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ส่วนที่  1 
ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา  
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1.  ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ชื่อสถานศึกษา  
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 

      ที่ตั้ง หมู่ที่ 1  ต าบลแดงใหญ่  อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1   
โทรศัพท์ 043-255448 
e-mail. Bandangyaikk1@kkzone1.go.th 
Website. http://dangyai.kkzone1.go.th 
พื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่  2 งาน  32.8  ตารางวา   

  ประวัติโดยสังเขป  โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ. 2481 เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลบ้านทุ่ม 9 (วัดทรายมูล) ในระยะแรกโรงเรียนได้เปิดท า
การสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  ในปี พ.ศ. 2522 – 2523 ท าการเปิดขยายชั้นเรียนเพ่ิมอีกปี
ละ 1 ชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 ในปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดท าการสอนในชั้นเด็กเล็ก และในปี พ.ศ. 
2539 โรงเรียนได้เปิดท าการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 จนถึงปัจจุบัน 
            ผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก คือ นายอนันต์  เล่ห์รักษา  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน – 
ปัจจุบัน มีผู้บริหารสถานศึกษามาด ารงต าแหน่ง จ านวน 19 คน ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นายสนั่น  ขันมัง 
   สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน 
         สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนที่มีความเอ้ืออาทรต่อกัน และ
ช่วยเหลือกันตามสภาพ  เนื่องจากอยู่ใกล้บริเวณวัด และโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น 
เมื่อมีวันพระหรือวันส าคัญทางพุทธศาสนาชาวบ้านก็จะมาท าบุญร่วมกันกับคณะครูและนักเรียน   

 อาชีพหลักของชุมชน คือ ท านา ท าไร่และรับจ้าง เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ท านา ท า
ไร่และรับจ้าง  มีฐานะปานกลาง และยากจน   ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ บุญข้าวประดับดิน บุญบั้งไฟ ประเพณีผูกเสี่ยว และประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา   ชุมชนเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมมีพุทธสถาน เช่น  วัดทรายมูลที่เป็นแหล่งเรียนรู้ มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านหมอล าท านองขอนแก่น 

 ชุมชนเห็นความส าคัญของสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาทุก
รูปแบบทั้งในด้านการสนับสนุนทุนการศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่สถานศึกษาจัดขึ้น  ชุมชนเป็น
ชุมชนเกษตรกรรม เมื่อว่างเว้นจากการท านาก็จะท างานในชุมชน ในโรงงานใกล้เคียง  และงบประมาณที่
น ามาพัฒนาโรงเรียนบางส่วนจะขอรับการสนับสนุนจากชุมชน และให้ชุมชน ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและบริจาค  บริการอุปกรณ์กีฬา  อุปกรณ์การฝึกซ้อมแก่เยาวชนและชุมชนเพ่ือใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
 

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
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      การจัดการศึกษา / โครงสร้างการบริหาร 
      การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) เป็นโรงเรียนขยาย
โอกาส เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีการจัดการศึกษาใน
ระบบ โดยยึดหลักสูตรสถานศึกษาเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้ความส าคัญทั้งด้านความรู คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตล่ะระดับการศึกษา



 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 

นายสนั่น   ขันมัง 
ผู้อ านวยสถานศึกษา 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

บริหารวชิาการ 
 
 

งานทะเบียน  วัดผลและประเมินผล 
- งานทะเบียน เอกสาร ปพ. ต่างๆ 
- งานวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการ

เรียน 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
- ตารางสอนและการจัดชั้นเรียน 
- ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 
- ข้อมูลสถิติทางวิชาการ 
- งานหลักสูตรและการคดัเลือกแบบเรียน 
- สื่อและนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
นิเทศการศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ 
งานประกันคุณภาพภายใน  
- กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานประกันคุณภาพภายใน 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- ห้องพิเศษ/ศูนย์การเรียนรู ้
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ห้องสมุดโรงเรียน 
- อื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ   
- การวางแผนอัตราก าลัง  
- การด าเนินการทางวินัย และการลงโทษ 
- การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
- การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
- การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
- การลาทุกประเภท 
- พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
- งานประจ าช้ัน/ประจ าวิชา  
- การศึกษาเรยีนรู้นอกสถานท่ี 
- งานวินัยแลการรักษาวินัย 
 
งานทะเบียนประวัติ ข้อมูลสารสนเทศ
บุคลากร 
-  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
-  งานรักษาความปลอดภยั   

 
 

 

บริหารงานบุคคล 

งานนโยบายและแผนงาน 
- แผนพัฒนา / แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- งานจัดท าและเสนอของบประมาณ 
- งานจัดสรรงบประมาณ  
- งานตรวจสอบ ตดิตาม ประเมินผล   

และรายงานผลการใช้เงิน 
งานบริหารการเงินและบัญช ี
-  งานระดมทรัพยากร และการลงทุน 

เพื่อการศึกษา   
-  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์   
-  งานระบบควบคุมภายใน    

