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คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาเพื่อสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหกับนักเรียนทุกคน
ในเขตพื้นที่บริการอยางทั่วถึง โดยการมุงเนนพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท ขยายโอกาสในการเขาถึง
บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผานการวิเคราะหความสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนา
ของพื้นที่ และโดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่อาจจะประสบปญหาตางๆ
เชน การขาดแคลนครู การจัดสรรงบประมาณเปนรายหัว ตนทุนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็กที่สูงกวา
โรงเรียนขนาดใหญ เปนตน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงไดมีการจัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ป การศึ กษา 2562 – 2565 เพื่อวางแนวทางในการดําเนินงานและกิจ กรรมที่ส นับ สนุน สงเสริม
มาตรฐาน แนวทางในการเพิ่ มประสิทธิ ภาพการบริห ารจัดการโรงเรีย นขนาดเล็ก กอใหเกิดคุณภาพในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กอันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ในการนี้ แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 2562 – 2565 นี้ เกิดขึ้นไดจาก
การมี ส ว นร ว มของทุ กฝ า ยในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 39 และการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
อยางจริงจังของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
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บทสรุปผูบริหาร
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 39 เป น หน ว ยงานหลั กที่ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา ของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ โดยปจจุบันมีโรงเรียนในสังกัด
ทั้งหมดจํานวน 57 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียนไมเกิน 120 คน จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก
1. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม มีจํานวนนักเรียน 64 คน และ 2. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม มีจํานวน
นักเรียน 101 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ซึ่งคิดเปนรอยละ 3.51 ของโรงเรียนทั้งหมดที่อยูใน
สังกัดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ซึ่งทั้งสองโรงเรียนเปนโรงเรียนที่อยูในพื้นที่ปกติ และ
ยังไมมีการเรียนรวมกับโรงเรียนอื่น และยังไมมีแนวทางในการควบรวมโรงเรียน เนื่องดวยยังมีความตองการจําเปน
ในการขยายโอกาสทางการศึ ก ษาที่ ทั่ว ถึ งสํ า หรั บ นั ก เรี ย นจากชุ มชนโดยรอบและนั กเรี ย นจากพื้ น ที่ ห างไกล
โดยโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม นักเรียนสวนใหญมาจากครอบครัวขนาดเล็ก ฐานะยากจน
และอยูบ นภูเขาหางไกล ตองโดยสารรถประจําทางจากหมูบานมายังโรงเรียนดว ยระยะทางถึง 20 กิ โลเมตร
สภาพการเดินทางลําบาก สวนโรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคมบริเวณโดยรอบเปนชุมชนกึ่งเมือง ครอบครัวของ
นักเรี ย นส ว นใหญ มีอาชี พเปน เกษตรกร นักเรีย นมีความแตกตางระหวางบุคคลมาก มีทั้งเด็กนักเรีย นชนเผา
อยูประจําพักนอนและเด็กนักเรียนที่เรียนออนถึงปานกลางซึ่งฐานะยากจน สวนเด็กเกงและฐานะดีจะไดรับการ
สนับสนุนจากผูปกครองใหเขาไปเรียนโรงเรียนในเมือง
มีแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กดังกลาว ตามยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตร 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร 2 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ยุทธศาสตร 3 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ยุทธศาสตร 4 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
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ภาพรวมของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 39 มี โ รงเรี ย นในสั ง กั ด ทั้ ง หมดจํ า นวน 57
โรงเรียน โดยมีโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีจํานวนนักเรียนไมเกิน 120 คน จํานวน 2 โรงเรียน ซึ่งคิดเปนรอยละ 3.51
ของโรงเรียนทั้งหมดที่อยูในสังกัดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดแก
1. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม มีจํานวนนักเรียน 64 คน
2. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม มีจํานวนนักเรียน 101 คน
(ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
โดยโรงเรียนขนาดเล็กทั้งสองโรงเรียนมีลักษณะ ดังนี้
1. เปนโรงเรียนที่อยูในพื้นที่ปกติ
2. ยังไมมีการเรียนรวมกับโรงเรียนอื่น
ทั้งนี้ ยังไมมีแนวทางในการควบรวมโรงเรียน เนื่องดวยยังมีความตองการจําเปนในการขยาย
โอกาสทางการศึกษาที่ทั่วถึงสําหรับนักเรียนจากชุมชนโดยรอบและนักเรียนจากพื้นที่หางไกล
โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม นักเรียนสวนใหญมาจากครอบครัวขนาดเล็ก ฐานะยากจนและ
อยูบนภูเขาหางไกล ตองโดยสารรถประจําทางจากหมูบานมายังโรงเรียนดวยระยะทางถึง 20 กิโลเมตร สภาพการ
เดินทางลําบาก
สวนโรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม บริเวณโดยรอบเปนชุมชนกึ่งเมือง ครอบครัวของนักเรียน
สวนใหญมีอาชีพเปนเกษตรกร นักเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคลมาก มีทั้งเด็กนักเรียนชนเผาอยูประจําพัก
นอนและเด็กนักเรียนที่เรียนออนถึงปานกลางซึ่งฐานะยากจน สวนเด็กเกงและฐานะดีจะไดรับการสนับสนุนจาก
ผูปกครองใหเขาไปเรียนโรงเรียนในเมือง
ซึ่งมีสรุปจํานวนนักเรียนและจํานวนครูของโรงเรียนขนาดเล็กดังกลาว ดังตาราง
ลําดับ

ชื่อโรงเรียน

อําเภอ

ตําบล

จํานวน
นักเรียน

จํานวนครู

1

โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม

วังทอง

วังนกแอน

64

12

2

โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม

วังทอง

แกงโสภา

101

15
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สวนที่ 1
ความเปนมาและสภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ความเปนมา

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดประกาศถึงภารกิจที่สําคัญของหนวยงาน
ในการพั ฒ นาประชากรให “คนไทยในอนาคตจะต อ งมี ค วามพร อ มทั้ ง กาย ใจ สติ ป ญ ญา มี พั ฒ นาการที่ ดี
รอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
สื่ อ สาร ภาษาอั ง กฤษและภาษาที่ 3 และอนุ รั ก ษ ภ าษาท อ งถิ่ น มี นิ สั ย รั ก การเรี ย นรู แ ละการพั ฒ นาตนเอง
อยา งต อเนื่องตลอดชี วิต สู การเปน คนไทย ที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูป ระกอบการ เกษตรกรยุคใหม
และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”
และเมื่อพิจ ารณาถึงนโยบายของสํ านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้นฐาน นโยบายที่ 2
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซึ่งมุงเนนพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมาย โดยหมายรวมถึง
กลุมผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพัน ธุ กลุมผูด อยโอกาส และกลุมที่ อยูในพื้นที่ห างไกลและ
ทุรกันดาร ในทุกมิติ เพื่อใหผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ตริ ย ทรงเป น ประมุ ข มี ทั ศนคติที่ถู กตองตอ บานเมือง เปน พลเมืองดีข องชาติแ ละเปน พลโลกที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ มีทักษะชีวิตที่
เหมาะสมสอดคลองกับสังคมปจจุบัน มีสุขภาวะที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ซึ่งปญหาในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่อาจจะเปนอุปสรรคที่ทําใหการจัดการศึกษายัง
ไมบรรลุตามภารกิจขององคกรและยังไมเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอาจเกิดมาจาก
ปญหาใน 2 สวน คือ ปญหาเชิงปริมาณ ที่ยังมีการใหบริการทางการศึกษาแกเด็กในวัยเรียนไมทั่วถึง ยังคงมีเด็กที่
ขาดโอกาสทางการศึกษาและเด็กที่ออกกลางคันกอนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และอีกสวนหนึ่ง คือ ปญหา
เชิงคุณภาพ การเรียนการสอนที่ยังไมอาจสรางศักยภาพในการคิดวิเคราะห สังเคราะห รวมถึงการปลูกฝงแนวคิด
ใฝรูอันจะนําไปสูการพัฒนาทักษะตนเองนอกหองเรียนอันจะเปนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตใหแกนักเรียน
นอกจากนี้ยังคงมีความแตกตางของคุณภาพระหวางโรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่อยูในเขตรอบนอก โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีตนทุนในการจัดการเรียนการสอนตอหัวที่สูงกวาโรงเรียนขนาดใหญ
และโรงเรี ยนแตล ะแหงไดรั บจัดสรรงบประมาณค าใชจายในการจั ดการศึกษาจากรัฐบาลเปนรายหัวนั กเรีย น
โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนนอยจึงไดรับงบประมาณนอยกวาโรงเรียนขนาดใหญ ทั้งที่อาจจะมีความขาดแคลน
ในทุ ก ๆ ด า นมากกว า รวมถึ ง ป ญ หาการจั ด สรรครู ที่ โ รงเรี ย นขนาดเล็ ก จะประสบป ญ หาขาดแคลนครู ที่ มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีจํานวนครูไมครบชั้นเรียน โรงเรียนขนาดเล็กจึงมีความยากลํายากในการจัด
การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อภาวะประชากรมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ปญหานักเรียนออกกลางคัน และ
การเลือกทํางานหลังจบการศึกษาภาคบังคับ สงผลทําใหขนาดของโรงเรียนปรับเปลี่ยนเปนโรงเรียนขนาดเล็ก
เพิ่มมากขึ้น หากสามารถดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กใหมีมาตรฐานที่ทัดเทียมกันกับโรงเรียน
ขนาดใหญ ก็จะเปนการชวยลดความเหลื่อมล้ํา ยกระดับความเทาเทียมกันในสังคมไทยอีกดวย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
หน้า 3

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 2562 - 2565
สภาพปจจุบันของโรงเรียนขนาดเล็ก
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 39 มี โ รงเรี ย นในสั ง กั ด ทั้ ง หมดจํ า นวน 57
โรงเรียน โดยมีโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีจํานวนนักเรียนไมเกิน 120 คน จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก
1. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม มีจํานวนนักเรียน 64 คน
2. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม มีจํานวนนักเรียน 101 คน
(ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ซึ่งคิด เป นร อยละ 3.51 ของโรงเรี ยนทั้งหมดที่อยูในสั งกั ดของสํ านักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 โดยทั้งสองโรงเรียนเปนโรงเรียนที่อยูในพื้นที่ปกติ และยังไมมีการเรียนรวมกับโรงเรียนอื่น
และยังไมมีแนวทางในการควบรวมโรงเรียน เนื่องดวยยังมีความตองการจําเปนในการขยายโอกาสทางการศึกษาที่
ทั่วถึงสําหรับนักเรียนจากชุมชนโดยรอบและนักเรียนจากพื้นที่หางไกล
โดยโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม นักเรียนสวนใหญมาจากครอบครัวขนาดเล็ก ฐานะยากจนและ
อยูบนภูเขาหางไกล ตองโดยสารรถประจําทางจากหมูบานมายังโรงเรียนดวยระยะทางถึง 20 กิโลเมตร สภาพการ
เดินทางลําบาก
สวนโรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม บริเวณโดยรอบเปนชุมชนกึ่งเมือง ครอบครัวของนักเรียน
สวนใหญมีอาชีพเปนเกษตรกร นักเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคลมาก มีทั้งเด็กนักเรียนชนเผาอยูประจําพัก
นอนและเด็กนักเรียนที่เรียนออนถึงปานกลางซึ่งฐานะยากจน สวนเด็กเกงและฐานะดีจะไดรับการสนับสนุนจาก
ผูปกครองใหเขาไปเรียนโรงเรียนในเมือง
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ป 2559 – 2561
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีจํานวนนักเรียนต่ํากวา
120 คน ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ทั้งสองโรงเรียน ไดแก โรงเรียนสฤษดิ์เสนา
พิทยาคม และโรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม มีรายละเอียดดังนี้
1. โรงเรี ยนสฤษดิ์ เสนาพิทยาคม มี จํานวนรอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน แตละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ของแตละภาคเรียน ในปการศึกษา
2559 – 2561 ดังนี้
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รายวิชา

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559

ภาษาไทย
คณิตศาสตร

ม.1 รอยละ ม.2 รอยละ ม.3 รอยละ ม.4 รอยละ ม.5 รอยละ ม.6 รอยละ
3 60.00 3 23.08 3 42.86 5 35.71 1 11.11 4 57.14
3 60.00 2 15.38 2 28.57 1 7.14 0 0.00 3 42.86

วิทยาศาสตร

2

40.00

0

0.00

0

0.00

2

14.29

7

77.78

4

57.14

สังคมศึกษาฯ

2

40.00

3

23.08

2

28.57

5

35.71

7

77.78

4

57.14

สุขศึกษาพลศึกษา 4 80.00 4 30.77 6
ศิลปะ
4 80.00 3 23.08 5
การงานอาชีพฯ 5 100.00 13 100.00 5

85.71 3 21.43
71.43 5 35.71
71.43 12 85.71

0 0.00 3 42.86
7 77.78 5 71.43
9 100.00 7 100.00

ภาษาตางประเทศ

14.29

3

รายวิชา

3

60.00

9

69.23

1

3

21.43

0.00

1

14.29

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559

ภาษาไทย
คณิตศาสตร

ม.1 รอยละ ม.2 รอยละ ม.3 รอยละ ม.4 รอยละ ม.5 รอยละ ม.6 รอยละ
4 66.66 7 63.64 3 60.00 3 50.00 2 28.57 2 28.57
2 33.34 5 45.45 1 20.00 1 16.67 0 0.00 0 0.00

