดพฤติ กรรม
ที่เหมาะสม
5) ครูมีกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นกัลยาณมิตร
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเด็นพิจำรณำ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
ประเด็นย่อย 1) ครูมีการวางแผนการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดภาคเรียน ครอบคลุม
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ มีแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ที่ต รงและครอบคลุมตั วชี้ วัด สมรรถนะส าคัญ และคุ ณลั กษณะที่พึงประสงค์ ต าม
หลักสูตร
2) ครูมีแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกหน่วยการเรียนรู้
3) ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง (Authentic Assessment)
4) ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพตามหลักวิชาการ
5) ครูมีความยุติธรรมในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
6) ครู มี ก ารให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ (Feedback) แก่ ผู้ เ รี ย น เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นน าไปพั ฒ นา
การเรียนรู้ของตนเอง
7) ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการวัดและประเมินผล
8) ครู มีก ารประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู โ ดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ก ารกระจาย
(Coefficient of Variation – C.V.)
9) ครูมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ต่อการจัดการเรียนรู้ของครู
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเด็นกำรพิจำรณำ 3.5 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
ประเด็นย่อย 1) ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
2) ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และมีการเผยแพร่
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ออฟไลน์ (Offline)
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประเด็นกำรพิจำรณำ 3.6 ครูมีความเป็นสากล
ประเด็นย่อย 1) ครูมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ/อาชีพ
2) ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
3) ครูมีการใช้หนังสือ ตาราเรียน หรือสื่อภาษาต่างประเทศ ประกอบการจัดการเรียนการสอน
4) ครูจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (The Quality Classroom)
5) ครู ใช้ สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ (ICT) ในการจัด การเรี ย นการสอน การวัด และประเมิ นผล
การเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)
6) ครูมีการแลกเปลี่ย นเรียนรู้ป ระสบการณ์ ในการจัด การเรีย นการสอนในระดั บภาค/
ชาติ/นานาชาติ
7) ครู มีการจัด การเรี ย นการสอนสาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ ละวิท ยาศาสตร์ ด้ วย
ภาษาอังกฤษ

แนวทำงกำรดำเนินโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล

โรงเรียนมำตรฐำนสำกล
(World – Class Standard School)

1

เป็นเลิศวิชำกำร

5

ร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ผู้เรียนมีศักยภาพ
เป็นพลโลก
(World Citizen)

2

สื่อสำร 2 ภำษำ
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ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
ผลกำรดำเนินงำนทีเ่ ป็นเลิศ
เป็นเลิศวิชำกำร
ล้ำหน้ำทำงควำมคิด

สื่อสำร 2 ภำษำ
ผู้เรียนมีศักยภาพ
เป็นพลโลก

ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
ผู้เรียน
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ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
1 เป็นเลิศวิชำกำร
1.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับ ประเทศ ตัง้ แต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
2 สื่อสำรได้อย่ำงน้อย 2 ภำษำ
2.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1 – 3 ได้เข้าร่วมให้แสดง หรือได้รับรางวัลเกีย่ วกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยรูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
2.2 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1 – 3 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความ เป็นภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสื่อออนไลน์ทางวิชาการที่จัดทาโดยโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษา
หรือหน่วยงานภายนอก
2.3 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1 – 3 ที่เข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน
CEFR ที่มีคะแนนผลการทดสอบได้ตามมาตรฐานของ CEFR
2.4 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง มีทักษะการสื่อสารได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานของภาษานั้น ๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
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3.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1 – 3 ที่มีผลงานการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) ด้าน ICT, loT,
M2M ที่ได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขันหรือได้รับรางวัล จากงานที่จดั โดยหน่วยงานภายนอก
3.2 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนการทดสอบด้านการเขียนและการอ่านภาษาไทยจากเครื่องมือกลาง
ตัง้ แต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
3.3 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีคะแนนการทดสอบด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากเครื่องมือกลาง
ตัง้ แต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
3.4 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ PISA มีคะแนนการสอบ
ด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าคะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนระดับ
ประเทศทีเ่ ข้าร่วมโครงการ PISA ในปีเดียวกัน
3.5 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับการสุ่มเข้าสอบโครงการ TIMSS มีคะแนน
ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เฉลีย่ ไม่ต่ากว่าคะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนระดับประเทศ
ที่เข้าร่วมโครงการ TIMSS ในปีเดียวกัน