 
 

ระบบบริหารและพัฒนาองค์การ 
-  ระบบสารสนเทศ (DMC)    
- งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอ้ม     
- งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน 
งานสวัสดิการ/บริการนักเรียน   
- งานอนามัยโรงเรียน 
-  สวัสดิการร้านคา้โรงเรียน 
- อาหารกลางวัน/ นมโรงเรียน 
-  ทุนการศึกษา   
งานส่งเสริมสวัสดิการนกัเรียน   
- งานกิจกรรมนักเรียน/งานสภานักเรียน 
- กิจกรรมประเพณี/ วันส าคัญ 
- กีฬา/นันทนาการ 
-  ศึกษาแหล่งเรียนรู้     
งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
- เครือข่ายผู้ปกครอง    
-  นโยบายเรียนฟรี 15 ปี  
- การรับนักเรยีน งานส ามะโนนักเรียน     
-  คณะกรรมการสถานศึกษา 
-  อื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

บริหารงบประมาณ บริหารงานทั่วไป 



5 

 

 

1.2 ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน   
นายสนั่น   ขันมัง      อายุ  57  ปี    โทร 083-599-4153 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา) 
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556   

1.3 วิสัยทัศน์ (VISION) 
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)  มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี  

มีคุณธรรม น าความรู้สู่ศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.4 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
  ยิ้มใส  ไหว้สวย กราบงาม 
 1.5 เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
  เครื่องเบญจรงค์ไทย – อีสาน 
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ส่วนที่  2 
วิเคราะห์บรบิท 

โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 
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วเิคราะห์สภาพแวดล้อม  โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวทิยาคาร) 
(SWOT Analysis) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ผูบ้ริหาร  รู้จุดแข็ง 
จุดอ่อน สภาพภายในของโรงเรียน โอกาส และอุปสรรคข์องสภาพภายนอก ซ่ึงจะช่วยให้ทราบวา่องคก์รได้
เดินทางมาถูกทิศทางและไม่หลงทาง นอกจากน้ียงับอกได้ว่าองค์กรมีแรงขบัไปยงัเป้าหมายได้ดีหรือไม่ 
มัน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ระบบการท างานในองคก์รยงัมีประสิทธิพอยู ่มีจุดอ่อนท่ีจะตอ้งปรับปรุงอยา่งไร ซ่ึงการ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) โรงเรียนบา้นแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวทิยาคาร) มีดงัน้ี 

 

วเิคราะห์บริบทโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวทิยาคาร) 
(SWOT) สภาพภายนอก 

โอกาส  (Opportunities)  อุปสรรค  (Threats)  
1. โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชน

และสังคม 
2. ผู้ปกครองและคนในชุมชนให้ความสนใจในด้าน

การปฏิรูปการศึกษา 
3. หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้การ

สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
4. นักเรียนมีความรักในวัฒนธรรม ประเพณี ใน

ท้องถิ่น 
5. สภาพธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  เอื้ออ านวย

ต่อการเรียนการสอน 
6. โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเมืองท าให้การเดินทางมา

ค่อนข้างสะดวก 
7. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
8. ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจและมีความเชื่อมั่นใน

ครูผู้สอนมีแหล่งสืบค้นข้อมูล  แหล่งเรียนรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายทั้ง
สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่อยู่ใกล้
โรงเรียน 

9. การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพื่อ
การสืบค้นข้อมูลแก่ครู และนักเรียนสะดวกสบาย 

1. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทาง
เทคโนโลยีที่ชักจูงนักเรียนให้น าไปใช้ในทางที่ไม่
เหมาะสม 

2. นักเรียนไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดา-มารดา ท าให้ขาดการ
ดูแลบุตร 

3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัวแตกแยก
ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน 

4. มีสิ่งแวดล้อมที่มีสื่อยั่วยุเช่น ร้านเกมส์ การใช้
โทรศัพท์มือถือ ท าให้นักเรียนมีความเสี่ยงในการ
ดารงชีวิตที่ดี 

5. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพ
รับจ้าง ไม่มีเวลาดูแลนักเรียน ขาดวัสดุอุปกรณ์
ส่งเสริมการเรียน ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของ
นักเรียน 

6. นักเรียนบางส่วนน าสื่อเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด 
7. ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้านเทคโนโลยี 

เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต เกมส์ 
8. ขาดแหล่งบริการด้านเทคโนโลยีในชุมชนที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



8 

 

 

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 
10. โรงเรียนตั้งอยู่ห่างไกลเขตอุตสาหกรรม 
11. ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการด ารงชีวิต อย่างพอเพียง 
12. โรงเรียนมีเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ผลงานข้อมูล 

ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
13. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์  

อินเตอร์เน็ต ) ท าให้นักเรียนมีความต้องการ
บริโภค ส่งผลท าให้นักเรียนเกิดความรอบรู้ และ
สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

14. นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน โดยการรับจ้างใน
ภาคเกษตรกรรม 

15. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 
16. ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กรเอกชน 

ต่าง ๆ ร่วมกับทางโรงเรียนได้บริจาค ทุนทรัพย์ใน
ด้านต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา 
ส่งผลท าให้การศึกษาของโรงเรียนพัฒนามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

17. พระราชบัญญัติการศึกษาเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
18. นโยบายรัฐเรื่องการศึกษาภาคบังคับ 
19. โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
20. โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชน

และสังคม 
21. ผู้ปกครองและคนในชุมชนให้ความสนใจในด้าน 
22. การปฏิรูปการศึกษา 
23. หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้การ

สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
24. นักเรียนมีความรักในวัฒนธรรม ประเพณี ใน

ท้องถิ่น 
25. สภาพธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  เอื้ออ านวย

ต่อการเรียนการสอน 
26. โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเมืองท าให้การเดินทางมา

ค่อนข้างสะดวก 
27. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

9. ชุมชนมีรายได้น้อยฐานะทางเศรษฐกิจไม่เท่าเทียม 
มีผลกระทบต่อ การให้การสนับสนุนการศึกษา 

10. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ค่าน้ ามัน ท า
ให้การเดินทางมาโรงเรียนโดยรถรับ – ส่งนักเรียน
ค่อนข้างแพง 

11. พ่อ – แม่ ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพต่างจังหวัด 
เพ่ือหารายได้ท าให้ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลาน 

12. นโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การ
ด าเนินงานต้องปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนา 

13. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาล
ยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

14. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทาง
เทคโนโลยีที่ชักจูงนักเรียนให้น าไปใช้ในทางที่ไม่
เหมาะสม 

15. นักเรียนไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดา-มารดา ท าให้ขาดการ
ดูแลบุตร 

16. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัวแตกแยก
ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน 

17. นักเรียนบางส่วนน าสื่อเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด 
18. ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้านเทคโนโลยี 

เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต เกมส์ 
19. ขาดแหล่งบริการด้านเทคโนโลยีในชุมชนที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ 
20. ชุมชนมีรายได้น้อยฐานะทางเศรษฐกิจไม่เท่าเทียม 

มีผลกระทบต่อ การให้การสนับสนุนการศึกษา 
21. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ค่าน้ ามัน ท า

ให้การเดินทางมาโรงเรียนโดยรถรับ – ส่งนักเรียน
ค่อนข้างแพง 

22. พ่อ – แม่ ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพต่างจังหวัด 
เพ่ือหารายได้ท าให้ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลาน 
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โอกาส  (Opportunities)  อุปสรรค  (Threats)  
28. ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจและมีความเชื่อมั่นใน

ครูผู้สอน 
29. มีแหล่งสืบค้นข้อมูล  แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีหลากหลายทั้งสถาบันการศึกษา และ
องค์กรเอกชนที่อยู่ 
ใกล้โรงเรียน 

30. การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือ
การสืบค้นข้อมูลแก่ครู และนักเรียนสะดวกสบาย 

31. โรงเรียนตั้งอยู่ห่างไกลเขตอุตสาหกรรม 
32. ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการด ารงชีวิต อย่างพอเพียง 
33. โรงเรียนมีเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ผลงานข้อมูล 

ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

23. นโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การ
ด าเนินงานต้องปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนา 

24. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาล
ยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ 

25. ภายในโรงเรียน 
26. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทาง

เทคโนโลยีที่ชักจูงนักเรียนให้น าไปใช้ในทางที่ไม่
เหมาะสม 

27. นักเรียนไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดา-มารดา ท าให้ขาดการ
ดูแลบุตร 

28. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัวแตกแยก
ส่งผลกระทบต่อผลการเรียน 
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วเิคราะห์บริบทโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวทิยาคาร) 
(SWOT) สภาพภายใน 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 
1. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน 
2. โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน ท าให้ 

การท างานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรมีความรู้  ความสามารถหลากหลาย เป็น

ผลดีต่อการจัดการศึกษา 
4. โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการ

พัฒนาโรงเรียน 
5. นโยบายการจัดการศึกษามีภาระงานที่มากทั้งของ

โรงเรียนและเทศบาล ท าให้ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนของครูลดลง 

6. การจัดสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอ้ือ
แก่การเรียนรู้ 

7. การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาบุคลิกภาพ  
สุขภาพและอนามัยของนักเรียน ให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

8. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและจัดหาสาระ
เพ่ิมเติมอย่างหลากหลายตามความต้องการของ
ผู้เรียน 

9. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมจิตสาธารณะใน
โรงเรียน 

10. นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการประชาธิปไตย
และ สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้ 