วิทยาศาสตร

1

16.67

3

27.27

0

0.00

2

33.33

4

57.14

1

14.29

สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

3

50.00

7

63.64

1

20.00

2

33.33

2

28.57

2

28.57

4 66.67 5 45.45
3 50.00 4 36.36
6 100.00 11 100.00
4 66.67 1 9.09

1
3
4
4

20.00
60.00
80.00
80.00

2 33.33 0 0.00 0 0.00
3 50.00 4 57.14 7 100.00
6 100.00 7 100.00 7 100.00
3 50.00 5 71.43 4 57.14

ภาษาตางประเทศ
รายวิชา

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560

ภาษาไทย
คณิตศาสตร

ม.1 รอยละ ม.2 รอยละ ม.3 รอยละ ม.4 รอยละ ม.5 รอยละ ม.6 รอยละ
3 60.00 ๔ ๖๖.66 3 27.27 0 0.00 1 25.00 3 75.00
2 40.00 3 50.00 3 27.27 0 0.00 2 50.00 2 50.00

วิทยาศาสตร

1

20.00

1

16.67

6

54.54

1 100.00 0

0.00

4 100.00

สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

1

20.00

4

66.66

3

27.27

1 100.00 1

25.00

3

2 40.00 4 66.67 3
1 20.00 5 83.33 9
5 100.00 6 100.00 5
3 60.00 1 16.67 10

27.27
81.81
45.45
90.91

0 0.00 1 25.00 3 75.00
0 0.00 0 0.00 4 100.00
1 100.00 4 100.00 4 100.00
0 0.00 1 25.00 4 100.00

ภาษาตางประเทศ

75.00
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รายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560

ภาษาไทย
คณิตศาสตร

ม.1 รอยละ ม.2 รอยละ ม.3 รอยละ ม.4 รอยละ ม.5 รอยละ ม.6 รอยละ
1 20.00 4 83.34 4 41.66 1 100.00 4 100.00 4 100.00
1 20.00 4 66.67 2 16.67 1 100.00 2 50.00 3 75.00

วิทยาศาสตร

1

20.00

1

16.67

8

66.67

0

สังคมศึกษาฯ

2

40.00

4

66.67

7

58.33

1 100.00 2

3 50.00 8
4 66.66 9
6 100.00 12
1 16.67 11

66.67
75.00
100.00
91.66

0 0.00 1 25.00 3 75.00
1 100.00 3 75.00 4 100.00
1 100.00 4 100.00 4 100.00
0 0.00 0 0.00 3 75.00

สุขศึกษาพลศึกษา 2 40.00
3 60.00
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ 5 100.00
ภาษาตางประเทศ 1 20.00
รายวิชา

0.00

4 100.00 3
50.00

3

75.00
75.00

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561

ภาษาไทย
คณิตศาสตร

ม.1 รอยละ ม.2 รอยละ ม.3 รอยละ ม.4 รอยละ ม.5 รอยละ ม.6 รอยละ
5 45.45 2 33.34 4 33.34 2 10.52 1 100.00 3 50.00
5 45.45 2 28.58 9 28.58 4 21.06 1 100.00 1 16.67

วิทยาศาสตร

0

0.00

1

16.67

3

16.67

สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

4
5
0
8

36.36
45.45
0.00
72.72

2
1
3
1

33.34
16.67
42.86
16.67

3
4
7
4

33.34 2 10.52
16.67 4 21.05
42.86 14 93.34
16.67 8 42.1

1 100.00 4 66.67
1 100.00 6 100.00
0 0.00 5 88.33
1 100.00 5 88.33

ภาษาตางประเทศ

5

45.45

1

16.67

5

16.67

1 100.00 2

รายวิชา

6

6

31.58

31.58

0

0.00

5

83.34

33.33

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561

ภาษาไทย
คณิตศาสตร

ม.1 รอยละ ม.2 รอยละ ม.3 รอยละ ม.4 รอยละ ม.5 รอยละ ม.6 รอยละ
5 45.45 2 28.58 5 45.45 4 26.67 1 100.00 3 50.00
5 45.45 2 28.58 9 81.81 10 66.67 1 100.00 3 50.00

วิทยาศาสตร

2

18.18

1

14.29

สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

4 36.36
5 45.45
0 0.00
11 100.00

2
2
3
2

ภาษาตางประเทศ

6

1

54.54

4

0

0.00

28.58 2 18.18 5 40.00
28.58 7 63.63 3 20.00
42.86 10 90.90 14 93.34
28.58 5 45.45 10 66.67

1 100.00 4
0 0.00 0
1 100.00 5
1 100.00 5

66.67
0.00
83.34
83.34

14.29

1 100.00 4

66.66

3

36.36

27.27

0

9

0.00

60.00

0

0.00

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
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แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 2562 - 2565

2. โรงเรี ยนทรั พ ย ไ พรวั ล ย วิทยาคม มีจํานวนรอยละของนักเรีย นที่มีเกรดเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ของแตละภาคเรียน ในปการศึกษา
2559 – 2561 ดังนี้
รายวิชา

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559

ภาษาไทย
คณิตศาสตร

ม.1 รอยละ ม.2 รอยละ ม.3 รอยละ ม.4 รอยละ ม.5 รอยละ ม.6 รอยละ
5 17.24 1 4.76 8 61.54 15 36.59 21 46.67 12 41.38
7 24.14 9 42.86 1 7.69 16 39.02 13 28.89 16 55.17

วิทยาศาสตร

19 65.52

38.10

1

7.69

สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

27 93.1 10 47.62
28 96.55 17 80.95
27 93.1 19 90.48
26 89.66 16 76.19

9
7
8
9

69.23 5 12.20 14
53.85 35 85.37 21
61.54 34 82.93 29
69.23 24 58.54 37

ภาษาตางประเทศ

1

8

61.54

รายวิชา

3.448

8

0

0.00

10 24.39 22 48.89

9

21.95

0

6

20.69

31.11
46.67
64.44
82.22

11
20
28
29

37.93
68.97
96.55
100.00

0.00

22 75.86

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559

ภาษาไทย
คณิตศาสตร

ม.1 รอยละ ม.2 รอยละ ม.3 รอยละ ม.4 รอยละ ม.5 รอยละ ม.6 รอยละ
2 7.14 1 5.88 6 60.00 22 53.66 31 77.50 17 58.62
20 71.43 1 5.88 3 30.00 16 39.02 14 35.00 12 41.38

วิทยาศาสตร

15 53.57

2

11.76

3

30.00

9

21.95 29 72.50 11 37.93

สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

26
28
22
27

92.86
100.00
78.57
96.43

5
13
13
11

29.41 7
76.47 8
76.47 9
64.71 10

70.00
80.00
90.00
100.00

16
25
36
34

39.02
60.98
87.80
82.93

ภาษาตางประเทศ

4

14.29

0

0.00

30.00

8

19.51 20 50.00 16 55.17

3

23
35
39
35

57.50
87.50
97.50
87.50

26
27
29
28

89.66
93.10
100.00
96.55

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
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แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 2562 - 2565

รายวิชา

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560

ภาษาไทย
คณิตศาสตร

ม.1 รอยละ ม.2 รอยละ ม.3 รอยละ ม.4 รอยละ ม.5 รอยละ ม.6 รอยละ
1 10.00 1 4.17 6 40.00 0 0.00 7 17.50 19 50.00
1 10.00 2 8.33 2 13.33 6 20.00 13 32.50 20 52.63

วิทยาศาสตร

4

40.00

8

33.33

0

0.00

1

3.33

19 47.50 21 55.26

สังคมศึกษาฯ

9

90.00

7

29.17

2

13.33

0

0.00

7

17.50 14 36.84

สุขศึกษาพลศึกษา 7 70.00 15 62.50 12 80.00 27 90.00 28 70.00 34 89.47
ศิลปะ
10 100.00 21 87.50 14 93.33 18 60.00 23 57.50 29 76.32
การงานอาชีพฯ 10 100.00 18 75.00 7 46.67 15 50.00 30 75.00 27 71.05
ภาษาตางประเทศ
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร

0

0.00

1

4.17

1

6.667

0

0.00

8

20.00

7

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560
ม.1 รอยละ ม.2 รอยละ ม.3 รอยละ ม.4 รอยละ ม.5 รอยละ ม.6 รอยละ
0 0.00 12 50.00 3 20.00 21 70.00 25 62.50 23 60.53
2 20.00 5 20.83 2 13.33 6 20.00 11 27.50 15 39.47

วิทยาศาสตร

3

30.00 13 54.17

สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

6
5
6
9

60.00
50.00
60.00
90.00

21
18
13
11

87.50 5 33.33 22
75.00 12 80.00 21
54.17 10 66.67 24
45.83 13 86.67 23

73.33 6 15.00 36
70.00 29 72.50 31
80.00 34 85.00 31
76.67 29 72.50 31

ภาษาตางประเทศ

0

0.00

1

4.17

0.00

รายวิชา

18.42

4

4

26.67

26.67

7

0

23.33 20 50.00 16 42.11

7

94.74
81.58
81.58
81.58

17.50 14 36.84

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561

ภาษาไทย
คณิตศาสตร

ม.1 รอยละ ม.2 รอยละ ม.3 รอยละ ม.4 รอยละ ม.5 รอยละ ม.6 รอยละ
4 50.00 4 44.44 15 75.00 4 11.11 8 40.00 28 82.35
0 0.00 1 11.11 0 0.00 2 5.56 7 35.00 5 14.71

วิทยาศาสตร

4

50.00

1

11.11

1

5.00

14 38.89

สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ

7
6
7
7

87.50
75.00
87.50
87.50

3
7
5
7

33.33
77.78
55.56
77.78

15
19
18
18

75.00
95.00
90.00
90.00

ภาษาตางประเทศ

4

50.00

2

22.22

8

40.00

8

40.00

8

23.53

31
32
31
31

86.11 6 30.00 28
88.89 14 70.00 26
86.11 19 95.00 34
86.11 18 90.00 32

82.35
76.47
100.00
94.12

0

0.00

11 55.00 20 58.82
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รายวิชา

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561

ภาษาไทย
คณิตศาสตร

ม.1 รอยละ ม.2 รอยละ ม.3 รอยละ ม.4 รอยละ ม.5 รอยละ ม.6 รอยละ
0 0.00 2 22.22 8 42.11 8 25.81 4 22.22 11 32.35
0 0.00 3 33.33 6 31.58 3 9.68 5 27.78 6 17.65

วิทยาศาสตร

0

0.00

6

66.67

สังคมศึกษาฯ

3

60.00

4

44.44 11 57.89

สุขศึกษาพลศึกษา 4
ศิลปะ
4
การงานอาชีพฯ 4

80.00
80.00
80.00

7 77.78 17 89.47 23 74.19 12 66.67 35 102.94
9 100.00 19 100.00 21 67.74 14 77.78 23 67.65
8 88.89 19 100.00 28 90.32 18 100.00 19 55.88

ภาษาตางประเทศ

20.00

2

1

22.22

5

6

26.32 19 61.29

31.58

2

3

6.45

9.68

7

38.89 12 35.29

2

11.11

0

0.00

7

3

20.59

8.82
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วิสัยทัศน

สวนที่ 2
ทิศทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กทีผ่ านมา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เปนองคกรจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
4. สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา
อยางทั่วถึงและเทาเทียม
5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พั ฒนาระบบบริ หารจั ดการแบบบูรณาการ และส งเสริ มให ทุ กภาคส วนมี ส วนร วมในการจั ด
การศึกษา
เปาหมาย

1. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและ
คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และ
ปรับตัวตอ เปนพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่
หางไกลทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เป นผู เ รี ย นรู มี จิ ตวิญ ญาณความเปน ครู มีความแมน ยําทางวิชาการ และมีทักษะการ
จัด การเรีย นรู ที่ห ลากหลายตอบสนองผู เรีย นเปน รายบุคคล เปน ผูส รางสรรคนวัตกรรม และทั กษะในการใช
เทคโนโลยี
4. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนําทาง
วิชาการ มีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ
5. สถานศึ ก ษา มี ค วามเป น อิ ส ระในการบริ ห ารงานและจั ด การเรี ย นรู ร ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน
ภาคเอกชน และผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรูในทุกมิติ
เปนโรงเรียนนวัตกรรม
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6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปนสํานักงานแหงนวัตกรรมยุค
ใหม ใชขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อยางเปนระบบ
7. สํานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา ปรับ เปลี่ ยนวั ฒนธรรมการทํางาน โดย กระจายอํานาจการ
บริหารงานและการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
กํากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
คานิยม

สํานักงานเขตพื้นที่เขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ยึดคานิยม GIVE ไดแก
G : Good Governance ยึดมั่นธรรมาภิบาล
I : Innovative Thoughts สรางสรรคสิ่งใหม
V : Value Teamwork รวมใจทํางาน
E : Excellent Services บริการเปนเลิศ

นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธเชิงนโยบาย
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เปาประสงค
เสริ มสร า งคุ ณภาพประชากรวัย เรีย นกลุมชาติพัน ธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้น ที่
หางไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นที่สูง ชายแดน เพื่อสรางความมั่งคงของประเทศในระยะยาว ประเด็นกลยุทธ
สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล
ทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม
ความตองการ
ตัวชี้วัด
(1) จํานวนผูเรียนบานไกลไดรับโอกาสทางการศึกษาจากการไดเขาพักในโรงเรียนที่มีหอพักนอน
หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบานถึงโรงเรียนอยางปลอดภัย
(2) จํานวนโรงเรียนไดรับ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในการประกอบอาหาร การพัฒนา
ทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนใหมีคุณภาพที่ดี อยางเหมาะสม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
หน้า 11

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 2562 - 2565
(3) จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพทั้งดานทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
ที่เหมาะสมกับบริบท
(4) จํานวนผูบริหาร ครู ในสถานศึกษา/หองเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มีนักเรียนกลุม
ชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส กลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับ
บริบท
(5) จํานวนผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับ
การสงเสริมการเรียนรูที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยู
ในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ
(7) ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น
แนวทางการดําเนินการ
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพืน้ ที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร
ชายแดน ชายฝง ทะเล และเกาะแกง ตามความจําเปนและ เหมาะสมกับบริบท
(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพักนอนตามความ
จําเปน และเหมาะสมกับบริบท
(3) จัดสรรงบประมาณเพิ่ มเติมใหโรงเรียนในกลุมโรงเรีย นพื้นที่สูงในถิ่ นทุรกัน ดาร ชายแดน
ชายฝ ง ทะเล และเกาะแก ง ให จั ด การเรี ย นรู ที่ มี คุ ณ ภาพ และเกิ ด จิ ต สํ า นึ ก รั ก ในสถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
(4) สรางเวที การแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การพัฒ นาการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมกั บ
สภาพบริบทของพื้นที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเลและ เกาะแกง ควรทําอยางไร” ผานชองทาง
จัด เวที เ สวนา การแสดงนิทรรศการ การติดตอสื่อสารผานชองทางออนไลน ตาง ๆ เชน การสราง Website
Facebook และ Line เปนตน
(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
สําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร
(6) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่ 2
(7) สงเสริ มการจั ดการเรีย นรูโ ดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒ นาทักษะวิช าการ ทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
เปาประสงค
(1) ผูเรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของ
ชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)
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(2) ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ ตอ
สังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
(3) ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพในแตละชวงวัยอยางมีคุณภาพมีทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 มีนิสัยรัก
การเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความตองการและความถนัด
(4) ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล ทั้งในดานที่
มีพัฒนาการปกติและดานที่มีความบกพรองหรือความแตกตางทางการเรียนรู หรือความสามารถพิเศษ ตามที่ระบุ
ไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทําขึ้นบนพื้นฐาน
ความตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียน
(5) ผู เ รี ย นที่ มี ค วามต อ งการจํ า เป น พิ เ ศษ มี ค วามพร อ มสามารถเข า สู บ ริ ก ารช ว งเชื่ อ มต อ
(Transitional Services) หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ
หรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล
(6) ผูเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเขมแข็ง อดทน และสามารถ
พึ่งตนเองไดในสังคมอนาคตที่ซับซอนและการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม สามารถปองกันตนเองจาก
ปญหายาเสพติดได
ประเด็นกลยุทธ
1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน
เป น รายบุ ค คล มี ทั ก ษะที่ จํ า เป น ในศตวรรษที่ 21 นํ า ไปสู ก ารจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การมี ง านทํ า (Career
Education)
ตัวชี้วัด
(1) รอยละของสถานศึ กษาพัฒ นาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ใหส อดคลองกับ ทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดที่ถูกตอง
รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปน
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความ
ตองการ และมีทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม
(2) รอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและพื้นที่
แนวทางการดําเนินการ
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดที่ถูกตอง รักในสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเปนพลเมืองดีของ
ชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความตองการได และ
มีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม
(2) ส งเสริม สนับ สนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูต รสถานศึกษาและปรั บเปลี่ ยนการจัดการ
เรียนรูใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของพื้นที่
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(3) สงเสริ ม สนับสนุนใหสถานศึกษา จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการ
ให บ ริการชว ยเหลื อเฉพาะครอบครั ว ซึ่งจัดทําขึ้น บนพื้น ฐานความตองการจําเปน เฉพาะของผูเรีย นที่มีความ
ตองการจําเปนพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ
2. พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัด
(1) รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
(2) รอยละของผูเรี ยนที่ มีพฤติกรรมที่ แสดงออกถึงการมีทัศนคติ ที่ดีตอบานเมือง มีหลั กคิดที่
ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(3) รอยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู ให ผู เรี ย นแสดงออกถึ ง ความรั กในสถาบัน หลัก ของชาติยึ ดมั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม
(4) รอยละของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
แนวทางการดําเนินการ
(1) สงเสริม และสนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุงหลั กสูตรปรั บปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปน
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
(2) สงเสริม สนับสนุนให สถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามที่กําหนด
3. พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศดาน
วิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ตัวชี้วัด
(1) ดานผูเรียน
1) ร อ ยละของผู เ รีย นระดั บ การศึ กษาขั้น พื้น ฐานได รับ การพัฒ นารางกาย จิตใจ วินั ย
อารมณ สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน
2) รอยละของผูเรียนที่อานออกเขียนได คิดเลขเปน และมีนิสัยรักการอาน
3) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห
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Literacy)

4) รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading

5) ร อ ยละของผู เ รี ย นที่ ผ า นการประเมิ น สมรรถนะที่ จํ า เป น ด า นการรู เ รื่ อ งคณิ ต ศาสตร
(Mathematical Literacy)
6) ร อ ยละของผู เ รี ย นที่ผ านการประเมิ น สมรรถนะที่ จํ า เป น ด านการรู เ รื่ องวิ ท ยาศาสตร
(Scientific Literacy)
7) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
8) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
9) รอยละของผูเรียนที่มีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม
10) รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
11) รอยละ 60 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีสมรรถนะการเรียนรูเรื่องการอาน
ตั้งแตระดับขั้นพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA
12) รอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดไดรับการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA
(2) ดานสถานศึกษา
1) รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม การปฏิบัติจริง
(Active Learning)
2) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา
3) รอยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น
(IS: Independent Study)
4) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอม ที่สงเสริมสนับสนุนให
ผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดําเนินการ
(1) พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปน 3 ดาน
1) การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy)
2) การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy)
3) การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)
(2) พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะดานการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(3) มีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม
(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning)
(5) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา
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(6) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น
(IS: Independent Study)
(7) ส งเสริ มให ส ถานศึ กษาจัดการเรีย นรูอยางเปน ระบบมุงเนนการใชฐ านความรูและระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เชน
1) ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม
2) ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี
3) ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา
4) ความรูและทักษะในดานศิลปะ
5) ความรูดานคณิตศาสตร และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ
(8) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ดวยระบบ
การสอบ แบบ Online ใหกับผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนตน
(9) ศึกษานิเทศกและครูผูสอน
(10) สงเสริมสรางความรูความเขาใจในทางการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ใหแกใหบริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลผูเรียนรวมกับ
นานาชาติ (PISA) ดวยระบบ Online Testing
(11) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนําไปสูความเปนเลิศในแตละดาน
(12) สงเสริมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดานศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเปนหองเรียนเฉพาะดาน
(13) พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความถนัด และเปนนวัตกร ผูสรางนวัตกรรม
4. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข
ตัวชี้วัด
(1) รอยละของผูเรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
(2) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะ
อาชีพตามความถนัด
(3) รอยละของผูเรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกชวงวัย
(4) รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา
แนวทางการดําเนินการ
(1) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูอิงสมรรถนะและ
เตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ
(2) พัฒนารายวิชาที่สงเสริมการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
(3) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคูกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษาหลักสูตร
ระยะสัน้
(4) สงเสริ มสนับสนุนใหส ถานศึกษาจั ดการเรีย นรูแกผูเรีย นตามความสนใจในทั กษะอาชีพที่
ตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
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(5) สงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของอนามัย
(6) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional Learning :
SEL) ในทุกชวงวัย
(7) สถานศึกษามีระบบการปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) เพื่อสราง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
(1) รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดลอมที่สอดคลองกับมาตรฐานสิ่งแวดลอม สังคม
และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)
(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายโลก เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global
Goals for Sustainable Development)
แนวทางการดําเนินการ
(1) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ส ถานศึ ก ษาจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาการจัดการศึกษาเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
(Global Goals for Sustainable Development)
(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาและหนวยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ
ใหสอดคลองกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental Education
Sustainable Development: EESD)
(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง
6. พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
ตัวชี้วัด
(1) ร อ ยละของผู เ รี ย นที่ มี ความต องการจําเปน พิเศษ มีคุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาขั้ น
พื้นฐานของแตละระดับ
(2) รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาดานทักษะอาชีพ ทักษะการ
ดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
(3) รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหมีความสามารถพิเศษ
ดานตางๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เปนตน
แนวทางการดําเนินการ
(1) ใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนยการศึกษาพิเศษ หนวย
บริการและที่บานอยางมีประสิทธิภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
หน้า 17

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 2562 - 2565
(2) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
ดวยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย
(3) สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมเฉพาะความพิการ
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
(5) สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิด
คํานวณ การคิดวิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ
(6) สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดํารงชีวิ ต
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดํารงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
(7) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
(8) สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนมีทัศนคติที่ถูกตองตอการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(9) สงเสริม สนับสนุน การใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอยางถูกตอง เหมาะสม
และสรางสรรค
(10) สงเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา
(11) สงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษในดาน
วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อยกระดับสูความเปนเลิศพรอมกาวสูสากล
(12) สงเสริม สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอน
(13) จัดใหมีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
(14) จัด ใหมีกลุ มงานระบบประกันคุณภาพในสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อสงเสริ ม
สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง
(15) สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดทํา รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร
สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา
(16) สงเสริม สนับสนุนใหเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพและกลุมสถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
(17) สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของคณะอนุกรรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการจังหวัด
(18) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษารวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และองคกรปกครองในพื้นที่
พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวใหมีประสิทธิภาพ
(19) สงเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดการศึกษา
7. ส งเสริม สนั บสนุ นใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใชใ นการจัด การเรี ยนรู
ใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคมฐานความรู (Knowledge
- Based Society) เพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
หน้า 18

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 2562 - 2565
ตัวชี้วัด
(1) รอยละของผูเรียนที่เรียนรูผาน Digital Platform
(2) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูเพื่อใหพัฒนาตนเองผาน Digital Platform
แนวทางการดําเนินการ
(1) พัฒนาระบบคลังขอมูล องคความรู เพื่อใหบริการ Digital Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรที่
กําหนด สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตางๆ และใหบริการแกผูเรียนใหการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต
(2) พัฒนา Digital Platform เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล
(3) สถานศึกษาสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผาน Digital Platform
นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงค
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เปนบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เปน
มืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง
ประเด็นกลยุทธ
1. สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให
ตรงกับสาขาวิชา และสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษามีแผนความตองการครูระยะ 20 ป
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคลอง
กับบริบทของพื้นที่
(3) สถานศึกษาทุกแหงมีจํานวนครูอยางเหมาะสม และพอเพียงตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
แนวทางการดําเนินการ
(1) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะหความขาดแคลน และความ
ตองการครู
(2) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการกําหนดสมรรถนะครู ใหสอดคลองกับการ
พัฒนาในศตวรรษที่ 21
(3) ประสานความรวมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความตองการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ป
(5) ประสานความรวมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู
2. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัด
(1) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตาม
ความจําเปน ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
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(2) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ
เรียนรู และการวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล
แนวทางการดําเนินการ
(1) ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของผูบริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร
(2) กําหนดกรอบและวิเคราะหหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให
เชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
(3) ประสานกับ สถาบั นการศึกษา สถาบันคุรุพัฒ นา หรือหน วยงานอื่น ๆ จัดทําหลักสู ตรที่ มี
คุณภาพใหสอดคลองกับกรอบหลักสูตรที่กําหนด
(4) สนับ สนุ น ให ผูบ ริห าร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเขารับ การพัฒนาตาม
หลักสูตรที่กําหนดที่เชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
(5) ส งเสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากรในรู ป แบบชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (Professional
Learning Community: PLC)
(6) ส งเสริ ม และพั ฒ นาครู ใหอ อกแบบการเรีย นรู การจัดการเรีย นรูใ หส อดคล องกั บ การวั ด
ประเมินผลที่เนนทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(7) สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีความรูทักษะ
ดาน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3
(8) สงเสริมพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการ
พัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑที่กําหนด
(9) สงเสริมและพั ฒ นาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรีย นรูสําหรับ ผูเรีย นที่มีความ
แตกตาง (Differentiated Instruction)
(10) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูดานทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(11) สงเสริมและพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีความรูความสามารถ
จัดการเรียนรูเปนรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น
(12) สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ตาม
ศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(13) สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเนนการประเมินสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ป (ประเมิน 360
องศา)
3. นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภททัง้ ระบบ
ตัวชี้วัด
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(1) สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกแหงมีระบบฐานขอมูลผูบริหาร ครู และบุคลากรทาง
การศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ
(2) รอยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผานระบบ Digital Technology
(3) รอยละของ Digital Content เกี่ยวกับองคความรูในสาขาที่ขาดแคลน
แนวทางการดําเนินการ
(1) พั ฒ นา Digital Platform เพื่ อ ใช ใ นการพั ฒ นาผู บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ทุกประเภททั้งระบบ
(2) พั ฒ นา Digital Platform ระบบบริ ห ารจัดการผู บ ริ ห าร ครู และบุค ลากรทางการศึ กษา
ทุกประเภททั้งระบบ
(3) พัฒนา Digital Content ในองคความรูการจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เชน การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนที่มีความแตกตาง
เปนตน
(4) ส งเสริม สนั บ สนุน ใหผูบ ริห าร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องผานระบบ Digital Technology
นโยบายที่ 4 สร างโอกาสในการเข า ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
เปาประสงค
สร า งโอกาสให ป ระชากรวัย เรีย นทุกคนเขาถึงการบริการการเรีย นรูที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
เสมอกัน และลดความเหลื่อมล้ําดานการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ
1. ร วมมื อ กั บ องค ก รปกครองระดับ ทอ งถิ่ น ภาคเอกชน หน วยงานที่เ กี่ย วข องในการจั ด
การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
ตัวชี้วัด
(1) รอยละของเด็กวัยเรียนที่เขารับการศึกษาในแตละระดับการศึกษา
(2) รอยละของนักเรียนออกกลางคัน
(3) รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ
(4) รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการ
วางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดําเนินการ
(1) สถานศึ ก ษาร ว มกั บ องค ก รปกครองระดั บ พื้ น ที่ ภาคเอกชน และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
วางแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
(2) สถานศึกษารวมมือกับองคกรปกครอง ชุมชน เอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของระดับพื้นที่
จัดทําแผนการนักเรียนทุกระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
หน้า 21