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
4 ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
4.1 ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.1 – 3 จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทุกด้าน
ทั้งด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ
และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ได้รับการประเมินจากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ
ในระดับดี จากงานแสดงผลงานประจาปีที่โรงเรียนจัดขึ้น
4.2 ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.1 – 3 จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทุกด้าน
ทั้งด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ
และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ได้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงาน
ภายนอกในระดับต่าง ๆ
4.3 ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.1 – 3 ที่มีผลงานจัดทาขึ้นจากผลงานการศึกษาด้วยตนเอง
(Independent Study) ที่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อดิจิตอล อย่างน้อย 2 แห่ง
4.4 ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.1 – 3 ที่เป็นนวัตกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพได้จากการออกแบบ
ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์
5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
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บาเพ็ญประโยชน์ด้านสิง่ แวดล้อม วิถีชีวติ ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้น ม.1 – 3
ที่นักเรียนทาขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเอง ได้รับการประเมินในระดับดีจากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากการแสดง
ผลงานที่โรงเรียนจัดขึ้น
5.2 ร้อยละของจานวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เกีย่ วกับการทากิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ด้านสิง่ แวดล้อม วิถีชีวติ ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้น ม.1 – 3
ที่ได้ทาขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเอง ได้เข้าร่วมหรือคัดเลือกร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัล
จากหน่วยงานภายนอก
5.3 ร้อยละของจานวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เกีย่ วกับกลุ่มประเทศ
อาเซียนหรือประเทศอื่นที่นักเรียนสนใจ ของนักเรียนชั้น ม.1 – 3 ได้เข้าร่วมหรือรับคัดเลือกให้ร่วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรือได้รบั รางวัลจากหน่วยงานภายนอก

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
1 เป็นเลิศวิชำกำร
1.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับ ประเทศ ตัง้ แต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
2 สื่อสำรได้อย่ำงน้อย 2 ภำษำ
2.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4 – 6 ได้เข้าร่วมให้แสดง หรือได้รับรางวัลเกีย่ วกับด้านการฟัง/พูด/อ่าน/เขียน
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยรูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
2.2 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4 – 6 ที่มีผลงานการเขียนรายงานเชิงวิชาการ/บทความ เป็นภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทย ตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสื่อออนไลน์ทางวิชาการที่จัดทาโดยโรงเรียนหรือเขตพื้นที่การศึกษา
หรือหน่วยงานภายนอก
2.3 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มโี ครงการคัดเลือกเข้าสอบวัดความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น EOEFL FB, TOEFL CBT, TOEFL IBT, IELTS, TOEIC
หรืออื่น ๆ มีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน TOELF IBT ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
2.4 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.6 ที่เรียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง มีทักษะการสื่อสารได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานของภาษานั้น ๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
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3.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4 – 6 ที่มีผลงานการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) ด้าน ICT, loT,
M2M ที่ได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขันหรือได้รับรางวัล จากงานที่จดั โดยหน่วยงานภายนอก
4 ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์
4.1 ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.4 – 6 จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทุกด้าน
ทั้งด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ
และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ได้รับการประเมินจากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ
ในระดับดี จากงานแสดงผลงานประจาปีที่โรงเรียนจัดขึ้น
4.2 ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.4 – 6 จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ทุกด้าน
ทั้งด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ
และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ได้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงาน
ภายนอกในระดับต่าง ๆ
4.3 ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.4 – 6 ที่จัดทาขึ้นจากผลงานการศึกษาด้วยตนเอง (Independent
Study) ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านสื่อดิจติ อล อย่างน้อย 2 แห่ง
4.4 ร้อยละของผลงานนักเรียนชั้น ม.4 – 6 ที่เป็นนวัตกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพได้จากการออกแบบ
ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
5 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
5.1 ร้อยละของจานวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เกีย่ วกับการทากิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ด้านสิง่ แวดล้อม วิถีชีวติ ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้น ม.4 – 6
ที่นักเรียนทาขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเอง ได้รับการประเมินในระดับดีจากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากการแสดง
ผลงานที่โรงเรียนจัดขึ้น
5.2 ร้อยละของจานวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เกีย่ วกับการทากิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ด้านสิง่ แวดล้อม วิถีชีวติ ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนชั้น ม.4 – 6
ซึ่งได้ทาขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเอง ได้เข้าร่วมหรือคัดเลือกร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัล
จากหน่วยงานภายนอก
5.3 ร้อยละของจานวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ที่เกีย่ วกับกลุ่มประเทศ
อาเซียนหรือประเทศอื่นที่นักเรียนสนใจ ของนักเรียนชั้น ม.4 – 6 ได้เข้าร่วมหรือรับคัดเลือกให้ร่วมแสดง/
ประกวด/แข่งขัน หรือได้รบั รางวัลจากหน่วยงานภายนอก