11. นักเรียนด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่าง 

1. ครูรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไป  เป็นผลให้เวลา
ในการเตรียมการสอนน้อย 
2. ขาดการนิเทศติดตามงานไม่สม่ าเสมอ 
3. นักเรียนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่น ความ
รับผิดชอบ การรักษาสมบัติของโรงเรียน 
4. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางวิชายังไม่เป็นที่น่า
พอใจ 
6. โรงเรียนมีวัสดุ  อุปกรณ์ส าหรับจัดการศึกษาไม่
เพียงพอ 
7. นักเรียนไม่เอาใจใส่ต่อการเรียน เพราะ ส่วนมาก
บิดา – มารดา ไปท างานต่างถิ่น 
8. ขาดบุคลากรที่มีความถนัดในวิชาเฉพาะ 
9. การเบิกจ่ายเงินไม่คล่องตัว 
10. งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
โรงเรียน 
11. การด าเนินการด้านงบประมาณล่าช้าไม่ทันต่อ
ความต้องการ ไม่คล่องตัว ผู้บริหาร ครู ต้องใช้เงิน
ส่วนตัวส ารองจ่ายในการด าเนินการ 
12. โสตทัศนูปกรณ์ยังไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่
มีความสามารถเฉพาะทาง 
13. วัสดุครุภัณฑ์ขาดคุณภาพและไม่ตรงตามความ
ต้องการ ท าให้ ไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
14. การซ่อมแซมอุปกรณ์ล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งาน
งบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 
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ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 

 1.  ประเด็นตัวชี้วัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) และ ภายใน (2S4M)  
    

 ประเด็นตัวช้ีวัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)/ผลการประเมิน  

 รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง  

 1.  ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 0.06  

 2. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T ) 0.08  

 3.  ด้านเศรษฐกิจ  ( Economic = E ) 0.12  

 4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) 0.08  

 สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  0.34  

 ประเด็นตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมภายใน ( 2S4M )/ผลการประเมิน  

 รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง  

 1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S1 ) 0.06  

 2.   ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products  = S2 ) -0.06  

 3. ด้านบุคลากร  (Man = M1) 0.03  

 4.  ด้านประสิทธิทางการเงิน  (Money = M2) 0.03  

 5.  ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3 ) -0.01  

 6.  ด้านการบริหารจัดการ ( Management  = M4 ) 0.01  

 สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  0.07  
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แผนภาพแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 

บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT 
 

 
1 
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ส่วนที่  3 
สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์  
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ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ 

อุดมการณ์หลักการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 อุดมการณ์ 
                เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนโดยรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยทุก
คนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพ่ือเป็นรากฐานที่พอเพียง
ส าหรับการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเพ่ือการพัฒนาหน้าที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและ
ครอบครัว และเพ่ือสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งส าหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือ
การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนในอนาคต 
 หลักการ 
                ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยึดหลักท่ีสอดคล้องกับอุดมการณ์ ดังนี้ 
                  1.หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม เป็นผู้มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ที่พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเท่าทันและชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย 
                  2.หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้มีความรัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ มีความรู้และทักษะพื้นฐานส าหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด 
อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมไทย และสังคม
โลก 

3.หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั่งปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษา 
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างเท่าถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือความ
แตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม 

4.หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
และการจัดการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ศักดิ์ศรีและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 

5.หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ต้องสอดคล้องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2545 นโยบายการศึกษาของ
รัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

           มาตรฐานการศึกษาของชาติ ประกอบด้วยสาระส าคัญ 4 ประเด็น 
           1. อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ 
           2. คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 
           3. การจัดการศึกษา 
           4. แนวน าสู่การปฏิบัติ 
 
มาตรฐานที ่1 อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาของชาติ การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อทุกคน และทุกคน
เพ่ือการศึกษา 
           การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่บูรณาการอย่างสมดุลระหว่าง ปัญญาธรรม 
คุณธรรมและวัฒนธรรม เพ่ือคนไทยทุกคน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มีคุณค่า เต็มตาม
ศักยภาพ ตรงตามความต้องการ แต่ต้นทุนต่ า รัฐสนับสนุนการจัดการศึกษามุ่งสร้างพ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็ก 
ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในวัยเรียน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลวัยท างานที่มีคุณภาพ โดยให้สังคม
มีส่วนร่วมในการด าเนินการ และตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่าการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม 
เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติจริง 
ตัวบ่งชี้ 
1. อุดมการณ ์ 
           - ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดและรับการศึกษาเข้าใจและถือปฏิบัติตามแนวการจัดการศึกษา ตลอด
ชีวิตเพ่ือพัฒนามนุษย์และสังคม 
2. การศึกษาเต็มตามสิทธิ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
           - คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี ที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึง  
           - คนไทยส่วนใหญ่รู้ ใช้สิทธิ และได้รับสิทธิในการศึกษาทุกรูปแบบอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  
3. หลักการจัดการศึกษาในภาพรวม 
           - การจัดการศึกษาทุกระบบ (การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย) มี
คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล และสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกัน 
           - ขอบข่ายและปริมาณความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กร และชุมชน เพ่ิมมากข้ึนทุกปี ทั้งใน
ด้านการจัด การก ากับ สนับสนุน และการตรวจสอบผลการจัดการศึกษา 
           - ผลการจัดอันดับคุณภาพระบบการศึกษาของไทย ไม่ด้อยกว่าประเทศที่มีงบประมาณทางการศึกษา
ใกล้เคียงกัน และอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน 
 
