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ส่วนที่ 2 
นโยบายและการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการในแผนปฏิบัติการกับนโยบาย 

และมาตรฐานการศึกษา 
1. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)   
 คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 วิสัยทัศน์  
  “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม    
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

 เป้าหมาย 
   1. ความม่ันคง 
      1.1 การมีความมั ่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี ่ยนแปลงทั ้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง   
      1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่นำไปสู่ 
การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
      1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน  
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  
        1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต   
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
        1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ   
  2. ความม่ังคั่ง    
      2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศ 
ในกลุ่มรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น   
      2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั ้งภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค  
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาค  และระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง   
      2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์  
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม   
 3. ความย่ังยืน 
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  3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี 
ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   
  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ   
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ 
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
  3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
  2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
  3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
  4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม   

 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้อง 
กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจน
การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   ยุทธศาสตร์ที ่  2.3 การพัฒนาผู ้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโต 
          ของประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า 
         เทียม และท่ัวถึง 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม   
   ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ 
         และสังคม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาด 
           ที่เหมาะสม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม 
          และเป็นสากล 
2.  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน  ได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 โดยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580)  แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  ที่มี
ความสำคัญเร่งด่วน  สามารถดำเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564-2565 ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ (1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาตั ้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  เพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  และ (3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  รวมทั้งนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ตามแผนแม่บทภายได้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ 2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
กำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับประถมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี  สมวัยทุกด้านโยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย  มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะที่จำเป็นของ
โลกอนาคต  สามารถแก้ปัญหา  ปรับตัว  สื่อสาร  และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล  มีวินัย  มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้  อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู ้สิทธิและหน้าที่  มีความรับผิดชอบและมีจิต
สาธารณะ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น  
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่  วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา  ส่งเสริมโอกาสทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงกำหนดนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ดังนี้ 
 

 1. ด้านความปลอดภัย 
     พัฒนาระบบกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา  จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
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 2. ด้านโอกาส 
              2.1 สนับสนุน  ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน  มีพัฒนาการที่ดี  ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  วินัย  
อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ให้สมกับวัย 
              2.2  ดำเนินการ  ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน  วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ  สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ  และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของคนเอง  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่
ความเป็นเลิศ  เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
              2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพื่อป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา  รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็ดออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่า
เทียมกัน 
              2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส  ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีทักษะใน
การดำเนินชีวิต  มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  ด้านคุณภาพ 
               3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเ)นของโลกใน
ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี  มีวินัย  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
               3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมมรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์  การคิดขั้นสูง  นวัตกรรม  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีดิจิทัล  และภาษาต่างประเทศ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  และการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
               3.3  ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ
ระดับ  จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง  รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
               3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโยลี
ดิจิทัล    มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
               4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  มีนวตกรรมเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง  ทันสมัย  และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
               4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี ่มุมเมือง  โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนขนาดเล็ก  และ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที ่
               4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
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               4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ  และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 
               4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               4.6  เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 

3. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 

 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

4. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  
    ปี 2564 

จากการประเมินสภาพปัจจุบันขององค์กรที่ได้ศึกษาจากผลการดําเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ 
แล้วจึงนํามาใช้ประกอบการกําหนดทิศทางขององค์กรดังนี้ 
 
1. วิสัยทัศน์ (Vision) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้กําหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาและน้อมนําศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 

2.พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล DigitalTechnology 

เพ่ือพัฒนามุ่งสู่Thailand 4.0 
 

3. เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
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มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อื ่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ 
อ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ 
มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย 
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี
(Global Citizen)  พร้อมก้าวสู่สากลนําไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SustainableDevelopment Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 และสถานศึกษา มีสมดุลในการบริหาร 
จัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 

4. อัตลักษณ์/ค่านิยมองค์กร  อัตลักษณ์ของสํานักงานคือ 
“โปร่งใส สุจริต จิตอาสา น้อมนําศาสตร์พระราช สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 

5. นโยบาย 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดีแนวทางดําเนินการ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 

1.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษา
ตามมาตรการที่กําหนด 

1.2 สถานศึกษา 
(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน 
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ รักษาศีลธรรม 
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2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง
ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 

2.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษา 
ตามมาตรการที่กําหนด 

2.2สถานศึกษา 
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจาก ยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้า  มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจน
รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 