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล (World – Class Standard)
1. ด้านคุณภาพวิชาการ
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3. ด้านการวิจัยและพัฒนา
1. ด้ำนคุณภำพวิชำกำร
1. จัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนองความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของ
ผู้เรียน
2. จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ
3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
4. พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาด้วยตนเอง
ของนักเรียน
5. จัดการเรียนการสอน โดยพัฒนาการใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (Quality – Classroom System)
6. ใช้ ระบบการวั ด และประเมิ น ผลแบบมาตรฐานสากล โดยประเมิ น จากการสอบข้ อ เขี ย น
สอบปากเปล่า สอบสัมภาษณ์ และสามารถเทียบโอนผลการเรีย นกับสถานศึกษาระดับ ต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ

ตัวชี้วัด ด้ำนคุณภำพวิชำกำร
1. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดหลั กสูตรที่ส่ งเสริมความเป็ นเลิ ศ ตอบสนองความถนั ดและศั กยภาพ
ตามความต้องการของผู้เรียน
2. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วย
ภาษาอังกฤษ
3. ร้อ ยละของโรงเรี ย นที่พั ฒ นาการจัด การเรี ย นการสอนสาระการศึ กษาค้ น คว้า ด้ วยตนเอง
(Independent Study : IS)
4. ร้อยละของโรงเรียนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาด้วย
ตนเองของนักเรียน
5. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน โดยพัฒนาการใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (Quality –
Classroom System)
6. ร้อยละของที่ใช้ ระบบการวั ด และประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดยประเมิ นจากการสอบ
ข้อเขี ยน สอบปากเปล่ า สอบสั มภาษณ์ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับ สถานศึกษาระดั บ ต่าง ๆ
ทั้งในและต่างประเทศ
2. ด้ำนคุณภำพของครู
1. ครูผู้ส อนมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ านวิชาการ/อาชีพ และผ่าน
การประเมินระดับชาติ
2. ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
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4. ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การเผยแพร่
ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (offline)
5. ครูส ามารถแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ป ระสบการณ์ ในการจัด การเรีย นการสอนในระดั บ ภาค/ชาติ /
นานาชาติ
6. ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ตัวชี้วัด ด้ำนคุณภำพของครู
1. ร้อยละของครูที่ผ่านการประเมินความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ/อาชีพ ระดับชาติ
2. ร้อยละของครูที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
3. ร้อยละของครูที่ใช้หนังสือ ตาราเรียนและสื่อภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน
4. ร้อยละของครู ที่ใช้ สื่ออิเล็ กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (offline)
5. ร้อยละของครูที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในระดั บ
ภาค/ชาติ/นานาชาติ
6. ร้อยละของครูที่ใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
3. ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
โรงเรียนดาเนินการจัดทาวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียน ทั้งด้านการบริหาร
จัด การและการจัดการเรี ยนการสอน และใช้ ผลการวิจัยเพื่อยกระดั บ คุ ณภาพด้ านการบริ หารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาด้านการบริหารจัดการและการจัด
การเรียนการสอน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง
กำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพ (Quality System Management)
1. ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน
2. ด้านระบบการบริหารจัดการ
3. ด้านปัจจัยพื้นฐาน
4. ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา
1. ด้ำนคุณภำพของผู้บริหำรโรงเรียน
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถบริหารจัดการโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
2. ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA)
3. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นาทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ
4. ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและการบริหารจัดการ
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6. ผูบ้ ริหารมีประสบการณ์การอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาในระดับชาติ/
นานาชาติ
ตัวชี้วัด ด้ำนคุณภำพของผู้บริหำรโรงเรียน
1. ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียนที่บริหารจัดการโรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
2. ร้อยละของผู้ บริ หารโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริห ารจั ดการด้ วยระบบคุ ณภาพ
แห่ง สพฐ. (OBECQA) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
3. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ
4. ร้อยละของผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
5. ร้อยละของผู้บริหารที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
6. ร้อยละของผู้ บ ริ ห ารที่มีป ระสบการณ์ การอบรม ศึ กษาดู งาน แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ในการจัด
การศึกษาในระดับชาติ/นานาชาติ