มาตรฐานที ่2 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 
คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
           เป้าหมายของการจัดการศึกษา อยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น "คนเก่ง คนดี และมี
ความสุข" โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย เต็มตามศักยภาพ และตรงตามความต้องการ ทั้งในด้าน
สุขภาพร่างกายและจิตใจ ปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรมและจิตส านึกที่พึงประสงค์  
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 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยเบญจคุณ หรือ คุณ 5 ประการ 
           1. คุณลักษณ์ มีรูปลักษณ์ (สุขภาพ บุคลิกภาพ) กิจลักษณ์ (พฤติกรรม ทักษะความสามารถ) ดี 
           2. คุณค่า มีประสบการณ์จากการเรียนรู้ สัมพันธ์เชื่อมโยงกับการพัฒนาชีวิต  
           3. คุณประโยชน์ มีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ร่วมสร้างและให้สิ่งดีแก่สังคม 
           4. คุณภาพ มีชีวิตร่มเย็นเป็นสุข พออยู่พอกิน เป็นสมาชิกครอบครัว พลเมืองและพลโลก ที่ดี 
           5. คุณธรรม มีความดี เข้าถึงความงามและความจริง ด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโน
สุจริต 
           เบญจคุณ อันเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยดังกล่าว จักเกิดขึ้นได้ด้วยการจัดการเรียนรู้ของครู 
และวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม "พรพระราชทาน 3 ประการ คือ ขอจงมี
ความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม ก าลังกายท่ีสมบูรณ์ " (จาก...การวิเคราะหค์ุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของคนไทย เพ่ือตอบค าถามว่า "เราจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้อะไร?" จากข้อมูลหลายแหล่ง และการบูรณา
การตามแนวพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องพระมหาชนก (สุมน อมรวิวัฒน์, 2546) ดังนี้ 
           1. ความเพียรที่บริสุทธิ์ (pure perseverance) ประกอบด้วย  
                     1) ความสามารถ (performance and skills) เป็นผู้รัก ใส่ใจในหน้าที่การงาน มีทักษะทาง
ภาษา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างาน ทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะการคิดค านวณ ทักษะการ
ค้นคว้าทดลองพิสูจน์เหตุผล ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการจัดการ  
                     2) คุณธรรมและจิตส านึก (morality and conscience) มีคุณธรรมในการกระท า ด้านความ
ละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูรู้คุณ ความไม่เห็นแก่ตัว ความปรารถนาดีเอ้ือเฟ้ือต่อกัน 
ความจริงใจ และความขยันหมั่นเพียร และมีจิตส านึกในการกระท า ด้านจิตส านึกความรับผิดชอบ จิตส านึกใน
คุณค่าของตนและผู้อ่ืน จิตส านึกความเป็นไทย จิตส านึกประชาธิปไตย 
           2. ปัญญาที่เฉียบแหลม ประกอบด้วย  
                     3) ความฉลาดรู้ (knowledge and wisdom) เป็นผู้รู้จริง รู้ครบถ้วน รู้เหตุผล รู้เท่าทัน รู้
เชื่อมโยงความเป็นไทยกับสากล รู้จักตนเอง รู้จักสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รู้วิธีท ามาหากิน และสามารถ
น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต  
                     4) สติปัญญาและความคิด (intelligence and thinking) จิตและสมองมีการท างานเกิดการ
รับรู้ จดจ า และการคิดอย่างถูกต้องแยบคาย สามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์ คิดต่อเนื่อง
เชื่อมโยง คิดสุจริต คิดมีเหตุผล คิดเป็นระบบ คิดเร็ว คิดคล่อง คิดละเอียด คิดมีจินตนาการ สามารถแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือสื่อสารแก่ผู้อ่ืนได้ 
           3. ก าลังกายที่สมบูรณ์ (completely physical health) ประกอบด้วย  
                     5) มีสุขภาพกายและจิต (physical, mental and spiritual health) รวมทั้งสุขภาวะ (well-
being) ทางกายและจิต มีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรค มีภูมิคุ้มกัน ภาวะโภชนาการดี บริหารกาย เล่นกีฬา 
ท่าทางคล่องแคล่วร่าเริง และมีสภาพจิตใจที่แจ่มใส ไม่เครียด มีสุขภาพจิตดี มีความมั่นคงทางอารมณ์ มี
สุนทรียภาพ มีทักษะทางดนตรี ศิลปะ และใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ 
ตัวบ่งชี้ 
1. ก าลังกายก าลังใจที่สมบูรณ์ 
           -คนไทยส่วนใหญ่มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีพัฒนาการด้านร่างกาย สมองและสติปัญญา และด้าน
จิตใจ เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย 
2. ความรู้และทักษะที่จ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวิตและการพัฒนาสังคม  
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           -คนไทยส่วนใหญ่ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง 
           -คนไทยส่วนใหญ่มีงานท า และน าความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์ให้สังคม 
           -ชุมชนหรือสังคมส่วนใหญ่มีการใช้หรือสร้างภูมิปัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3. ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว 
           -คนไทยส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รู้ทันโลก และปรับตัวได้ 
4. ทักษะทางสังคม 
           -คนไทยส่วนใหญ่มีทักษะและความสามารถ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข และ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
5. คุณธรรมและจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
           -คนไทยส่วนใหญ่ด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต 
 