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 2562 - 2565
(3) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเขาถึงการ
บริการการเรียนรูไดอยางทั่วถึง ครบถวน
(4) สถานศึ กษาจั ดทํ า ฐานขอมูล ประชากรวัย เรีย น เพื่อเก็บ รวบรวม เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา
วิเคราะห เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
เพื่อใหพัฒนาผูเรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน
ตัวชี้วัด
รอยละของสถานศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่กําหนด
แนวทางการดําเนินการ
สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานตามที่กําหนด
3. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
ตัวชี้วัด
(1) มีขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ
(2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มี แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการ
ที่ตอบสนองสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและ
ประเภทของความพิการ
(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
แนวทางการดําเนินการ
(1) จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทุกระดับ และนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สงเสริม สนับสนุน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทํากลยุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน
และแผนปฏิบัติเชิงรุก เนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทํางานแบบมีสวนรวม
(3) สงเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผูเรียนสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ
(Transitional Services) หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ
หรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล
(4) สงเสริม สนับสนุน ใหทุกสถานศึกษาในสั งกัดมีความพรอมทั้งระบบ เพื่อสามารถการจั ด
การศึกษาแบบเรียนรวม
(5) จั ด ให มี ศึก ษานิ เ ทศก ผู รั บ ผิ ดชอบการจั ด การศึ กษาพิ เศษ ในการติด ตาม ชว ยเหลื อและ
สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ
ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรงอยาง
เหมาะสม
(2) ผู เ รี ย นทุ ก คน และสถานศึ ก ษาได รั บ การจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การเรี ย นรู อ ย า ง
เหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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(3) จํานวนโครงการ/ กิจกรรมที่ไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา
แนวทางการดําเนินงาน
(1) ศึกษา วิ เ คราะห วิ ธี การจัดสรรงบประมาณใหกับ ผูเรีย น และสถานศึกษา ทั้งดานความ
เหมาะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง
(3) ประสานความร ว มมื อกั บ กองทุน ความเสมอภาคทางการศึก ษา เพื่อ ลดความเหลื่อ มล้ํ า
ทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน
5. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใช
เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมตอกับโครงขาย
อินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
(2) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน และเปน
เครื่องมือในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดําเนินงาน
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัย
(2) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชเปนเครื่องมือใน
พัฒนาทักษะดาน Digital Literacy แกผูเรียน
(3) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียน Digital
(4) สงเสริม สนับสนุน Digital Device สําหรับผูเรียนทุกระดับอยางเหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
(5) สงเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy สําหรับครูอยางเหมาะสม
เพื่อเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning
Information Technology: DLIT)
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เปาประสงค
สถานศึ ก ษามี ค วามอิ ส ระในการจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี คุ ณ ภาพ มี ม าตรฐาน
สอดคลองกับบริบทของพื้นที่
ประเด็นกลยุทธ
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
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ตัวชี้วัด
(1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน
สวนราชการที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด
(2) รอยละของสถานศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(3) รอยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป
(4) ร อยละของหน วยงานผานการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)
แนวทางการดําเนินการ
(1) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
(2) สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง
(3) ยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และองคคณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ
(4) กําหนดใหหนวยงานในสังกัดทุกหนวยงานใชระบบการบริหารจัดการที่มุงเนนคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA: Integrity & Transparency Assessment)
2. สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหาร
จัดการศึกษา
ตัวชี้วัด
รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
แนวทางการดําเนินงาน
(1) สงเสริมการบริหารจัดการโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area-based Management) รูปแบบการ
บริหารแบบกระจายอํานาจ
(2) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพื้นที่
(3) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียน ฯลฯ
(4) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนและพื้นที่
(5) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ และ มี
สวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(6) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดา น
ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนใหเกิดคุณภาพ
(2) มีขอเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอํานาจทั้งระบบ
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(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหเกิดคุณภาพ
(4) รอยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) และพัฒนาสูระดับสากล
(5) จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
(6) รอยละของผูเรียนที่อยูในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
แนวทางการดําเนินการ
(1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหนวยงาน บทบาทหนาที่
ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการกํากับติดตาม
(2) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา 4 ดาน
ใหสถานศึกษา โดยในปงบประมาณ 2562 ใหศึกษานํารองรูปแบบการกระจายอํานาจ เชน
1) เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
2) โรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School)
3) Autonomous School
(3) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบโครงสรางของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐาน
หนวยงานระดับปฏิบัติ และหนวยงานระดับกํากับติดตามใหเหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน
(4) ศึกษา วิเ คราะห ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใชในการจัดการศึกษาทั้งระบบ
(Digital Transformation)
(5) สนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหาเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู
เพื่อใหครูสายผูสอนปฏิบัติหนาที่เฉพาะดานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเทานั้น
(6) ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เปนศูนยกลางในการพัฒนาทักษะ และ
คุณภาพชีวิตของชุมชน
(7) สรางความเขมแข็ง และยกระดับ คุณภาพสถานศึ กษาตามบริบ ทของพื้น ที่ เชน โรงเรีย น
มาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนรวมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนหองเรียน
กีฬา ฯลฯ
(8) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
(9) สร างมาตรฐาน และกําหนดแนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรีย น
ขนาดเล็ก
(10) ส งเสริ ม สนั บ สนุ น ใหโ รงเรีย นขนาดเล็กมีร ะบบการบริห ารจัดการที่ห ลากหลาย เชน
การบริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น
(11) พิจารณาแตงตั้งผูบริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาคาตอบแทนพิเศษและ
สวัสดิการอื่น ๆ สําหรับผูปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก
(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจ
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(13) สถานศึ กษามี อิส ระในการบริห ารงาน และจัด การเรี ย นรู เพื่ อพัฒ นาผูเ รีย นให ได ตาม
มาตรฐานคุณภาพผูเรียน สอดคลองกับความตองการทองถิ่น นําไปสูการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผูเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพียงพอ
ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรงอยาง
เหมาะสม
(2) ผูเ รียนทุกคนและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยางเหมาะสม
และเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(3) จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา
แนวทางการดําเนินงาน
(1) ศึ กษา วิ เ คราะห วิ ธี การจัดสรรงบประมาณใหกับ ผูเรีย น และสถานศึกษา ทั้งดานความ
เหมาะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง
(3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทาง
การศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน
5. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงขอมูลดาน
ตา ง ๆ ตั้ งแต ขอมู ล ผู เ รี ยน ข อมู ล ครู ข อมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่น ๆ ที่จํา เปน มา
วิเคราะหเพื่อใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความ
ถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป
ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ
(2) สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตางๆ นําไปสูการ
วิเคราะหเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดําเนินงาน
(1) สงเสริมระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
บูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการเชื่อมโยงขอมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เปนฐานขอมูลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดออน จุดแข็ง และ
ศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ
(2) ส ง เสริ ม Digital Platform ด า นการเรี ย นรู ผู เ รี ย น และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ ให
สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
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(3) สงเสริม สนับสนุน Digital Platform ดานการบริหารงาน เพื่อสนองตอบตอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ ตั้งแตการคัด
สรร บรรจุแตงตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ
(4) ส งเสริ ม Digital Platform ระบบขอมู ล สารสนเทศของผู เรีย นเปน รายบุคคลตั้ งแต ร ะดั บ
ปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมู ล
ประชากรดานการศึกษาของประเทศ
(5) สงเสริม สนับสนุน Big Data เพื่อเชื่อมโยง วิเคราะหขอมูลทุกมิติ นําไปสูการวางแผนการ
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล
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การดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ที่ผ านมาสํานักงานเขตพื้ น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดใหความสําคัญ กับ การบริห าร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ของสํานักงานเขตพื้น ที่การศึ กษามัธ ยมศึกษา เขต 39 ที่มีจํ านวนนักเรีย นต่ํากวา 500 คน เปนจํานวน 31
โรงเรียน
ซึ่งวัตถุประสงคในการดําเนินโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ไดแก
1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้ ง
4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานการบริหารทั่วไป เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ
การมัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก มีแนวทางการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียน
เป น ฐาน มี แนวทางผสานหลายโครงการที่โ รงเรีย นปฏิบัติเปนกระบวนการเรีย นรูแบบบูรณาการตามศาสตร
พระราชา ลดความเหลื่อมล้ําดานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
3. เพื่อสงเสริมกลไกเครือขายโรงเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากลใหมีศักยภาพในการเปนพี่เลี้ยงให
โรงเรียนอื่ นไดพัฒนาตนเองสูงขึ้น ผานการประเมิน ตามเกณฑคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และรักษาคุณภาพตอเนื่อง เชื่อมเปนภาคีภายในและตางประเทศ
โดยมีผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ คือ มีการจัดประชุมคณะกรรมการยกระดับคุณภาพ
การศึ ก ษาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ทั้ ง ในส ว นของจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกและจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ รวมทั้ ง มี ก ารจั ด ประชุ ม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารกั บ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง ประกอบด ว ย ประธาน รองประธาน และเลขานุ ก ารสํ า นั ก บริ ห ารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลายของทั้งจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ ประธานสหวิทยาเขต ผูบริหารโรงเรียนขนาด
เล็ก ศึกษานิเทศก ขาราชการและเจาหนาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ซึ่งมีการชี้แจงนโยบายการยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษาดานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระดับ
มัธ ยมศึกษา การสรา งการรั บ รู ในการเสริ มสรางความเขมแข็งของเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษา กรอบแนวทางการยกระดับ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กและคุ ณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนมั ธยมศึกษา โดยมีการแบงตามสหวิ ทยาเขต ซึ่ งในภาพรวมมีรายละเอียดที่สามารถสรุปเปน SMART
MODEL ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดดังนี้
1. S : Sufficiency Economy ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. M : Management มีการบริหารจัดการที่ดี
3. A : Achievement เปาหมายใหนักเรียน ดี เกง สุข
4. R : Resource มีทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดการศึกษา
5. T : Technology นําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชน
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ทั้งนี้ สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึ กษา เขต 39 มีกระบวนการในการขับ เคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กดวย SMART MODEL และยังมีการนิเทศติดตามผลการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ดังนี้

นอกจากนี้ สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 39 ได วางแนวทางในการพัฒ นา
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก โดยมี ก ารจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (พ.ศ. 2562 – 2565) ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และกําหนดกลยุทธในการยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ
นําไปสูการกระจายอํานาจใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ โดยจัดโครงการ/
กิจกรรมสนับสนุน สงเสริมมาตรฐาน แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
แมโรงเรียนขนาดเล็กจะดูเหมือนเปนภาระดานงบประมาณในระบบการศึกษา แตถามมองในมุม
ที่กลับกันก็อาจจะเปนโอกาสที่ดีในการสงเสริมการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้นๆ ไดเชนกัน ดวย
พื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญ คือ โรงเรียนเล็กๆที่กระจายตัวอยูในชุมชนที่อยูหางไกล ซึ่งถาชุมชน
เขมแข็ง แลวเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาก็อาจเปนโอกาสดีที่จะสนับสนุนใหโรงเรียนเติบโตไปตามบริบทของ
ชุมชนนั้นๆ อยางมีคุณภาพได
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สวนที่ 3
แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วิสัยทัศน
พันธกิจ

นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. สรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพื้นที่
บริการอยางทั่วถึง
3. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียนตามหลักสูตร และทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
เปาประสงค
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและเสมอภาค
2. ผูเรียนมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ตามหลักสูตร และทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21
3. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะการบริหาร การจัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนบริหารจัดการรูปแบบการศึกษา เนนการมีสวนรวม มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ
บริบท
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร 2 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ยุทธศาสตร 3 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ยุทธศาสตร 4 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
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1. การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
2. สรางโอกาสในการเขาถึง
บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม
ล้ําทางการศึกษา

ยุทธศาสตร
การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก

3. พัฒนาคุณภาพผูเรียน

4. พัฒนาผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

5. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการแบบมีสวนรวม
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ยุทธศาสตร 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เปาประสงค
(1) เสริมสรางความมั่นคงของของสถาบันหลัก และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุม
ที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร สามารถอาน เขียนและสื่อสารภาษาไทยไดอยางถูกตอง
ประเด็นกลยุทธ
1. พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี
ตัวชี้วัด
(1) รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
(2) รอยละของผูเรี ยนที่ มีพฤติกรรมที่ แสดงออกถึงการมีทัศนคติ ที่ดีตอบานเมือง มีหลั กคิดที่
ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(3) รอยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู ให ผู เรี ย นแสดงออกถึ ง ความรั กในสถาบัน หลัก ของชาติยึ ดมั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม
(4) รอยละของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
แนวทางการดําเนินการ
(2) สงเสริม และสนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุงหลั กสูตรปรั บปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปน
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
(2) สงเสริม สนับสนุนให สถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามที่กําหนด
2. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และ
กลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร สามารถอาน เขียนและสื่อสารภาษาไทยไดอยางถูกตอง
ตัวชี้วัด
(1) จํานวนผูเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่ไดรับโอกาสทางการศึกษาจากการไดเขาพักในโรงเรียน
ที่มีหอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบานถึงโรงเรียนอยางปลอดภัย
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(2) จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในการประกอบอาหาร การ
พัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนใหมีคุณภาพที่ดี อยางเหมาะสม
(3) จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพทั้งดานทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
ที่เหมาะสมกับบริบท
(4) จํานวนผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับ
การสงเสริมการเรียนรูที่มีคุณภาพ
แนวทางการดําเนินการ
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพักนอนตามความ
จําเปน และเหมาะสมกับบริบท
(2) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหโรงเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ใหจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ
(3) สรางเวที การแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การพัฒ นาการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมกั บ
สภาพบริบทของพื้นที่” ผานชองทางจัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดตอสื่อสารผานชองทางออนไลน
ตาง ๆ เชน การสราง Website Facebook และ Line เปนตน
(4) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
สําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร
(5) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่ 2
(6) สงเสริ มการจั ดการเรีย นรูโ ดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒ นาทักษะวิช าการ ทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร 2 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
เปาประสงค
(1) เพิ่มโอกาสเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
(2) ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ
1. ร วมมื อ กั บ องค ก รปกครองระดับ ทอ งถิ่ น ภาคเอกชน หน วยงานที่เ กี่ย วข องในการจั ด
การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
ตัวชี้วัด
(1) รอยละของเด็กวัยเรียนที่เขารับการศึกษาในแตละระดับการศึกษา
(2) รอยละของนักเรียนออกกลางคัน
(3) รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ
(4) รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการ
วางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดําเนินการ
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(2) สถานศึ ก ษาร ว มกั บ องค ก รปกครองระดั บ พื้ น ที่ ภาคเอกชน และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
วางแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
(2) สถานศึกษารวมมือกับองคกรปกครอง ชุมชน เอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของระดับพื้นที่
จัดทําแผนการนักเรียนทุกระดับ
(3) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเขาถึงการ
บริการการเรียนรูไดอยางทั่วถึง ครบถวน
(4) สถานศึ กษาจั ดทํ า ฐานขอมูล ประชากรวัย เรีย น เพื่อเก็บ รวบรวม เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา
วิเคราะห เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
เพื่อใหพัฒนาผูเรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน
ตัวชี้วัด
รอยละของสถานศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่กําหนด
แนวทางการดําเนินการ
สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานตามที่กําหนด
3. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
ตัวชี้วัด
(1) มีขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ
(2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มี แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการ
ที่ตอบสนองสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและ
ประเภทของความพิการ
(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
แนวทางการดําเนินการ
(1) จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทุกระดับ และนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สงเสริม สนับสนุน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทํากลยุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน
และแผนปฏิบัติเชิงรุก เนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการทํางานแบบมีสวนรวม
(3) สงเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผูเรียนสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ
(Transitional Services) หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ
หรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล
(4) สงเสริม สนับสนุน ใหทุกสถานศึกษาในสั งกัดมีความพรอมทั้งระบบ เพื่อสามารถการจั ด
การศึกษาแบบเรียนรวม
(5) จั ด ให มี ศึก ษานิ เ ทศก ผู รั บ ผิ ดชอบการจั ด การศึ กษาพิ เศษ ในการติด ตาม ชว ยเหลื อและ
สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ
ตัวชี้วัด
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เหมาะสม

(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรงอยาง

(2) ผู เ รี ย นทุ ก คน และสถานศึ ก ษาได รั บ การจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การเรี ย นรู อ ย า ง
เหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(3) จํานวนโครงการ/ กิจกรรมที่ไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา
แนวทางการดําเนินงาน
(2) ศึกษา วิ เ คราะห วิ ธี การจัดสรรงบประมาณใหกับ ผูเรีย น และสถานศึกษา ทั้งดา นความ
เหมาะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง
(3) ประสานความร ว มมื อกั บ กองทุน ความเสมอภาคทางการศึก ษา เพื่อ ลดความเหลื่อ มล้ํ า
ทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน
5. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใช
เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมตอกับโครงขาย
อินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
(2) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน และเปน
เครื่องมือในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดําเนินงาน
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัย
(2) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชเปนเครื่องมือใน
พัฒนาทักษะดาน Digital Literacy แกผูเรียน
(3) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียน Digital
(4) สงเสริม สนับสนุน Digital Device สําหรับผูเรียนทุกระดับอยางเหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
(5) สงเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy สําหรับครูอยางเหมาะสม
เพื่อเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning
Information Technology: DLIT)
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ยุทธศาสตร 3 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
เปาประสงค
(1) เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
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ประเด็นกลยุทธ