2. ด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำร
1. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(TQA)
2. โรงเรียนมีระบบการจัด การความรู้ (KM) และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
3. โรงเรียนนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียน
4. โรงเรียนมีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระและคล่องตัว
5. โรงเรียนสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา
โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจาเป็น
6. โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด ด้ำนคุณภำพของผู้บริหำรโรงเรียน
1. ร้อยละของโรงเรียนที่บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA และ TQA
2. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากนวัตกรรม
3. ร้อยละของโรงเรียนที่นาวิธีปฏิบั ติที่เป็ นเลิศ (Best Practice) มาใช้ในการบริหารจัดการของ
โรงเรียน
4. ร้อยละของโรงเรียนที่มีการบริหารด้านบุคลากรอย่างอิสระและคล่องตัว
5. ร้อยละของโรงเรียนที่สามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัด
การศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจาเป็น
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ต่างประเทศ
3. ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน
1. โรงเรี ยนมี ขนาดชั้นเรี ยนเหมาะสมตามมาตรฐานที่กาหนดทุกระดับ และมี อัตราครู 1 คน ต่ อ
นักเรียนไม่เกิน 20 คน
2. โรงเรียนมีจานวนนักเรียน 30 – 40 คน ต่อห้องเรียน
3. ภาระงานสอนของครูมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ กคศ. กาหนด
4. โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ ตาราเรียน สื่อเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ
5. โรงเรียนมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง เชื่อมโยง ครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน
6. โรงเรี ย นมี ห้ อ งเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มั ล ติ มีเ ดี ย (Electronics Multi – Media Classroom)
ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยี
7. โรงเรียนมีห้ องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อม/
บรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีสื่อที่เพียงพอ เหมาะสม ทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้
และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย
8. โรงเรียนดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง
พ.ศ. 2560) (เฉพาะมัธยมศึกษา)
ตัวชี้วัด ด้ำนคุณภำพของผู้บริหำรโรงเรียน
1. ร้อยละของโรงเรียนทีม่ ีขนาดชั้นเรียนเหมาะสมตามมาตรฐานที่กาหนดทุกระดับ และมีอัตราครูต่อ
นักเรียนได้มาตรฐาน
2. ร้อยละของโรงเรียนที่มีจานวนนักเรียน 30 – 40 คน ต่อห้องเรียน
3. ร้อยละของโรงเรียนที่ภาระงานสอนของครูมีความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ กคศ. กาหนด
4. ร้อยละของโรงเรียนที่จัดให้มีหนังสือ ตาราเรียน สื่อเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
อย่างเพียงพอ
5. ร้อยละของโรงเรียนที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง เชื่อมโยง ครอบคลุมพื้นที่ของ
โรงเรียน
6. ร้ อยละของโรงเรี ย นที่มี ห้ องเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ มั ล ติ มีเ ดี ย (Electronics Multi – Media
Classroom) ห้ องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของนักเรียน
ตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง
7. ร้อยละของโรงเรียนที่มีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อม/
บรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีสื่อที่เพียงพอ เหมาะสม ทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และ
การค้นคว้าอย่างหลากหลาย
8. ร้อยละของโรงเรีย นที่ ด าเนิ นงานตามเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านโรงเรีย นมั ธยมศึ กษา
พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) (เฉพาะมัธยมศึกษา)
4. ด้ำนเครือข่ำยร่วมพัฒนำ
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ท้องถิ่น/ภาค/ ชาติ/นานาชาติ
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากรระหว่างเครือข่ายโรงเรียน
ร่วมพัฒนา
3. โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. นักเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด ด้ำนคุณภำพของผู้บริหำรโรงเรียน
1. ร้อยละของโรงเรียนที่มีเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น/ภาค/ ชาติ/นานาชาติ
2. ร้อยละของครู/นักเรียนที่มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ร้อยละของโรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุด มศึกษาและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตอนที่ 4
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ (Mission)
1. ส่ง เสริ มและพัฒ นาผู้เรี ย นให้มี ค วามรู้ ความสามารถ ทักษะตามหลั กสู ตรสถานศึ กษา และมี
พัฒนาการในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่สาคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ส่งเสริมแลพัฒนาการดาเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อมโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชน และท้องถิ่น ตามความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ
และประเมินผล ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดและรับชอบต่อ ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
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และแก้ปัญหา
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
8. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
9. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
10. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่ดี
11. ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
12. ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
13. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
14. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
15. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

16. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
17. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
18. สถานศึ กษามีการด าเนิ นงานพัฒ นาวิช าการที่เน้ นคุ ณภาพผู้ เรีย นรอบด้ าน ตามหลั กสู ต ร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
19. สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
20. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
21. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด
การเรียนรู้
กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ระดับองค์กร
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สู่การเป็นพลโลก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เป้ำหมำย
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปญ
ั หา
ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทดี่ ตี ่องานอาชีพ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ีตามที่สถานศึกษากาหนด

- 90 8. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
9. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
10. ผู้เรียนมีสขุ ภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมที่ดี
2. พัฒนาครูและบุคลากร
11. ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริง และสามารถนาไป
ทางการศึกษาให้มี
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 12. ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
วิชาชีพระดับสากล
13. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
14. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
15. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้

กลยุทธ์ระดับองค์กร
3. พัฒนากระบวนการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สภาพแวดล้อม

เป้ำหมำย
16. สถานศึกษามีเป้าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
17. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
18. สถานศึกษามีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
19. สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
20. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัด
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
21. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้
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- 92 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคานวณ

1.1 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีความสามารถในการอ่านและเขียนได้เหมาะสม
ตามระดับชั้น
1.2 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีความสามารถในด้านการสื่อสารทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เหมาะสม ตามระดับชั้น
1.3 ร้อยละของผูเ้ รียนที่มีความสามารถในด้านการคิดคานวณเหมาะสม
ตามระดับชั้น
1.4 ผูเ้ รียนได้เข้าร่วมให้แสดง หรือ ได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านการฟัง/พูด/
อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยรูปแบบต่าง ๆ ในงานที่จัด
โดยหน่วยงานภายนอก
1.5 ผูเ้ รียนมีผลงานการเขียนรายงาน เชิงวิชาการ/บทความเป็นภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย ตีพิมพ์ เผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อออนไลน์วิชาการ
ที่จัดทาโดยโรงเรียน หรือหน่วยงานภายนอก
1.6 ผูเ้ รียนที่เข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบ
มาตรฐาน CEFR มีคะแนนผลการทดสอบได้ มาตรฐานของ CEFR
1.7 ผูเ้ รียนชั้น ม.6 ทีเ่ ข้าสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
จากแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL PB, TOEFL CBT, TOEFL IBT,
IELTS, TOEIC หรืออื่น ๆ มีคะแนนผลการทดสอบเทียบคะแนน
TOELF IBT ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
1.8 ผูเ้ รียนชั้น ม.3 และม.6 ทีเ่ รียนภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง มีทักษะ
การสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐานของภาษานั้น ๆ
1.9 ผูเ้ รียนชั้น ม.3 มีคะแนนการทดสอบด้านการเขียนและการอ่านภาษาไทย
จากเครื่องมือกลาง ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
1.10 ผู้เรียนชั้น ม.3 มีคะแนนการทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์จากเครื่องมือกลาง ตัง้ แต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
1.11 ผู้เรียนทีเ่ ข้าสอบโครงการ PISA มีคะแนนเฉลีย่ การสอบ ด้านการอ่าน
ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียน ระดับประเทศทีเ่ ข้าร่วมโครงการ PISA ในปีเดียวกัน
1.12 ผู้เรียนทีเ่ ข้าสอบโครงการ TIMSS มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2 ไม่ตากว่
่ าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
ระดับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ TIMSS ในปีเดียวกัน