มาตรฐานที ่3 การจัดการศึกษา 
           การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน และการบริหารที่เน้นสถานศึกษาเป็นส าคัญ 
           การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ผู้เรียนเห็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิด และได้เรียน
จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย ได้เรียนตรงตามความสนใจ และมีความสุขในการเรียน ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคล ครูเตรียมการสอนและสื่อท่ีผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย ครูจัดบรรยากาศเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และการพัฒนาความคิดผู้เรียนเป็นระบบที่
สร้างสรรค)์ ความส าเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านบุคคล และ
ปัจจัยด้านการบริหาร ดังต่อไปนี้ 
           3.1 ปัจจัยด้านบุคคล ผู้เรียนได้รับการเตรียมให้มีความพร้อมที่จะเรียน ครูเป็นปูชนียบุคคล และเป็น
กัลยาณมิตร อุทิศตนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและสังคม ผู้บริหารเป็นผู้น าที่เชี่ยวชาญ ผู้จัดการที่ถ่อมตน และปูชนีย
บุคคล ผู้ปกครองและสมาชิกชุมชนมีส านึก ใส่ใจ และเต็มใจให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมตรวจสอบในการ
พัฒนาผู้เรียน และการจัดการศึกษา 
           3.2 ปัจจัยด้านการบริหาร การบริหารจัดการทั้งในระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มี
เอกภาพด้านนโยบาย แต่หลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจลงสู่ระดับสถานศึกษา โดยใช้หลักการ
บริหารจัดการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หลัก
ธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม (good governance) ซึ่งมีหลักการที่ส าคัญ 7 ประการ คือ หลักประสิทธิภาพ 
หลักความคุ้มค่า หลักประสิทธิผล หลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ หลักคุณภาพ หลักการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน และหลักนิติรัฐ/นิติธรรม  
ตัวบ่งชี้ 
1. ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           - ผู้เรียนทุกกลุ่ม ส านึกคุณค่าการเรียนรู้ สนใจใฝ่เรียนรู้ มีความสุขในการเรียนรู้ และได้เรียนรู้ตรงตาม
ความต้องการของตนเองและชุมชน อย่างเต็มตามศักยภาพ 
           - ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ มีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการท างาน และ
ผูกพันกับงาน มีอัตราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินัยลดลง  
           - หน่วยงานที่ให้บริการทางการศึกษามีคุณภาพติดอันดับคุณภาพตามเกณฑ์ระดับนานาชาติมี
สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และความปลอดภัยตามเกณฑ์ 
           - มีการพัฒนาสื่อและการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศทุกรูปแบบเพ่ิมขึ้น ให้เอื้อต่อการ
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เรียนรู้ด้วยตนเองของคนไทยทุกคน 
2. ผลการบริหารที่สถานศึกษาเป็นส าคัญ 
           - ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และสมาชิกชุมชนส่วนใหญ่มีความเต็มใจ ตั้งใจ มีส่วนร่วมปฏิบัติ
หน้าที่ของตน ส่งผลให้ผู้รับบริการ/ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการการศึกษา  
           - ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานที่ให้บริการการศึกษา ส่วนใหญ่ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีความ
ปลอดภัย ลดความขัดแย้ง มีสันติสุข และมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
           - มีแนวโน้มในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรอิสระ เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะกลุ่ม และติดตามการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา และหน่วยงาน ตลอดจนการสั่งสมองค์ความรู้ที่หลากหลาย 
 