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

1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน
เป น รายบุ ค คล มี ทั ก ษะที่ จํ า เป น ในศตวรรษที่ 21 นํ า ไปสู ก ารจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การมี ง านทํ า (Career
Education)
ตัวชี้วัด
(1) รอยละของสถานศึกษาพัฒ นาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อสงเสริมใหผูเรียน มีความเปนเลิศ
ทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความตองการ และมีทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม
(2) รอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนและพื้นที่
แนวทางการดําเนินการ
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่
21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มี
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความตองการได และมีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม
(2) ส งเสริ ม สนับ สนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูต รสถานศึกษาและปรั บเปลี่ ยนการจัดการ
เรียนรูใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของพื้นที่
(3) สงเสริ ม สนับสนุนใหสถานศึกษา จัดทําแผนการจัดการศึ กษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการ
ให บ ริการชว ยเหลื อเฉพาะครอบครั ว ซึ่งจัดทําขึ้น บนพื้น ฐานความตองการจําเปน เฉพาะของผูเรีย นที่มีความ
ตองการจําเปนพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ
2. พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศดาน
วิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ตัวชี้วัด
(1) ดานผูเรียน
1) รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ
สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน
2) รอยละของผูเรียนที่อานออกเขียนได คิดเลขเปน และมีนิสัยรักการอาน
3) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห
4) รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading
Literacy)
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5) ร อ ยละของผู เ รี ย นที่ ผ า นการประเมิ น สมรรถนะที่ จํ า เป น ด า นการรู เ รื่ อ งคณิ ต ศาสตร
(Mathematical Literacy)
6) ร อยละของผู เ รี ย นที่ ผ า นการประเมิ น สมรรถนะที่ จํ าเป น ดา นการรู เ รื่ อ งวิ ทยาศาสตร
(Scientific Literacy)
7) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
8) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
9) รอยละของผูเรียนที่มีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม
10) รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
11) รอยละ 60 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีสมรรถนะการเรียนรูเรื่องการอาน
ตั้งแตระดับขั้นพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA
12) รอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดไดรับการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA
(2) ดานสถานศึกษา
1) รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม การปฏิบัติจริง
(Active Learning)
2) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา
3) รอยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น
(IS: Independent Study)
4) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอม ที่สงเสริมสนับสนุนให
ผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดําเนินการ
(1) พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปน 3 ดาน
1) การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy)
2) การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy)
3) การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)
(2) พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะดานการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(3) มีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม
(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning)
(5) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา
(6) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น
(IS: Independent Study)
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(7) ส งเสริ มให ส ถานศึ กษาจัดการเรีย นรูอยางเปน ระบบมุงเนนการใชฐ านความรูและระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เชน
1) ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม
2) ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี
3) ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา
4) ความรูและทักษะในดานศิลปะ
5) ความรูดานคณิตศาสตร และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ
(8) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ดวยระบบ
การสอบ แบบ Online ใหกับผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนตน
(9) ศึกษานิเทศกและครูผูสอน
(10) สงเสริมสรางความรูความเขาใจในทางการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ใหแกใหบริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลผูเรียนรวมกับ
นานาชาติ (PISA) ดวยระบบ Online Testing
(11) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนําไปสูความเปนเลิศในแตละดาน
(12) สงเสริมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดานศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเปนหองเรียนเฉพาะดาน
(13) พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความถนัด และเปนนวัตกร ผูสรางนวัตกรรม
3. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข
ตัวชี้วัด
(1) รอยละของผูเรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
(2) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะ
อาชีพตามความถนัด
(3) รอยละของผูเรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกชวงวัย
(4) รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา
แนวทางการดําเนินการ
(2) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูอิงสมรรถนะและ
เตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ
(2) พัฒนารายวิชาที่สงเสริมการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
(3) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคูกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษาหลักสูตร
ระยะสัน้
(4) สงเสริ มสนับสนุนใหส ถานศึกษาจั ดการเรีย นรูแกผูเรีย นตามความสนใจในทั กษะอาชีพที่
ตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
(5) สงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของอนามัย
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(6) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional Learning :
SEL) ในทุกชวงวัย
(7) สถานศึกษามีระบบการปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา
4. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) เพื่อสราง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
(1) รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดลอมที่สอดคลองกับมาตรฐานสิ่งแวดลอม สังคม
และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)
(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายโลก เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global
Goals for Sustainable Development)
แนวทางการดําเนินการ
(1) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ส ถานศึ ก ษาจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาการจัดการศึกษาเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
(Global Goals for Sustainable Development)
(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาและหนวยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ
ใหสอดคลองกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental Education
Sustainable Development: EESD)
(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง
5. พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
ตัวชี้วัด
(1) ร อ ยละของผู เ รี ย นที่ มี ความต องการจําเปน พิเศษ มีคุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาขั้ น
พื้นฐานของแตละระดับ
(2) รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาดานทักษะอาชีพ ทักษะการ
ดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
(3) รอยละของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหมีความสามารถพิเศษ
ดานตางๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เปนตน
แนวทางการดําเนินการ
(1) ใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนยการศึกษาพิเศษ หนวย
บริการและที่บานอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
ดวยระบบและรูปแบบทีห่ ลากหลาย
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(3) สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมเฉพาะความพิการ
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
(5) สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิด
คํานวณ การคิดวิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ
(6) สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดํารงชีวิ ต
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดํารงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
(7) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
(8) สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนมีทัศนคติที่ถูกตองตอการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(9) สงเสริม สนับสนุน การใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอยางถูกตอง เหมาะสม
และสรางสรรค
(10) สงเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา
(11) สงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษในดาน
วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อยกระดับสูความเปนเลิศพรอมกาวสูสากล
(12) สงเสริม สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอน
(13) จัดใหมีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
(14) จัด ใหมีกลุ มงานระบบประกันคุณภาพในสํ านักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อสงเสริ ม
สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง
(15) สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดทํา รวบรวม ผลิต พัฒนา และเผยแพร
สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา
(16) สงเสริม สนับสนุนใหเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพและกลุมสถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
(17) สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของคณะอนุกรรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการจังหวัด
(18) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษารวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และองคกรปกครองในพื้นที่
พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวใหมีประสิทธิภาพ
(19) สงเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดการศึกษา
6. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใช ในการจัด การเรียนรู
ใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคมฐานความรู (Knowledge
- Based Society) เพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด
(1) รอยละของผูเรียนที่เรียนรูผาน Digital Platform
(2) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูเพื่อใหพัฒนาตนเองผาน Digital Platform
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(3) รอยละของสถานศึกษาทีใ่ ช New DLTV/DLIT
แนวทางการดําเนินการ
(1) พัฒนาระบบคลังขอมูล องคความรู เพื่อใหบริการ Digital Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรที่
กําหนด สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตางๆ และใหบริการแกผูเรียนใหการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต
(2) พัฒนา Digital Platform เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล
(3) สถานศึกษาสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผาน Digital Platform
(4) สงเสริมใหสถานศึกษาใช New DLTV/DLIT
ยุทธศาสตร 4 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงค
(1) พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการ
โดยอาศัยพื้นฐานความรวมมือ
(2) พั ฒ นาระบบบริ ห ารงานบุ ค คลให มี ก ารใช บุ ค ลากรครู ร ว มกั น เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
ประเด็นกลยุทธ
1. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัด
(1) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตาม
ความจําเปน ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
(2) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ
เรียนรู และการวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล
แนวทางการดําเนินการ
(1) ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของผูบริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร
(2) กําหนดกรอบและวิเคราะหหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให
เชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
(3) ประสานกับ สถาบั นการศึกษา สถาบันคุรุพัฒ นา หรือหน วยงานอื่น ๆ จั ดทําหลักสู ตรที่ มี
คุณภาพใหสอดคลองกับกรอบหลักสูตรที่กําหนด
(4) สนับ สนุ น ให ผูบ ริห าร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเขารับ การพัฒนาตาม
หลักสูตรที่กําหนดที่เชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
(5) ส งเสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากรในรู ป แบบชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (Professional
Learning Community: PLC)
(6) ส งเสริ ม และพั ฒ นาครู ใหอ อกแบบการเรีย นรู การจัดการเรีย นรูใ หส อดคล องกั บ การวั ด
ประเมินผลที่เนนทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
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(7) สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีความรูทักษะ
ดาน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3
(8) สงเสริมพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการ
พัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑที่กําหนด
(9) สงเสริมและพั ฒ นาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรีย นรูสําหรับ ผูเรีย นที่มีความ
แตกตาง (Differentiated Instruction)
(10) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูดานทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(11) สงเสริมและพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีความรูความสามารถ
จัดการเรียนรูเปนรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น
(12) สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ตาม
ศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(13) สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเนนการประเมินสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ป (ประเมิน 360
องศา)
2. นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด
(1) สถานศึ กษา และหนวยงานในสังกัดทุกแหงมีร ะบบฐานขอมูล ผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ
(2) รอยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผานระบบ Digital Technology
(3) รอยละของ Digital Content เกี่ยวกับองคความรูในสาขาที่ขาดแคลน
(4) รอยละของบุคลากรครูที่โรงเรียนใชรวมกัน
แนวทางการดําเนินการ
(1) พั ฒ นา Digital Platform เพื่ อ ใช ใ นการพั ฒ นาผู บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ทุกประเภททั้งระบบ
(2) พั ฒ นา Digital Platform ระบบบริ ห ารจัดการผู บ ริ ห าร ครู และบุค ลากรทางการศึ กษา
ทุกประเภททั้งระบบ
(3) พัฒนา Digital Content ในองคความรูการจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เชน การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนที่มีความแตกตาง
เปนตน
(4) ส งเสริม สนั บ สนุน ใหผูบ ริห าร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องผานระบบ Digital Technology
(5) สงเสริมใหมีการใชบุคลากรครูในสาขาที่ขาดแคลนรวมกัน
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ยุทธศาสตร 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
เปาประสงค
(1) ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
(2) กระจายอํานาจใหเขากับพื้ นที่เขตการศึกษาและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
(3) กําหนดมาตรการควบรวมโรงเรียน เพื่อมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยใหมีเครือขาย
ความรวมมือในการบริหารจัดการ ในรูปแบบโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล กลุมโรงเรียน และภาคีเครือขาย
(4) กําหนดมาตรการความกาวหนา สรางแรงจูงใจ และใหขวัญและกําลังใจแกผูบริหารโรงเรียน
และครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
(5) สนับสนุนงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ ใหเพียงพอที่จะมีคุณภาพตามมาตรฐาน
(6) สรางการรับรู ความเขาใจ และชองทางการสื่อสาร เพื่อการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
(7) พัฒนาโรงเรียนใหมีการบริหารจัดการที่เปนระบบตามบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กอยูบน
พื้นฐานตามการวิจัยและพัฒนา และการมีสวนรวมของทุกฝาย
ประเด็นกลยุทธ
1. สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหาร
จัดการศึกษา
ตัวชี้วัด
รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
แนวทางการดําเนินงาน
(1) สงเสริมการบริหารจัดการโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area-based Management) รูปแบบการ
บริหารแบบกระจายอํานาจ
(2) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพื้นที่
(3) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียน ฯลฯ
(4) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนและพื้นที่
(5) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ และ
มีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(6) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2. ยกระดั บการบริ หารงานของโรงเรี ยนขนาดเล็ กให มีอิสระ นํา ไปสูก ารกระจายอํา นาจ
4 ดาน ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนใหเกิดคุณภาพ
(2) มีขอเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอํานาจทั้งระบบ
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหเกิดคุณภาพ
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(4) รอยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) และพัฒนาสูระดับสากล
(5) จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
(6) รอยละของผูเรียนที่อยูในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
แนวทางการดําเนินการ
(1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหนวยงาน บทบาทหนาที่
ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการกํากับติดตาม
(2) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา 4 ดาน
ใหสถานศึกษา โดยในปงบประมาณ 2562 ใหศกึ ษานํารองรูปแบบการกระจายอํานาจ เชน
1) เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
2) โรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School)
3) Autonomous School
(3) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบโครงสรางของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ในฐาน
หนวยงานระดับปฏิบัติ และหนวยงานระดับกํากับติดตามใหเหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน
(4) ศึกษา วิเ คราะห ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใชในการจัดการศึกษาทั้งระบบ
(Digital Transformation)
(5) สนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหาเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู
เพื่อใหครูสายผูสอนปฏิบัติหนาที่เฉพาะดานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเทานั้น
(6) ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เปนศูนยกลางในการพัฒนาทักษะ และ
คุณภาพชีวิตของชุมชน
(7) สรางความเขมแข็ง และยกระดับ คุณภาพสถานศึ กษาตามบริบ ทของพื้น ที่ เชน โรงเรีย น
มาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนรวมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนหองเรียน
กีฬา ฯลฯ
(8) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
(9) สร างมาตรฐาน และกําหนดแนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรีย น
ขนาดเล็ก
(10) ส งเสริ ม สนั บ สนุ น ใหโ รงเรีย นขนาดเล็กมีร ะบบการบริห ารจัดการที่ห ลากหลาย เชน
การบริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น
(11) พิจารณาแตงตั้งผูบริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาคาตอบแทนพิเศษและ
สวัสดิการอื่น ๆ สําหรับผูปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก
(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจ
(13) สถานศึ กษามี อิส ระในการบริห ารงาน และจัด การเรี ย นรู เพื่ อพัฒ นาผูเ รีย นให ได ตาม
มาตรฐานคุณภาพผูเรียน สอดคลองกับความตองการทองถิ่น นําไปสูการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผูเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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เพียงพอ
เหมาะสม

3. ปรับเปลี่ ยนระบบงบประมาณเพื่อสนั บสนุ นผูเรียนและโรงเรี ยนขนาดเล็ กอย างเหมาะสม
ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรงอยาง

(2) ผูเ รียนทุกคนและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยางเหมาะสม
และเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(3) จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา
แนวทางการดําเนินงาน
(1) ศึ กษา วิ เ คราะห วิ ธี การจัดสรรงบประมาณใหกับ ผูเรีย น และสถานศึกษา ทั้งดา นความ
เหมาะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง
(3) ประสานความร ว มมือกั บ กองทุ น ความเสมอภาคทางการศึ กษา เพื่อ ลดความเหลื่อ มล้ํ า
ทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน
4. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให โ รงเรี ย นขนาดเล็ ก นํ า Digital Technology มาใช ใ นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ
ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนมาวิเคราะห
เพื่อใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ
สามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป
ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ
(2) สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตางๆ นําไปสูการ
วิเคราะหเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดําเนินงาน
(1) สงเสริมระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
บูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการเชื่อมโยงขอมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เปนฐานขอมูลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดออน จุดแข็ง และ
ศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ
(2) ส ง เสริ ม Digital Platform ด า นการเรี ย นรู ผู เ รี ย น และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ ให
สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
(3) สงเสริม สนับสนุน Digital Platform ดานการบริหารงาน เพื่อสนองตอบตอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ ตั้งแตการคัด
สรร บรรจุแตงตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ
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(4) ส งเสริ ม Digital Platform ระบบขอมู ล สารสนเทศของผู เรีย นเปน รายบุคคลตั้ งแต ร ะดั บ
ปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมู ล
ประชากรดานการศึกษาของประเทศ
(5) สงเสริม สนับสนุน Big Data เพื่อเชื่อมโยง วิเคราะหขอมูลทุกมิติ นําไปสูการวางแผนการ
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล
แผนการดําเนินงานระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในการดําเนินการระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น มีแผนการดําเนินงาน ดังนี้
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของเขตพื้นที่การศึกษา
ประกอบดวย ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก ผูอํานวยการกลุม
และผูที่เกี่ยวของ
2. สรางความตระหนักรับรูใหกับผูบริหารโรงเรียน และผูเกี่ยวของ ใหเห็นชอบตามหลักการตาม
นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. จัดทําขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเปนรายโรงเรียน
4. จัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอตอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อใหความเห็นชอบ
5. กําหนดเปาหมายตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
6. ดําเนินการตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
7. นิเทศติดตาม กํากับและประเมินผลการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง
8. กระตุนชวยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังไมสามารถดําเนินการได
9. ประชาสัมพันธรูปแบบที่หลากหลาย
10. ดําเนินการวิจัย ประเมินผล และรายงานผล
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ขอมูลโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรี ยนในสั งกั ดสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ทั้งหมด มีจํานวน 57
โรงเรียน มีโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 2 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 3.51 ของโรงเรียนทั้งหมด โดยมีรายละเอียด
ชองโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดังนี้
3.1 โรงเรียนที่มีสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรอยูในพื้นที่หางไกล บนพื้นที่เกาะ พื้นที่สูง (Stand
Alone) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไมมีโรงเรียนที่มีสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรอยูในพื้นที่
หางไกล บนพื้นที่เกาะ พื้นที่สูง (Stand Alone)
3.2 โรงเรียนที่อยูในพื้นที่ปกติ จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม และ
โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม
3.2.1 โรงเรียนที่มีการไปเรียนรวมแลว จํานวน 0 โรงเรียน ปจจุบันโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ยังไมมีการไปเรียนรวมแลว
3.2.2 โรงเรียนที่ยังไมมีการไปเรียนรวม จํานวน 2 โรงเรียน ซึ่งในป 2562 – 2564
ยังไมมีแผนในการควบรวมโรงเรียน แตในป 2565 มีครูที่เกษียณอายุราชการในโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม
และโรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม จํานวนโรงเรียนละ 1 คน
โดยคาดวาจะมีการไปเรียนรวมกับโรงเรียน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยโรงเรียน
สฤษดิ์เสนาพิทยาคมอาจจะไปเรียนรวมกับโรงเรียนวังทองพิทยาคม และโรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคมอาจจะไป
เรียนรวมกับโรงเรียนบานกลางพิทยาคม ดังตาราง
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2

1

ลําดับ

โรงเรียนวังทอง
พิทยาคม
โรงเรียนบานกลาง
พิทยาคม

ชื่อโรงเรียน
ชัยนาม

ตําบล

วังทอง บานกลาง

วังทอง

อําเภอ

โรงเรียนหลัก

440

1,006

จํานวน
นักเรียน

32

55

จํานวน
ครู
อําเภอ

โรงเรียนสฤษดิ์เสนา
วังทอง
พิทยาคม
โรงเรียนทรัพยไพรวัลย วังทอง
วิทยาคม

ชื่อโรงเรียน

แกงโสภา

วังนกแอน

ตําบล

โรงเรียนที่มาเรียนรวม

101

64

15

12

จํานวน จํานวน
นักเรียน
ครู
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สวนที่ 4
การบริหารอัตรากําลัง
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในสั ง กั ด สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 39 มี จํ านวน 2
โรงเรียน ซึ่งในแตละโรงเรียนมีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม มีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด จํานวน
12 คน
2. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม มีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด จํานวน
15 คน
โดยมีรายละเอียดของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของแตละโรงเรียน ในแตละประเภท
แยกไดดังตาราง
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โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม

2.

รวมจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม

ชื่อโรงเรียน

1.