เป้ำหมำย
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2. ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลีย่ น ความคิดเห็น
และแก้ปญ
ั หา

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
2.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2.3 ผูเ้ รียนอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบ
การตัดสินใจ
2.4 ผูเ้ รียนสามารถแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีเหตุผล
3. ผูเ้ รียนมีความสามารถในการสร้าง 3.1 ผูเ้ รียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์มาใช้
นวัตกรรม
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิดโครงการ โครงงาน
ชิ้นงาน ผลผลิต
3.2 ผูเ้ รียนมีผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study)
ทุกด้านทัง้ ด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ที่ได้รับการประเมินจากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าเป็นผลงาน
ที่มีคุณภาพในระดับ ดี จากงานแสดงผลงานประจาปีที่โรงเรียนจัดขึ้น
3.3 ผูเ้ รียนมีผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study)
ทุกด้านทัง้ ด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ที่ได้เข้าร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัล
จากหน่วยงานภายนอกในระดับต่าง ๆ
3.4 ผูเ้ รียนมีผลงานที่จดั ทาขึ้นจากผลงานการศึกษาด้วยตนเอง
(Independent Study) ที่ได้รบั การตีพิมพ์และเผยแพร่ผ่านสื่อดิจิตอล
อย่างน้อย 2 แห่ง
3.5 ผูเ้ รียนมีผลงานที่เป็นนวัตกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพได้จาก
การออกแบบประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
4. ผูเ้ รียนมีความสามารถในการใช้
4.1 ผูเ้ รียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร
การสื่อสาร
การทางานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
4.2 ผูเ้ รียนมีสมรรถนะสาคัญด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4.3 ผูเ้ รียนมีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study)
ด้าน ICT, IoT, M2M ที่ได้เข้าร่วมหรือแสดง/ประกวด/แข่งขัน/ได้รับ
รางวัลจากงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
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5. ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา

6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดตี ่องานอาชีพ
7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดตี ามที่สถานศึกษากาหนด

8. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
5.1 ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.2 ผูเ้ รียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
จากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ
รวมทัง้ มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบ
อื่น ๆ
5.3 ผูเ้ รียนชั้น ม.3 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ
50 ขึ้นไป
5.4 ผูเ้ รียนชั้น ม.6 มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตัง้ แต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
6.1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น
7.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
7.2 ผูเ้ รียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มคี ุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา
มีค่านิยมและจิตสานึก โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม
7.3 ผูเ้ รียนมีความเป็นผู้นาสร้างสรรค์สังคม
8.1 ผูเ้ รียนร่วมอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีไทย
และภูมปิ ัญญาไทยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
8.2 ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะความเป็นไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
8.3 ผูเ้ รียนเห็นคุณค่าและภูมิใจในท้องถิ่นและภูมปิ ัญญาไทย
8.4 ผูเ้ รียนที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่เกี่ยวกับการทากิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ ด้านสิ่งแวดล้อม วิถชี ีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และสังคม ที่ทาขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเอง ได้รับการประเมินในระดับดี
จากครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากการแสดงผลงานที่โรงเรียนจัดขึ้น