มาตรฐานที ่4 แนวน าสู่การปฏิบัติ 
           การสร้างวิถีการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ให้เข้มแข็ง และการใช้มาตรฐานการศึกษา 
          เพ่ือให้การพัฒนาการศึกษาบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ควรต้องมีแนวน าสู่การ
ปฏิบัติ 3 ประการ ดังนี้ 
          4.1 การสร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้เข้มแข็งในด้านต่อไปนี้ การสร้างส านึก ให้คนไทยเห็นคุณค่า
ของการศึกษา โดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสร้างโอกาส
การเรียนรู้ โดยการจัดสรรแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้
ด้วยตนเอง การสร้างลักษณะชีวิต โดยการวางรากฐานนิสัยตั้งแต่เด็กให้รักการอ่าน รักการค้นคว้า ส่งเสริมให้
เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองชอบ การสร้างก าไร ให้คนไทยสามารถน าสิ่งที่เรียนรู้ไปท าประโยชน์ต่อชีวิต และสังคมได้ 
          4.2 การสร้างความเข้มแข็งให้แหล่งเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้ ในระบบครอบครัว ชุมชน กลุ่มเพื่อน
ร่วมวัย องค์กร/สถาบันทางศาสนา แหล่งอาชีพ สื่อมวลชน องค์กรความรู้ในสังคม ระบบสถานศึกษา โดยให้
ความส าคัญกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้จากการวิจัยปฏิบัติการเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ใหม่ 
เป็นเครื่องมือสืบทอดและผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย และเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของครู 
ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา องค์กรและสังคม 
          4.3 กระทรวงศึกษาธิการต้องเป็นผู้น าในการใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดล าดับความส าคัญ 
ติดตามก ากับดูแลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สื่อสารและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง
รู้และเข้าใจบทบาทของมาตรฐานการศึกษา วางระบบการจัดท ามาตรฐานการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน 
พัฒนากลไกท่ีจะช่วยพัฒนาให้กิจกรรมการด าเนินงานทั้งหมดมีมาตรฐานตามท่ีก าหนด 
ตัวบ่งชี้ 
           - มีการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยทุกวิถีทาง 
           - มีการวิจัยศึกษาสร้างเสริม และมีการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้ทุกประเภท 
           - มีการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาชาติ ที่เชื่อมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
การศึกษา สอดคล้องกับล าดับความส าคัญของความจ าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาสังคม และเหมาะสมทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงของโลก 
           - มีการจัดตั้ง และก ากับการด าเนินงาน ขององค์กรที่รับผิดชอบประสานงานระหว่างองค์กร/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาทั้งหมด เพ่ือพัฒนาปรับปรุง ติดตามก ากับ  
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพ่ืออนาคต              

ของประเทศ  สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และ
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนด นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
  1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม 
  2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการ
และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และการ
คิด เพ่ือให้มีความพร้อมเขาสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการท างาน 
  3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตร
และการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
  4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครู เป็นผู้ที่มี 
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน สร้างความม่ันใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 
  5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพเพ่ือการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานได้เป็นอย่างดี 
  6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนอย่างมคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 
  7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศและ
ข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
  8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วมและการประสานงานสามารถ 
ใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพ   
กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 
  9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจ สร้างภาวะจูงใจแรง
บันดาลใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่ 
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  10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้
การศึกษาน าการแก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น 
  11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ไม่ได้คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

วิสัยทัศน ์  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็น

ไทย 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมี   

คุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ 

การศึกษา  และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค ์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย และมีคุณภาพ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ 

เสมอภาค 
3. ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   และสถานศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นการท างานแบบบูรณากา การมีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจและ
ความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
6. พื้นที่พิเศษ  ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่ 

กลยุทธ ์
 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนด 
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุม 

          ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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ผลผลิต 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการด าเนนิงาน 6 ผลผลิต คือ 

1. ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
3. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 

จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนด 6 จุดเน้นการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560   ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
  1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น 
  1.4 สถานศึกษาใช้ STEM  Education BBL DLTV 
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีส าคัญ สู่มาตรฐานสากล  ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  2.2 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ 
  2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง 

2.4 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้าน
เหตุผล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมข้ึน 

2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึน 

 2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้านการแนะแนวและ
ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานท าในอนาคต 

 2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะ
การใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย 

 2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
   3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา  ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้   
   3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
   3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความม่ังมั่นในการศึกษาและการท างาน สามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
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 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล ได้แก่ 
   4.1 ผู้พิการ 
   4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพ้ืนที่พิเศษ 
  4.3  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
   4.4  ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน 
   4.5  ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
 
 2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคลและ
สถานศึกษา 
  1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการ
คิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย 
  1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อม
ของโรงเรียน 
  1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียน การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประคมอาเซียน 
  1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
 4. องค์กร  องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
 
 3. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ าซ้อน มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 
 
 4. จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ 
 2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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 5. จุดเนน้ด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
 1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูล
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน ในการใช้ข้อมูลร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา  DLTV  DLI T   ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 
 