(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชน 
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับคําปรึกษา 

ชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
แนวทางดําเนินการ 

1.สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.1 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาดําเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียน และ 

จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง นําไปสู่การพัฒนาให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็น
เลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน 
ตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

1.3 กํากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั ้งรายงานผลการดําเนินงานต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. สถานศึกษา 
2.1 ดําเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัดโดย 

จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล 

2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย 
ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
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2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร ับการพัฒนา เพื ่อปรับเปลี ่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ 
และความถนัด 

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 

2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะ 
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้น ม.3 และ ม.6 

2.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางดําเนินการ 

1.พัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
1.สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมให้โรงเรียนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้อง 

กับทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 และครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้จาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” 
ผู ้อํานวยการการเรียนรู้ ผู ้ให้คําปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู ้ และปรับระบบการวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

2. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการ 
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน

ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

(2) ประสานการดําเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 และ 
ม.6 วิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
ความสามารถความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได ้

(4) จัดทําแผนงาน โครงการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรม นําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรม
กีฬาการออกกําลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

(5) กํากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
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       2. สถานศึกษา 
(1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

 (2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน/บันได 5 ขั้น 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิด
ในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) 
 (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ 
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรม นําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย 
และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอย่างมี 
ความสุข  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (SEL) 
 (6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      3. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
 2. สถานศึกษา 
 (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื ่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กําหนด 
 (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบ
ดิจิทัล 
 3.การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจําเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need 
Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
 (2) จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื ่อมโยง กับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(Career Path) 
 (3) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทําข้อมูล
ความต้องการหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
 (4) สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กําหนดที่ 
เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
 (5) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 
 (6) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ 
ด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ
สื่อสารภาษาท่ี 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 
 (7) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอน 
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ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 (8) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัด 
ประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั ้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัต ิจร ิง (Active 
Learning) 
 (9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) 
 (10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้  ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
 (11) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ 
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
 (13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ 
Face - to - Face Training 
 (14) ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกําหนดด้านคุณภาพ และ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
 (15) นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื ่องมือในการบริหารจัดการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทําฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
 1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
 2) พัฒนาครูให้มีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
 

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมลำ้ทางการศึกษา 
แนวทางดําเนินการ 
 1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให ้
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  1. สํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองระดับท้องถิ่น 
ภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการ
กํากับ ติดตามและประเมินผล 
  2.สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วาง
แผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่จัดทําแผนการรับนักเรียนและบริหารจัดการ
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ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจน สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้
เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
 2. การยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่สํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐาน ที่กําหนด และติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
 3. สนับสนุนให้ผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
  (1) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อของรับงบประมาณในการสนับสนุน
ให้กับผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 
  (2)ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทําแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดทําแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
  (3) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตาม กํากับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 
 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน 
  (1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงและมีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
  (2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน
ให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ และให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียน
การสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (DLT) 
 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางดําเนินการ 
 1. จัดทํา Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดําเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้าง 
จิตสํานึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2. จัดทําคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 
 3. จัดทําเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ําและชุมชนคาร์บอนต่ําและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้ 
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ํา 
 4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทําหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็น 
กับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลด 
ก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลด 
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดําเนินชีวิตประจําวัน Carbon emission /Carbon Footprint ใน 
สถานศึกษาสู่ชุมชน 
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 5. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการ ขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 6. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม 
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 7. ดําเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 8. พัฒนา และส่งเสริมกระบวนการ รณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป็นสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบ และยกระดับสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสํานักงานสีเขียว 
และสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 
 9. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานําร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก 
และสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสํานักงานและสถานศึกษา 
 10. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง 
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 11. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อ 
ความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก 
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 12.พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนําขยะมาใช้ 
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบําบัดน้ําเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้ 
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 13. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ําสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี 
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ําเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 14. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน 
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือนําความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทําโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 15. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชน 
วัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นําความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ 
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000ชุมชน 
 16. จัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลน์และนิเทศเชิง 
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนําเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
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นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
แนวทางดําเนินการ 
1. ให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
 (1) สถานศึกษาได้รับการกระจายอํานาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
 (2) สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทําหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ
ดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
2. พัฒนาสํานักงานเป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานของสํานักงาน ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (1) ส่งเสริม พัฒนาให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรม
และความโปร่งใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขอ ง
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานํานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
 (4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based Management) 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “สหวิทยาเขต” 
 5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
 (6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต ชมรมโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ขนาดเล็ก 
 7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
 8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ  และมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
 (9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
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5.ทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ อัตลักษณ์ ของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ : “ ภายในปี 2565 โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพเทียบเคียง 
                มาตรฐานสากล” 
               
