
 
 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  
เรื่อง นโยบาย จุดเน้น ประเด็น ตัวชี้วัด และแนวทางหรือกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 

 

******************************* 
 

นโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  
 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 ที่ว่ำ 
“เป็นองค์กรคุณภาพ บริหารจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐาน ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีคุณลักษณะและ
ทักษะท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีอีสาน”และสนองตอบต่อทิศทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถี
คุณภาพ” ทีมุ่่งเน้นควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ ส่งเสริมโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
อย่ำงเท่ำเทียม และบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  จึงก ำหนดนโยบำย จุดเน้น ประเด็นพัฒนำ และ
ตัวชี้วัด และแนวทำงหรือกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ยโสธร  เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 -2566 ดังนี้ 

 

1. ด้านโอกาสและความเสมอภาค 
1.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย  

จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ให้สมกับวัย 
  1.2 ด ำเนินกำร ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส่งเสริมให้ผู้ เรียนที่มีฐำนะยำกจน ได้รับทุนกำรศึกษำ 
เพ่ือวำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพ่ือกำรศึกษำต่อ และหรือประกอบอำชีพ        
ตรงตำมศักยภำพ และควำมถนัดของตนเอง    

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำร 
ป้องกันไม่ให้ออกจำกระบบกำรศึกษำ ช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคัน ตลอดทั้งเด็กที่ มีควำมเสี่ยง       
ทั้งเรื่องทำงเพศ ยำเสพติด เรื่องไม่พึงประสงค์หรือภัยอ่ืนๆ ให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน  
  1.4 ส่งเสริมให้เด็กพิกำร ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต 
มีพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ พ่ึงตนเอง อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีศักด์ิศรี โดยกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม 
หรือ ส่งต่อไปยังสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กพิกำรโดยเฉพำะ 
  1.5 ส่งเสริม  สนับสนุน เปิดโอกำสในกำรจัดกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งใน
ระบบ นอกระบบ หรือ รูปแบบอ่ืน โดยสถำนศึกษำ  ผู้ปกครอง  ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ หรือ
องค์กรอ่ืน  
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2. ด้านคุณภาพ 
  2.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจและมีควำมรักในสถำบันหลัก
ของชำติ ยึดม่ันกำรปกครองในระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้ำนเมือง และมีคุณลักษณะ ทักษะที่สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีอีสำน 

2.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำผู้เรียนให้อ่ำนออก เขียนได้ คิดค ำนวณได้ ผู้เรียนมีควำมรู้  
คุณลักษณะ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 ตำมที่หลักสูตรขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
  2.3 ส่ งเส ริม สนั บสนุ น พัฒ นำ ผู้ เรี ยน ให้ มี สมร รถนะหลั กที่ จ ำ เป็ น ในแต่ละระดับ           
ตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะก ำหนด โดยผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำ และระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียน 

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำให้นักเรียนระดับประถมศึกษำตอนปลำย มัธยมศึกษำตอนต้น 
ให้มีคุณลักษณะและทักษะด้ำนอำชีพ ด้ำนกีฬำ ด้ำนดนตรี หรือด้ำนอ่ืนๆ ตำมที่ตนเองชื่นชอบ มีศักยภำพและ
ถนัด เพ่ือเป็นพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพและศึกษำต่อเม่ือจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  2.5 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง และมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู  
                     2.6 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกำรศึกษำ วิเครำะห์ 
วิจัย พัฒนำสื่อนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ รวมถึงจัดให้มีกำรแสดง แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และเผยแพร่ ผลงำนวิจัย 
สื่อ นวัตกรรมทำงกำรศึกษำนั้น 
  2.7 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เชื่อมโยงกับกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำโดยใช้กระบวนกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน
ต ำแหน่งและวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   

3. ด้านประสิทธิภาพ 
  3.1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้เป็นระบบ มีฐำนข้อมูล
สำรสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรบริหำร ใช้ พ้ืนที่อ ำเภอ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียน 
โรงเรียน และห้องเรียนเป็นฐำนกำรพัฒนำ เน้นกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยพัฒนำ  เช่น ก.ต.ปน. อ.ก.ต.ปน. 
สมำคม ชมรม หรือ เครือข่ำยภำยนอก 

3.2 พัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้เป็นองค์กรคุณภำพโดยมีมำตรฐำนตำมเกณฑ์ 
กำรประเมินฯ เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติและ
ยึดม่ันในค่ำนิยมองค์กร  
  3.3 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็ก ให้เป็นโรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมี
คุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
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  3.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนขยำยโอกำ สทำงกำรศึกษำ ที่ มีจ ำนวนนัก เรียนชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ  
  3.5 ส่งเสริม พัฒนำระบบกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรนิเทศ
ภำยใน และน ำผลมำใช้เป็นข้อมูลในพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  3.6 ส่งเสริม สนับสนุ น พัฒนำให้มีระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ พ้นจำกภัยพิบัติ หรือภัยคุกคำม
ทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่แล ะ           
โรคอุบัติซ้ ำ 
 

จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
ผลลัพธ์คำดหวัง คือ ผู้เรียนมีควำมรู้ คุณลักษณะ ทักษะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ เป็น SMART Student 
 

ด้าน ประเด็นพัฒนา (งาน) ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) 
ทักษะ (Skills ; S) 1.พัฒนำผู้ เรี ยนให้ มีทั กษะกำรคิด

ชั้นสูง 
-จ ำนวน/ร้อยละผู้ เรียนที่มีควำมสำมำรถคิด
วิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น แก้ปัญหำได้ 

2.พัฒนำผู้ เรียน ให้ มีทั กษะกำร ใช้
เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร 

-จ ำนวน /ร้อยละผู้ เรียนที่ สำมำ รถใช้หรื อ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรเรียนรู้ได้ 
-จ ำนวน/ร้อยละผู้เรียนที่สำมำรถสื่อสำรอย่ำง
สร้ำงสรรค์ผ่ำนกำรเขียน กำรพูด หรือผ่ำนสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล  

3.พั ฒ น ำ ผู้ เรี ย น ให้ ทั ก ษ ะ ก ำ ร
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 

-จ ำนวน/ร้อยละผู้ เรียนชั้นประถมศึกษำตอน
ปลำย มัธยมศึกษำตอนต้นสร้ำงนวัตกรรมได้ 

4.พัฒนำผู้ เรียนให้มีทักษะด้ำนอำชีพ
และกำรมีงำนท ำ 

-จ ำนวน/ร้อยละผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6        
มีทั กษะกำ ร เรียน รู้  สมร รถน ะที่ ส ำ คั ญ         
ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ 
-จ ำนวน/ร้อยละผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3        
มีทั กษะกำร เรียน รู้  สมรรถนะที่ ส ำ คัญ ที่
เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ 
-จ ำนวน/ร้อยละผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
เข้ำศึกษำต่อสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ 

5.พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะด้ำนกีฬำ 
ด้ำ นดนตรี  ด้ ำน วัฒนธรรม หรื อ       
ด้ำนอ่ืน ๆ ตำมที่ตนถนัดและสนใจ 

-จ ำนวน/ร้อยละผู้เรียนมีควำมสำมำรถด้ำน
กีฬำ ด้ำนดนตรี ด้ำนวัฒนธรรม หรือ  ด้ำน
อ่ืน ๆ ตำมที่ตนถนัดและสนใจ 
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ด้าน ประเด็นพัฒนา (งาน) ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) 
คุณธรรม (Moral ; M) 6. พัฒนำผู้ เรียน ให้ มี คุณลั กษณ ะ

พ้ืนฐำ น  4 ด้ ำ นตำมพระบรมร ำ
โชบำยด้ำนกำรศึกษำในหลวงรัชกำล
ที่ 10 

-จ ำนวน/ร้อยละผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
ปร ะสงค์ เป็ น ผู้ ที่ มีทั ศนค ติที่ ถู ก ต้ องต่ อ
บ้ำนเมืองระดับดีขึ้นไป 
-จ ำนวน/ร้อยละผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เป็นผู้ที่มีพ้ืนฐำนชีวิตที่ม่ันคง 
มีคุณธรรมระดับดีขึ้นไป  
-จ ำนวน/ร้อยละผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เป็นผู้ที่ มีควำมรักงำน สู้งำนท ำงำน
เป็น ท ำงำนให้ส ำเร็จระดับดีขึ้นไป 
-จ ำนวน/ร้อยละผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เป็นพลเมืองที่ดีระดับดีขึ้นไป 

7.พัฒนำผู้ เรียนให้ เป็นคนดี มีวินั ย 
และรับผิดชอบ 

จ ำนวน/ร้อยละผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
ป ร ะส ง ค์ เป็ น ค น ดี  วิ นั ย  แ ล ะมี ค วำ ม
รับผิดชอบระดับดีขึ้นไป 

8.พัฒนำผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะที่สอดคล้องกับหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีอีสำน  

-จ ำนวน/ร้อยละผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
ปร ะสงค์ตำ มหลั กปรัชญำ ของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับดีขึ้นไป 
-จ ำนวน/ร้อยละผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และทักษะที่สอดคล้องกับวิถีอีสำน
ระดับดีขึ้นไป 

ผลสัมฤทธ์ิ 
(Achievement ; A) 

9.พัฒนำผู้ เรียน ระดับปฐมวั ยให้ มี
พัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมวัย 