 6. จุดเน้นด้านบริหารจัดการ 
 1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่ายและรับผิดชอบ
ต่อผลการด าเนินงาน 
  1.1 สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา 
  1.3 สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการกระจายอ านาจมีรูปแบบการบริหาจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต าบล 
(Educational Maps) 
  1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ Cluster อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่พิเศษ 
  1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
  1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาร และเกณฑ์การจัดสรรงบเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
  1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ 
  1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัด
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
  1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
  2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
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  2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 
ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
3. การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเน้นกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และกิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สู่ความเป็น
พลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
                     กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การวัด และประเมินผลการศึกษาทุก
ระดับ/ประเภทการศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ความก้าวหน้าทางวิทยาการและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
                     กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา
ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
                     กลยุทธ์ที่ 5  สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
สากล โดยเน้นการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
                     กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
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                     กลยุทธ์ที่ 7  เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ และการทดสอบ
เลื่อนชั้นระหว่างปี ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง 
  กลยุทธ์ที่ 8 เร่งพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มี
ความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
  กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ด้วยรูปแบบที่หลากหลายอย่าง         
มีประสิทธิภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบด้วยรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็น 
  กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยท าข้อตกลงความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 11 สร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน     
ให้เกิดประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 12 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพการศึกษาด้วยการให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  กลยุทธ์ที่ 13 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสด้วยการสนับสนุน
เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ ที่  15  สร้ า ง เครื อข่ ายความร่ วมมื อกับภาคส่ วนต่ า ง  ๆ  ในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 16 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น
คุณธรรม ความโปร่งใส และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 17 เสริมสร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความร่วมมือ และสร้าง
เครือข่าย/ความเป็นพหุภาคีกับองค์กรต่างๆ  
  กลยุทธ์ที่ 18 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
เข้มแข็งและใช้ผลการประเมินระดับชาติเป็นฐานในการพัฒนา 
  กลยุทธ์ที่ 19 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการที่ทันสมัย              
ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 20 เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสร้างเสริมพลังอ านาจให้กับศูนย์เครือข่าย และ
สถานศึกษาในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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ส่วนที่  4 
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที ่ 4 
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 

1. วิสัยทัศน์(VISION) 
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่  (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)  มุ่งม่ันจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม น า

ความรู้      สู่ศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. พันธกิจ(MISSION) 
 1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. จัดหลักสูตรสถานศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 3. จัดกิจกรรมการเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 4. พัฒนา  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ทักษะ  ในการปฏิบัติงานเต็ม
ประสิทธิภาพ ตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. บริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
 6. ส่งเสริมผู้เรียนทุกคนออมทรัพย์ทุกวัน 
 7. จัดภูมิทัศน์ให้น่าอยู่  เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
 
3. เป้าหมาย(GOAL) 
   1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
            2. ผู้เรียนมีทักษะในการคิด  การแก้ปัญหาและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 3. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย  โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4.. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ทักษะ  และการปฏิบัติงานเต็มประสิทธิภาพตาม
สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ 
 6. โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยเน้นการมีส่วนร่วม 
 7. ผู้เรียนทุกคนออมทรัพย์ทุกวัน 
 8. โรงเรียนมีภูมิทัศน์น่าอยู่  สวยงาม  และเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
 
4. กลยุทธ์ (STRATITIC) 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรมพ้ืนฐาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาตามสมรรถนะและเต็มศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

5.  อัตลักษณ์ 
“ยิ้มใส  ไหว้สวย กราบงาม”    
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6.  เอกลักษณ์ 
“เครื่องเบญจรงค์ไทย - อีสาน” 

 

7. ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
1.   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 
8. ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
            กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเน้นกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และกิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สู่ความเป็น
พลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
                     กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การวัด และประเมินผลการศึกษาทุก
ระดับ/ประเภทการศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ความก้าวหน้าทางวิทยาการและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
                     กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา
ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
                     กลยุทธ์ที่ 5  สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
สากล โดยเน้นการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
                     กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
                     กลยุทธ์ที่ 7  เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ และการทดสอบ
เลื่อนชั้นระหว่างปี ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง 
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  กลยุทธ์ที่ 8 เร่งพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มี
ความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
  กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ด้วยรูปแบบที่หลากหลายอย่าง         
มีประสิทธิภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบด้วยรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็น 
  กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยท าข้อตกลงความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 11 สร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน     
ให้เกิดประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 12 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพการศึกษาด้วยการให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  กลยุทธ์ที่ 13 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสด้วยการสนับสนุน
เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ ที่  15  สร้ า ง เครื อข่ ายความร่ วมมื อกับภาคส่ วนต่ า ง  ๆ  ในการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 16 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น
คุณธรรม ความโปร่งใส และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 17 เสริมสร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความร่วมมือ และสร้าง
เครือข่าย/ความเป็นพหุภาคีกับองค์กรต่างๆ  
  กลยุทธ์ที่ 18 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้
เข้มแข็งและใช้ผลการประเมินระดับชาติเป็นฐานในการพัฒนา 
  กลยุทธ์ที่ 19 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการที่ทันสมัย              
ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 20 เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสร้างเสริมพลังอ านาจให้กับศูนย์เครือข่าย และ
สถานศึกษาในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
 
 
 
 