พันธกิจ  :         1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้น 
                         นักเรียนเป็นสำคัญ 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ 
    และมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน 
    คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(OBECQA) 
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
    และทันสมัย 
6. สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษาเพ่ือร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ :    1. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีกระบวนการจัดการความรู้สู่ครูมืออาชีพและมีรูปแบบ 
    การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
4. มีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงาน 
    คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(OBECQA) 
5. มีสื่อ  เทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ที่มีประสิทธิภาพ 
6. มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. พัฒนานักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ 
4. บริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบคุณภาพ  
 

กลยุทธ์ระดับโรงเรียน 
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
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กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรท้องถิ่นเทียบเคียงมาตรฐานสากล การจัดการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
1.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ภาษาใหม่

ในโลกอนาคต (Coding) และการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
1.3 ส่งเสริมการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปัญญาทองถิ่นมาใชในการ

จัดการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหา ความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
1.4 ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการจัดการเรียนรู้  อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้

กระบวนการ PLC 
1.5 ส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
1.6 ส่งเสริมให้บุคลากรมีวิจัยในชั้นเรียน พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน     
 

กลยุทธ์ระดับโรงเรียน 
2. พัฒนานักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 และความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ 
  2.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

2.3 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ภาษาเพ่ือ

การสื่อสาร 
2.5 พัฒนาผู้เรียนให้มี  ทักษะชีวิต    ทักษะวิชาการ และทักษะอาชีพ 
2.6 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2.7 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 
 

พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
2.8 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีวินัย  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2.9 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมของโรงเรียน 

“ร่วมสร้างสรรค์งานอย่างเป็นระบบ สร้างความเป็นหนึ่งเดียว” 
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2.10 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 

2.11 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ส่งเสริม
กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย 

2.12 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
2.13 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามค่านิยมหลัก 12 ประการและ มีจิตสำนึก

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.14 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยชมรม TO BE 

NUMBER ONE 
2.15  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ   
 

กลยุทธ์ระดับโรงเรียน 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ 
 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
3.1 ส่งเสริมครูให้ได้รับการพัฒนาวิชาชีพตามสมรรถนะของสายงาน   

  3.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร เป็นครูมืออาชีพและมีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

3.4 สร้างเสริมแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

 

กลยุทธ์ระดับโรงเรียน 
4. บริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบคุณภาพ  
 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
4.1 พัฒนาบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ    

โดยใช้รูปแบบ  SAKONPAT(s) MODEL 
4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนด้วยระบบ

การเรียนการสอน  ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบกิจกรรมนักเรียนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง  
ทันสมัย  และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

4.3 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพ 
4.4 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.5 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  ให้มีคุณภาพอย่างอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
4.6 พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
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4.7 สร้างเครือข่ายการศึกษาท้ังระดมทรัพยากรท้องถิ่นมาช่วยในการจัดการศึกษา 
ค่านิยมองค์กร  : มุ่งม่ัน  สร้างสรรค์  ร่วมกันพัฒนา 
วัฒนธรรมองค์กร :  ทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมาย  พร้อมให้บริการชุมชน 

นวัตกรรม      :  SAKONPAT(s) MODEL 

 
S = Students to Success   นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนและทักษะชีวิต 
A = Authority     ปฏิบัติงานตามบทบาท อำนาจ  หน้าที่ และบริการชุมชนด้วยความเต็มใจ 
K = Knowledge      นำความรู้ความสามารถที่ได้จากการพัฒนามาต่อยอดและเผยแพร่สู่ชุมชน 
O = Objective     ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน 
N = Network     มีภาคีเครือข่ายครอบคลุมทุกภาคส่วน 
P = Professional    มีความรู้ ความชำนาญ  และมีความเป็นมืออาชีพ 
A = Academic Excellence  มีความเป็นเลิศ ทางวิชาการ 
T = Team Work    ทำงานเป็นทีมเพื่อองค์กร   และชุมชน 
(S) = Sustainability    เกิดความย่ังยืน 