ลําดับ

2

1

1

13

12

11

1

1

0

พนักงาน
ขาราชการ ราชการ
ผูบริหาร
ตําแหนง
ครู
ครูผูสอน

จํานวนครูที่เกษียณอายุในแตละป

1

1

0

27

15

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

ครูอัตรา
รวม
จาง
2562 2563 2564 2565
ทั้งหมด
ชั่วคราว

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ยุทธศาสตร 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ 1 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี
เปาหมาย
งบประมาณที่ใช
ผูรับผิดชอบ/
แหลง
กลุมที่รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
งบประมาณ
2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565
- สงเสริม และสนับสนุนใหสถานศึกษา
(1) รอยละของผูเ รียนทีม่ ีพฤติกรรมที่แสดงออก 100 100 100 100 สงเสริมฯ
ปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัด
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
บรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักใน
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
(2) รอยละของผูเ รียนทีม่ ีพฤติกรรมที่แสดงออก 100 100 100 100 สงเสริมฯ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ถึงการมีทัศนคติที่ดตี อบานเมือง มีหลักคิดที่
ทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดตี อบานเมือง มี ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคณ
ุ ธรรม
หลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และ จริยธรรม
พลเมืองโลกทีด่ ี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
(3) รอยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร 100 100 100 100 ศน.
- สงเสริม สนับสนุนให สถานศึกษานอมนํา จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการ
พระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวง เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ หลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
พอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
เพื่อพัฒนาผูเรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึง
ประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่
ประสงคตามที่กําหนด
ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม
(4) รอยละของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรม 100 100 100 100 สงเสริมฯ
ราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่
10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปพัฒนาผูเรียน

แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
ยุทธศาสตร 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ 2 สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ
เปาหมาย
งบประมาณที่ใช
ผูรับผิดชอบ/
แหลง
กลุมที่รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
งบประมาณ
2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565
- พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการ (1) จํานวนผูเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กทีไ่ ดรับ 100 100 100 100 แผนฯ
เรียนรู และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
โอกาสทางการศึกษาจากการไดเขาพักใน
สําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติ โรงเรียนทีม่ ีหอพักนอน
พันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่
(2) จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ไดรับการ
หางไกลทุรกันดาร
สนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในการประกอบ
- สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน อาหาร การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนา
ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะ
สภาพหอพักนอนใหมีคณ
ุ ภาพที่ดี อยาง
อาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคลองและเหมาะสม เหมาะสม
กับสังคมพหุวัฒนธรรม
(3) จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพทั้ง
ดานทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะ
อาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท
(4) จํานวนผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอย
โอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล
ทุรกันดาร ไดรับการสงเสริมการเรียนรูที่มี
คุณภาพ

แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
ยุทธศาสตร 2 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา ทางการศึกษา
กลยุทธ 1 รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

- สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับ
พื้นที่ ภาคเอกชน และหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
วางแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลอง
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
- สถานศึกษารวมมือกับองคกรปกครอง ชุมชน
เอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของระดับพื้นที่
จัดทําแผนการนักเรียนทุกระดับ
- สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับ
พื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเขาถึง
การบริการการเรียนรูไดอยางทั่วถึง ครบถวน
- สถานศึกษาจัดทําฐานขอมูลประชากรวัย
เรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล ศึกษา
วิเคราะห เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู
ใหแกผูเรียน

(1) รอยละของเด็กวัยเรียนที่เขารับ
การศึกษาในแตละระดับการศึกษา
(2) รอยละของนักเรียนออกกลางคัน
(3) รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแล
ชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะ
แนวที่มีประสิทธิภาพ
(4) รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบ
ฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ
นํามาใชในการวางแผนจัดการเรียนรูใหแก
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย
งบประมาณที่ใช
ผูรับผิดชอบ/
แหลง
กลุมที่รับผิดชอบ
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
งบประมาณ
2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565
100 100 100 100 30,000 35,000 40,000 45,000 สพฐ.
สงเสริมฯ

แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
ยุทธศาสตร 2 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มคี ุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา ทางการศึกษา
กลยุทธ 2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่เพื่อใหพัฒนาผูเรียน มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษา รอยละของสถานศึกษาที่ผานการประเมิน
ใหมีมาตรฐานตามที่กําหนด
มาตรฐานสถานศึกษาตามที่กําหนด

เปาหมาย
งบประมาณที่ใช
ผูรับผิดชอบ/
แหลง
กลุมที่รับผิดชอบ
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
งบประมาณ
2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

ยุทธศาสตร 2 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มคี ุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา ทางการศึกษา
กลยุทธ 3 สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
โครงการ/กิจกรรม
- จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของการจัด
การศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหนวยงานที่
เกี่ยวของทุกระดับ และนํามาใชอยางมี
ประสิทธิภาพ
- สงเสริม สนับสนุน ใหทุกสถานศึกษาในสังกัด
มีความพรอมทั้งระบบ เพื่อสามารถการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม

เปาหมาย
งบประมาณที่ใช
ผูรับผิดชอบ/
แหลง
กลุมที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
งบประมาณ
2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565
30,000 35,000 40,000 45,000 สพฐ
(1) มีขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษา
แผนฯ/ศน.
พิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุก
สงเสริมฯ
ระดับ
(2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39 มี แผนการดําเนินงาน และ
แผนปฏิบัติการที่ตอบสนองสําหรับผูเรียนที่มี
ความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของ
ผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและ
ประเภทของความพิการ
(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมทั้ง
ระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม

แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
ยุทธศาสตร 2 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มคี ุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา ทางการศึกษา
กลยุทธ 4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เปาหมาย
งบประมาณที่ใช
ผูรับผิดชอบ/
แหลง
กลุมที่
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
งบประมาณ
รับผิดชอบ
2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

- ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรร
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณใหกบั ผูเรียนและ
ใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรงอยางเหมาะสม
สถานศึกษา ทั้งดานความเหมาะสม
(2) ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรร
เพียงพอ
งบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยางเหมาะสมและ
เพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และ
สถานศึกษาโดยตรง
ยุทธศาสตร 2 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มคี ุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา ทางการศึกษา
กลยุทธ 5 สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

- สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีโครงขายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมีระบบ
คอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชเปนเครื่องมือในพัฒนาทักษะดาน
Digital Literacy แกผูเรียน
- สงเสริม สนับสนุน Digital Device สําหรับผูเ รียนทุกระดับอยาง
เหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
- สงเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital
Pedagogy สําหรับครูอยางเหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือในการ
จัดกระบวนการเรียนรูเ พื่อพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
- สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance Learning Information Technology :
DLIT)

(1) สถานศึกษาทุกแหงมี
ระบบโครงขายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่สามารถ
เชื่อมตอกับโครงขาย
อินเทอรเน็ตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย
(2) สถานศึกษามี Digital
Device เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรูของผูเรียน
และเปนเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

เปาหมาย
งบประมาณที่ใช
ผูรับผิดชอบ/
แหลง
กลุมที่
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
งบประมาณ
รับผิดชอบ
2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565
100 100 100 100 30,000 35,000 40,000 50,000 สพฐ.
เทคโนโลยีฯ

แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
ยุทธศาสตร 3 พัฒนาคุณภาพผูเ รียน
กลยุทธ 1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career
Education)
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

- พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให
สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดย
เนนการพัฒนาสมรรถนะผูเ รียนเปนรายบุคคล เพื่อ
สงเสริมใหผเู รียนมีหลักคิดที่ถูกตอง รักในสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเปนพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเปนเลิศ
ทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตาม
ความตองการได และมีทักษะชีวิตในการปองกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม
- สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูให
ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของ
พื้นที่

(1) รอยละของสถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให
สอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเนนการพัฒนา
สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อ
สงเสริมใหผเู รียนมีหลักคิดที่ถูกตอง รัก
ในสถาบันหลักของชาติ และยึดมัน่ การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปน
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี
มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพตามความตองการ
และมีทักษะในการปองกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม
(2) รอยละของสถานศึกษาที่มีการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลอง
กับความตองการของผูเรียนและพืน้ ที่

เปาหมาย
งบประมาณที่ใช
ผูรับผิดชอบ/
แหลง
กลุมที่รับผิดชอบ
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
งบประมาณ
2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565
100 100 100 100 30,000 30,000 30,000 30,000 สพฐ
ศน.
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ
โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปน 3 ดาน
- การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy)
- การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical
Literacy) - การรูเ รื่องวิทยาศาสตร
(Scientific Literacy)
3. พัฒนาผูเรียนใหมสี มรรถนะดานดิจิทัล
(Digital Competence) และสมรรถนะดาน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
4. มีความรู และทักษะในการปองกันตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม
5. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการ
เรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผ านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning)
6. สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ STEM
ศึกษา
7. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการ
เรียนรูต ามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได
5 ขั้น (IS: Independent Study)

1. ดานผูเรียน
- ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรบั การ
พัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และ
สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน
- รอยละของผูเ รียนที่อานออกเขียนได คิดเลข
เปน และมีนสิ ัยรักการอาน
- รอยละของผูเ รียนทีม่ ีทักษะการคิด วิเคราะห
- รอยละของผูเ รียนทีผ่ านการประเมินสมรรถนะ
ที่จําเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading
Literacy)
- รอยละของผูเ รียนทีผ่ านการประเมินสมรรถนะ
ที่จําเปนดานการรูเรื่องคณิตศาสตร
(Mathematical Literacy)
- รอยละของผูเ รียนทีผ่ านการประเมินสมรรถนะ
ที่จําเปนดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific
Literacy)
- รอยละของผูเ รียนทีม่ ีทักษะสือ่ สารอังกฤษ และ
สื่อสารภาษาที่ 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- รอยละของผูเ รียนทีม่ ีทักษะดาน Digital
Literacy ในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย
งบประมาณที่ใช
แหลง
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ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
งบประมาณ กลุมที่รับผิดชอบ
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8. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูอยาง - รอยละของผูเ รียนทีม่ ีความรู และทักษะในการ
เปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและ
ปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เชน - รอยละของผูเ รียนทีม่ ีคะแนนผลการทดสอบ
- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้ง
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
คําถาม
มากกวารอยละ 50. ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากป
- ความเขาใจและความสามารถในการใช การศึกษาที่ผานมา
เทคโนโลยี
- รอยละ 60 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษา
- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อ
ตอนตนมีสมรรถนะการเรียนรูเรื่องการอานตั้งแต
หาทางแกปญหา
ระดับขั้นพื้นฐานขึ้นไป ตามแนวทางการประเมิน
- ความรูและทักษะในดานศิลปะ
PISA
- ความรูด านคณิตศาสตร และระบบคิด
- รอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดไดรับการ
ของเหตุผลและการหาความสัมพันธ
ประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการ
9. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาประเมิน ประเมิน PISA
สมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA 2. ดานสถานศึกษา
ดวยระบบการสอบ แบบ Online ใหกับ
- รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียน
ผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษา ไดเรียนรูผ านกิจกรรม การปฏิบตั จิ ริง (Active
ตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนตน
Learning)
10. สงเสริมสรางความรูความเขาใจใน
- รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรูให
ทางการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตาม ผูเรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา
แนวทางการประเมิน PISA ใหแกใหบริการ
- รอยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรูตาม
เครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะ กระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น ( IS :
ตามแนวทางการประเมินผลผูเรียนรวมกับ Independent Study)
นานาชาติ (PISA) ดวยระบบ Online
Testing
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ

11. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรและ
แผนการเรียนนําไปสูความเปนเลิศในแตละ
ดาน
12. สงเสริมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ดานศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเปนหองเรียน
เฉพาะดาน
13. พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความ
ถนัด และเปนนวัตกร ผูส รางนวัตกรรม

- รอยละของสถานศึกษาที่จดั การเรียนรู และ
บรรยากาศสิ่งแวดลอมที่สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน
ไดเรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาที่
3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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- สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อ
(1) รอยละของผูเ รียน มี ID plan
100 100 100 100 50,000 60,000 70,000 75,000 สพฐ.
สงเสริมฯ
สงเสริมกระบวนการเรียนรู อิงสมรรถนะและเตรียม
และ Portfolio เพื่อการศึกษาตอและ
ความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ
การประกอบอาชีพ
- สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู (2) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการ
กับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษาหลักสูตรระยะสั้น
เรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่
- สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูแกผูเรียน เอื้อตอการพัฒนาทักษะอาชีพตาม
ตามความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพื่อเตรียม ความถนัด
ความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานและการพัฒนา
(3) รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบ
ประเทศ
ปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา
- สถานศึกษามีระบบการปองกันและแกไขปญหาใน
สถานศึกษา
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ

- สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการ
เรียนรูเ พื่อพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาการจัด
การศึกษาเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable
Development)
- สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาและ
หนวยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดลอม สังคม และ
เศรษฐกิจใหสอดคลองกับหลัก Zero waste
และมาตรฐานสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน(Environmental Education
Sustainable Development : EESD)
- สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรม
การอนุรักษสิ่งแวดลอม และการประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง

(1) รอยละของผูเ รียนทีม่ ีพฤติกรรม
แสดงออกถึงการดําเนินชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(2) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัด
สภาพแวดลอมที่สอดคลองกับมาตรฐาน
สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental
Education Sustainable Development:
EESD)
(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให
บรรลุเปาหมายโลก เพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable
Development)
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- ใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริม่ (Early
Intervention: EI) ที่ศูนยการศึกษาพิเศษ หนวย
บริการและที่บานอยางมีประสิทธิภาพ
- สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา
สําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ดวย
ระบบและรูปแบบที่หลากหลาย
- สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียน
เรียนรวมเฉพาะความพิการ
- สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิด
คํานวณ การคิดวิเคราะห และการคิดอยางมี
วิจารณญาณ
- สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต ปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดํารงชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

(1) รอยละของผูเ รียนทีม่ ีความ
ตองการจําเปนพิเศษ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต
ละระดับ
(2) รอยละของผูเ รียนทีม่ ีความ
ตองการจําเปนพิเศษ ไดรบั การพัฒนา
ดานทักษะอาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจติ
สาธารณะ
(3) รอยละของผูเ รียนทีม่ ีความ
ตองการจําเปนพิเศษ ไดรบั การสงเสริม
ใหมีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ
อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และ
เทคโนโลยี เปนตน

เปาหมาย
งบประมาณที่ใช
ผูรับผิดชอบ/
แหลง
กลุมที่
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
งบประมาณ
รับผิดชอบ
2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565
100 100 100 100 80,000 85,000 90,000 95,000 สพฐ.
สงเสริมฯ

แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
ยุทธศาสตร 3 พัฒนาคุณภาพผูเ รียน
กลยุทธ 5 พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
โครงการ/กิจกรรม
- สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนมีทศั นคติที่ถูกตองตอการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
- สงเสริม สนับสนุน การใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารอยางถูกตอง เหมาะสม และสรางสรรค
- สงเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิง่ อํานวยความสะดวก
สื่อ บริการ และความชวยเหลืออืน่ ใดทางการศึกษา
- สงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
ที่มีความสามารถพิเศษในดานวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ
และอื่นๆ เพื่อยกระดับสูความเปนเลิศพรอมกาวสูส ากล
- สงเสริม สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชในการจัดการเรียนการสอน
- จัดใหมีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
- จัดใหมีกลุมงานระบบประกันคุณภาพในสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อสงเสริม สนับสนุนให
สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เปาหมาย
งบประมาณที่ใช
ผูรับผิดชอบ/
แหลง
กลุมที่
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
งบประมาณ
รับผิดชอบ
2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
ยุทธศาสตร 3 พัฒนาคุณภาพผูเ รียน
กลยุทธ 5 พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
โครงการ/กิจกรรม
- สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานและ
สถานศึกษาจัดทํา รวบรวม ผลิต พัฒนา และ
เผยแพร สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา
- สงเสริม สนับสนุนใหเครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพ และกลุมสถานศึกษา ขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
- สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของคณะ
อนุกรรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการจังหวัด
- สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษารวมมือกับ
ผูปกครอง ชุมชน และองคกรปกครองในพื้นที่
พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและ
ระบบแนะแนวใหมปี ระสิทธิภาพ
- สงเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดลอมและ
แหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เปาหมาย
งบประมาณที่ใช
ผูรับผิดชอบ/
แหลง
กลุมที่รับผิดชอบ
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
งบประมาณ
2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
ยุทธศาสตร 3 พัฒนาคุณภาพผูเ รียน
กลยุทธ 6 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคมฐานความรู
(Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
เปาหมาย
งบประมาณที่ใช
ผูรับผิดชอบ/
แหลง
กลุมที่
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
งบประมาณ
รับผิดชอบ
2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565
- สนับสนุน สงเสริม ระบบคลังขอมูล องค
(1) รอยละของผูเ รียนทีเ่ รียนรูผาน Digital 60 70 80 90 50,000 55,000 60,000 70,000 สพฐ.
ศน.
ความรู เพื่อใหบริการ Digital Textbook ตาม Platform
เนื้อหาหลักสูตรที่กําหนด สื่อ วิดีโอ และองค (2) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู
ความรูประเภทตาง ๆ และใหบริการแกผูเรียน เพื่อใหพัฒนาตนเองผาน Digital Platform
ใหการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (3) รอยละของสถานศึกษาที่ใช New
- สนับสนุน สงเสริม พัฒนา Digital Platform DLTV/DLIT
เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนเปนรายบุคคล
- สนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเองผาน Digital Platform
- สงเสริมใหสถานศึกษาใช New DLTV/DLIT

แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
ยุทธศาสตร 4 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ 1 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม
- ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง
(Need Assessment) ของผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและ
ครบวงจร
- กําหนดกรอบและวิเคราะหหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูบริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหเชื่อมโยงกับ
ความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
- ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือ
หนวยงานอื่น ๆ จัดทําหลักสูตรที่มีคุณภาพใหสอดคลองกับ
กรอบหลักสูตรที่กําหนด
- สนับสนุนใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กําหนดที่
เชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
- สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :
PLC)
- สงเสริมและพัฒนาครูใหออกแบบการเรียนรู การจัดการ
เรียนรูใหสอดคลองกับการวัดประเมินผลที่เนนทักษะการคิด
ขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning)

เปาหมาย
งบประมาณที่ใช
ผูรับผิดชอบ/
แหลง
กลุมที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
งบประมาณ
รับผิดชอบ
2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565
(1) ผูบริหาร ครู และบุคลากร 80 90 100 100 ทางการศึกษาทุกประเภท มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานครบ
ตามความจําเปน ในการ
จัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ
(2) ผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนรู และการวัด
ประเมินผลอยางมีคณ
ุ ภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย ตาม
ศักยภาพของผูเรียนแตละ
บุคคล

แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
ยุทธศาสตร 4 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ 1 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม
- สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภท ใหมีความรูทักษะดาน Digital
Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3
- สงเสริมพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครู
ที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการพัฒนาทางดาน
ภาษา (CEFR) ตามเกณฑที่กําหนด
- สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการ
จัดการเรียนรูสําหรับผูเ รียนทีม่ ีความแตกตาง
(Differentiated Instruction)
- สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสราง
เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรูดา นทักษะการ
คิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
- สงเสริมและพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก ใหมีความรูความสามารถจัดการเรียนรูเ ปน
รายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น
- สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสาํ หรับผูเรียน
ที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของผูเรียน
แตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
- สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองผานระบบ Online
และแบบ Face-to-Face Training
- ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเนนการ
ประเมินสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนโดย
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนหลักและประเมินจรรยาบรรณ
ของครู ทุกๆ 5 ป (ประเมิน 360 องศา)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เปาหมาย
งบประมาณที่ใช
ผูรับผิดชอบ/
แหลง
กลุมที่
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
งบประมาณ
รับผิดชอบ
2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565

แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
ยุทธศาสตร 4 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ 2 นํา Digital Technology มาใชในระบบบริหารงานบุคคล
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

- สนับสนุน สงเสริม ระบบ Digital Platform
เพื่อใชในการบริหารจัดการ การพัฒนาผูบริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้ง
ระบบ
- สนับสนุน สงเสริม Digital Content ในองค
ความรูการจัดการศึกษาในสาขาทีข่ าดแคลน
เชน การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการ
ศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปน
พิเศษ และผูเ รียนทีม่ ีความแตกตาง เปนตน
- สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องผานระบบ Digital Technology
- สงเสริมใหมีการใชบุคลากรครูในสาขาที่ขาด
แคลนรวมกัน

(1) สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุก
แหงมีระบบฐานขอมูลผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิต
และพัฒนาครูทั้งระบบ
(2) รอยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนา
ตนเองผานระบบ Digital Technology
(3) รอยละของ Digital Content เกี่ยวกับ
องคความรูในสาขาที่ขาดแคลน
(4) รอยละของบุคลากรครูที่โรงเรียนใชรวมกัน

เปาหมาย
งบประมาณที่ใช
ผูรับผิดชอบ/
แหลง
กลุมที่รับผิดชอบ
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
งบประมาณ
2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565
80 90 100 100 -

แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
ยุทธศาสตร 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
กลยุทธ 1 สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหารจัดกรศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

- สงเสริมการบริหารจัดการโดยใชพื้นที่เปน
รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการ
ฐาน (Area-based Management) รูปแบบ บริหารจัดการแบบมีสวนรวม
การบริหารแบบกระจายอํานาจ
- สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการ
จัดการศึกษา ในระดับพื้นที่
- สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขาย
สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย
พัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุม
โรงเรียน ฯลฯ
- สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการทีต่ อบสนอง
ความตองการของประชาชนและพื้นที่
- สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม
และสาธารณชน ใหมีความรู
ความเขาใจ และ มีสวนรวมรับผิดชอบ
(Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
- สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวน
รวมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา

เปาหมาย
งบประมาณที่ใช
ผูรับผิดชอบ/
แหลง
กลุมที่
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
งบประมาณ
รับผิดชอบ
2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565
100 100 100 100 ทุกกลุมฯ

แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
ยุทธศาสตร 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
กลยุทธ 2 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
เปาหมาย
งบประมาณที่ใช
ผูรับผิดชอบ/
แหลง
กลุมที่
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
งบประมาณ
รับผิดชอบ
2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565
-สนับสนุน สงเสริม การศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และ
(1) มีรูปแบบและแนวทางในการ 100 100 100 100 40,000 45,000 50,000 55,000 สพฐ.
ศน./
พัฒนารูปแบบการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา 4
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
แผนฯ
ดาน ใหสถานศึกษา โดยในปงบประมาณ 2562 ใหศึกษา ใหเกิดคุณภาพ
นํารองรูปแบบการกระจายอํานาจ เชน
(2) รอยละของสถานศึกษามี
1. เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
คุณภาพ และมาตรฐาน
2. โรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School)
(มาตรฐานการศึกษา ระดับ
3. Autonomous School
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) และพัฒนา
- ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูต ลอดชีวิต เปน สูระดับสากล
ศูนยกลางในการพัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน (3) รอยละของผูเ รียนที่อยูใน
- สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถาน ศึกษาตาม โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์
บริบทของพื้นที่ เชน โรงเรียนมาตรฐาน สากล โรงเรียน ทางการเรียนสูงขึ้น
นวัตกรรม โรงเรียนรวมพัฒนา โรงเรียน ประชารัฐ โรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนหองเรียนกีฬา ฯลฯ
- สนับสนุน สงเสริมมาตรฐาน แนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
- สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหไดตามมาตรฐานคุณภาพผูเรียน
สอดคลองกับความตองการทองถิ่น นําไปสูการพัฒนาทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
ยุทธศาสตร 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
กลยุทธ 3 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผูเรียนและโรงเรียนขนาดเล็กอยางเหมาะสมเพียง
โครงการ/กิจกรรม
- ศึกษา วิเคราะห วิธีการในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน
และสถานศึกษาโดยตรงอยางเหมาะสม
- จัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง
- ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา
เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน

เปาหมาย
งบประมาณที่ใช
ผูรับผิดชอบ/
แหลง
กลุมที่
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
งบประมาณ
รับผิดชอบ
2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565
(1) มีรูปแบบหรือแนวทาง 100 100 100 100 ในการจัดสรรงบประมาณ
ใหกับผูเรียน และ
สถานศึกษาโดยตรงอยาง
เหมาะสม
(2) ผูเรียนทุกคนและ
สถานศึกษาไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการเรียนรูอยาง
เหมาะสมและพอเพียงตอ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
(3) จํานวนโครงการ/
กิจกรรมทีไ่ ดรบั ความ
รวมมือจากกองทุนความ
เสมอภาคทางการศึกษา

แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
ยุทธศาสตร 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
กลยุทธ 4 สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษานํา Digital Technology มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแต
ขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนมาวิเคราะหเพื่อใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเ รียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ
และความถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

- สงเสริมระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยการเชื่อมโยงขอมูลรายบุคคลที่เกีย่ วกับการศึกษา การ
พัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต
- สงเสริม Digital Platform ดานการเรียนรูผเู รียน และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อใหสถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดใชในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
- สงเสริม สนับสนุน Digital Platform ดานการบริหารงาน เพื่อ
สนองตอบตอการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจที่รบั ผิดชอบ
นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ
ตั้งแตการคัดสรร บรรจุแตงตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู
เพื่อใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ
- สงเสริม Digital Platform ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียน
เปนรายบุคคล จนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากรดาน
การศึกษาของประเทศ
- สงเสริม สนับสนุน Big Data เพือ่ เชื่อมโยง วิเคราะหขอมูลทุกมิติ
นําไปสูการวางแผนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล

(1) สถานศึกษาทุกแหงมี
ระบบขอมูลสารสนเทศที่
สามารถใชในการวาง
แผนการจัดการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ
(2) สถานศึกษาทุกแหงมี
ขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับขอมูล
ตางๆ นําไปสูการวิเคราะห
เพื่อวางแผนการจัดการ
เรียนรูใหผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

เปาหมาย
งบประมาณที่ใช
ผูรับผิดชอบ/
แหลง
กลุมที่
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
งบประมาณ
รับผิดชอบ
2562 2563 2564 2565 2562 2563 2564 2565
100 100 100 100 -