- 95 เป้ำหมำย

9. ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย

10. ผูเ้ รียนมีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคมที่ดี

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
8.5 ผูเ้ รียนที่มีผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับการทากิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ ด้านสิ่งแวดล้อม วิถชี ีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และสังคม ที่ทาขึ้นด้วยความริเริ่มของตนเอง ได้เข้าร่วมหรือคัดเลือก
ร่วมแสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
9.1 ผู้เรียนมีการยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่น โดยการรับฟัง
ด้วยความตัง้ ใจ แสดงมารยาทที่เหมาะสม ให้เกียรติกันและกัน
เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีวฒ
ั นธรรมที่หลากหลายในสังคม
9.2 ผูเ้ รียนมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี ยิ้มแย้มแจ่มใส ตัง้ ใจสนทนา เจรจาไพเราะ
สังเคราะห์เกื้อกูล ติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางทีด่ ี
9.3 ผูเ้ รียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
โดยการสร้างความเข้าใจ เห็นคุณค่า ปฏิบัตงิ านด้านความหลากหลาย
ของผู้คน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
9.4 ผูเ้ รียนมีผลงานการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study)
เกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน หรือประเทศอื่นที่นักเรียนสนใจและ
ได้เข้าร่วมหรือรับคัดเลือกให้เข้าร่วม แสดง/ประกวด/แข่งขัน หรือ
ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก
10.1 ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกายของตนเองให้แข็งแรง
10.2 ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดี
10.3 ผู้เรียนแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย
10.4 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
11.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน

11. สถานศึกษามีเป้าหมาย
วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
12. สถานศึกษามีระบบบริหาร
12.1 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา
13. สถานศึกษามีการดาเนินงาน
13.1 โรงเรียนมีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
และเป็นแบบอย่างได้
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
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13.2 โรงเรียนดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัตงิ านโรงเรียน
มัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ซึง่ ประกอบด้วย
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. งานแผนงานและประกันคุณภาพ
2. งานวิชาการ
3. งานกิจการนักเรียน
4. งานบุคคล
5. งานธุรการ
6. งานการเงินและพัสดุ
7. งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
8. งานชุมชนและภาคีเครือข่าย
14.1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ

14. สถานศึกษามีการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชีย่ วชาญ
ทางวิชาชีพ
15. สถานศึกษามีการจัดสภาพ
15.1 โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ ตาราเรียน สื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
แวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ระดับมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
15.2 โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center)
อย่างมีคุณภาพ
ที่มีสภาพแวดล้อม/บรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีสื่อที่เพียงพอ
เหมาะสม ทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้และ
การค้นคว้าอย่างหลากหลาย
16. สถานศึกษามีการจัดระบบ
16.1 โรงเรียนที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง เชื่อมโยงครอบคลุม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นที่ของโรงเรียน
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 16.2 โรงเรียนมีห้องเรียนอีเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronics Multiและการจัดการเรียนรู้
Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบตั ิการ และมีอปุ กรณ์
เทคโนโลยีทที่ ันสมัย เน้นความเป็นเลิศของ นักเรียนตามกลุ่มสาระ
อย่างพอเพียง
17. ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่าน
17.1 ครูมแี ผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้จริง
กระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริง 17.2 ครูจัดการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ 17.3 ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิ ริงตามมาตรฐาน
ในชีวติ ได้
การเรียนรู้ ตัวชี้วดั ของหลักสูตร
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17.4 ครูจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองความถนัดและ
ศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน
17.5 ครูจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ด้วยภาษาอังกฤษ
17.6 ครูมีพฒ
ั นาการด้านการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล
18. ครูมีการใช้สื่อ เทคโนโลยี
18.1 ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญา
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ท้องถิ่นทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ความรูด้ ้วยตนเอง
18.2 ครูใช้หนังสือ ตาราเรียนและสื่อภาษาต่างประเทศ ในการจัดการเรียน
การสอนการให้ระดับคุณภาพ
18.3 ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล การเผยแพร่ผลงาน ทัง้ ระบบออนไลน์ (online) และ
ออฟไลน์ (offline)
19. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน 19.1 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ และ
เชิงบวก
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
19.2 ครูจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ
(Quality-Classroom System)
20. ครูมีการตรวจสอบและประเมิน 20.1 ครูมีระบบการวัดและประเมินผลผูเ้ รียนตามสภาพจริง
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
(Authentic Assessment) การให้ระดับคุณภาพ
นาผลมาพัฒนาผู้เรียน
20.2 ครูมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้
20.3 ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผเู้ รียนเพื่อนาไปใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้
21. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 21.1 ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
การจัดการเรียนรู้
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 21.2 ครูมีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
21.3 ครูสามารถแลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน
ในระดับภาค/ชาติ/นานาชาติ
21.4 ครูใช้การวิจยั สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน และมีการเผยแพร่