-จ ำนวน/ร้อยละผู้ เรียนระดับปฐมวัยผ่ ำน
เกณฑ์กำรประเมินพัฒนำงำนทั้งด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ 
-จ ำนวน/ร้อยละผู้ เรียนปฐมวัยมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตำมมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึ ง
ประสงค์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  

 10.กำ รท ด สอ บ ท ำ งกำ ร ศึก ษ ำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 

-จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
ผลกำรทดสอบทำ งกำ รศึกษำระดับชำ ติ        
ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของชั้นประถมศึกษำปีที่ 
6 มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพ่ิมขึ้น 
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ด้าน ประเด็นพัฒนา (งาน) ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์) 
  -จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พ้ืน ฐำ น (O-NET) ชั้ น มัธยมศึ กษำ ปี ที่  3 
มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพ่ิมขึ้น 

 11 .ก ำ รทดส อบ ควำ มสำ ม ำ รถ
พ้ืนฐำนระดับชำติ (NT) 

-จ ำนวน/ร้อยละนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 
3 มีคะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ
พ้ืนฐำนระดับชำติ (NT) มำกกว่ำร้อยละ 50 
เพ่ิมขึ้น 

การอ่านการเขียน 
(Reading & Writing; R ) 

12.พัฒ นำ กำ รอ่ ำนออก เขียน ได้ 
และค ำนวณได้ของนักเรียน ระดับ          
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 
 

-จ ำนวน/ร้อยละนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 
1-3 ที่อ่ำนออก เขียนได้ ตำมเกณฑ์ 
-จ ำนวน/ร้อยละนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 
1-3 ที่คิดค ำนวณได้ ตำมเกณฑ์ 

13.พัฒ นำ ควำ มสำ มำ รถผู้ เรีย น         
ด้ ำ นกำ ร รู้ เรื่ อ งกำ ร อ่ ำ น  รู้ เรื่ อ ง
คณิตศำ สตร์ รู้ เรื่ องวิ ทยำศำสตร์  
ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 

จ ำนวน/ร้อยละของผู้ เรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้นได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะกำรรู้ เรื่อง
ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ด้วยชุดฝึก
สมรรถนะและข้อสอบ PISA style  

การท างานเป็นทีม 
Teamwork& 
Leadership ; T)  

14.กำรพัฒนำผู้ เรียนให้มีทักษะกำร
ร่วม มือกำ รท ำ งำ น เป็ นที มแล ะ      
ภำวะผู้น ำ 

-จ ำนวน /ร้ อยละผู้ เรียนที่มีควำมสำมำรถ
ท ำงำนโดยใช้ควำมร่วมมือ(ทีม) 
-จ ำนวน/ร้อยละผู้ เรียนที่มีคุณลักษณะหรือ
ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำ 

15.กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะด้ำน
ควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรมหรือต่ำง
แนวควำมคิด 

-จ ำนวน/ร้อยละผู้ เรียนที่สำมำรถปรับตัวเข้ำ
กับบุคคลที่มีควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม 
หรือแตกต่ำงด้ำนควำมคิด 
-จ ำนวน/ร้อยละผู้ เรียนที่ สำมำรถปรับตัว
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 16.กำรพัฒนำผู้ เรียนให้มีทักษะกำร
เจรจำ ต่อรองและไกล่เกลี่ยเพ่ือแก้ไข
หรือลดปัญหำควำมขัดแย้ง 

-จ ำนวน/ร้อยละผู้ เรียนที่มีควำมสำมำรถใน
กำรเจรจำ ต่อรอง ไกล่เกลี่ยเพ่ือแก้ไขหรือลด
ปัญหำควำมขัดแย้ง 

 
แนวทางหรือกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นจุดเน้น 

แนวทำงหรือกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนเพ่ือให้บรรลุถึงผลลัพธ์ ใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยตำม 
ควำมเหมำะสม สอดคล้องกับประเด็นพัฒนำและบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ ชั้นเรียน
หรือห้องเรียน และผู้เรียน เช่น 
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1. กระบวนกำรบริหำร 
2. กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ 
3. กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
4. กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหรือกำรจัดกำรเรียนรู้ 
5. โครงกำร โครงงำน หรือกิจกรรม 
6. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
7. วิธีกำร รูปแบบ เทคนิคเฉพำะ 
8. โครงกำรตำมนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ 
9. บูรณำกำรหรือผสมผสำน 
10.กำรวิจัยในชั้นเรียน 
11. อ่ืน ๆ  

 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

ประกำศ  ณ   วันที่  18   ตุลำคม  พ.ศ. 2564 
 
 

 
 

( นำยบวร   เทศำรินทร์ ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

..........พิมพ์ 
...........ทำน 
.........ตรวจ 


