
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ภายใต้กรอบระยะที ่มี
สภาวะการณ์ ของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยีมีความซับซ้อน                
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กระบวนการ และเครื่องมือ ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีความหลากหลาย การขับเคลื่อนการ
พัฒนาจะก่อให้เกิดคุณค่า ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (2563-2566) โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  
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ใช้โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม จัดทำเป็นแผนพัฒนาคุณภาพระยะยาว   
ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
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คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี(2563-2566)               

ฉบับนี้ จะเป็นแบบอย่างและแนวทางการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ประสบผลสำเร็จตาม
เป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ 

 
 
                                                                      คณะผู้จัดทำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
       เรื่อง                                                                                             หน้า 

บทที ่1 ข้อมูลทั่วไป                                                                      1 
1.1 ประวัติโรงเรียน         1  
1.2 อาณาเขต          2  
1.3 เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา        2  
1.4 ลักษณะภูมิประเทศ         2  
1.5 ลักษณะของชุมชน         3  
1.6 แผนผังโรงเรียน        3  
1.7 โครงสร้างการบริหารงาน       4  
1.8 บุคลากรฝ่ายบริหาร         5  
1.9 ข้อมูลบุคลากร         5  
1.10 ข้อมูลนักเรียน         5  
1.11 รายชื่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      6  
1.12 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET      6 
1.13 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน       8  
1.14 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน        10  
1.15 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่สี่ (สมศ.)    11  
1.16 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)      16 

บทที่ 2 กรอบแนวคิดและทิศทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    19  
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย       19 
2) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)     20 
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –2564)   22 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ       25 
5) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)     33 
6) นโยบายรัฐบาล        36 
7) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 39 
8) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    41 
9) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดบึงกาฬ       47 
10) ทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 48 

 



บทที่ 3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา        51  
3.1 การบริหารการจัดการศึกษา        51 

บทที่ 4 ปัจจัยแห่งความสำเร็จและแนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติ    69 
 



1 
 

บทที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ประกาศจัดตั้งเมื่อ 13 มกราคม 2534 มีพื้นที่

จำนวน 88 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ห้วยหล่ม เดิมเป็นสาขาโรงเรยีน
หนองหิ้งพิทยา เมื่อครั้ง นายโกวิท วรพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา มีนโยบายขยาย
โอกาสทางการศึกษาในชนบทให้กว้างขวางและแพร่หลายยิ่งขึ้น จึงได้อนุญาตให้โรงเรียนหนองหิ้ง
พิทยา จัดทำสาขาโรงเรียนขึ้น ที่ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ให้เปิดรับนักเรียน 
เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ในนาม โรงเรียนหนองหิ้ง
พิทยา (สาขาท่าสะอาด) เมื่อต้นปีการศึกษา 2534 เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2534 โดยนายประยูร  ยวนยี ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาในขณะนั้น     
มีคำสั่งแต่งตั้ง นายนิพนธ์ ก้องเวหา ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 4 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานโรงเรียนสาขา ปัจจุบันโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
มีนายสุวัฒน์  อินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

 
 
 
ตราประจำโรงเรียน  

 
 
สีประจำโรงเรียน 
 
 
อักษรย่อ                                  ป.ช.น. 
รหัสประจำโรงเรียน                     1038104005 
คติพจน์                                สัจจังเว อมตาวาจา 
                                             (วาจาจริง เป็นสิ่งไม่ตาย) 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน                    ต้นปาริชาด 

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38150 โทรศัพท์ (042)021090 Website : www.prachanimit.com                  
E-mail : prachanimitspm21@gmail.com สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

 

เขียว 

ชมพ ู

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 
 

 

http://www.prachanimit.ning.com/
mailto:prachanimitspm21@gmail.com


2 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
1.2 อาณาเขต 
 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล มีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดถนนสาธารณะหมู่บ้าน  
ทิศใต้ ติดกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 222 ถนนพังโคน-บึงกาฬ 
ทิศตะวันออก ติดกับท่ีดินเอกชน  
ทิศตะวันตก ติดกับถนนสาธารณะและที่ดินเอกชน 

 
1.3 เขตพื้นที่บริการ 

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ดังนี้ 
1) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ 

- โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 
- โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง  
- โรงเรียนบ้านหัวแฮต 
- โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด   

  2) ระดับมัธยมศึกษาปีที ่4 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 
   - โรงเรียนบ้านหัวแฮต 
   - โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 

 
1.4 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ตำบลท่าสะอาดตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่มดินปนทราย ในฤดูแล้ง สภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้าน 
ค่อนข้างจะแร้นแค้น ตามสภาพดินฟ้าอากาศ สภาพพื้นดินที ่เป็นดินทราย ดินลูกรัง ไม่เหมาะ                   
จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ห้วยหนองคลองบึงจะแห้ง ไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้ ส่วนฤดูฝน                       
น้ำจะท่วม หลากโดยทั่วไป ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไร่นาของชุมชนเป็นอย่างมากในบางหมู่บ้าน 
เช่น บ้านอุดมพร จากสภาพภูมิประเทศดังกล่าว ได้เกิดปัญหาตามมาคือ ชุมชนทิ้งถิ่นฐานเพื่อไป
ทำงานที่อ่ืน ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยก เด็กและเยาวชนไร้ผู้อบรมดูแล 
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1.5 ลักษณะของชุมชน 
 อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกรรม ทำนา ทำสวนยางพารา ซึ ่งถือได้ว ่ายางพารา                  
เป็นอาชีพที่ชาวบ้านใช้เป็นอาชีพหลัก ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประเพณี/ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น               
ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือประเพณีบุญบั้งไฟและประเพณีบุญแข่งเรือ 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาชีพหลักคือเกษตรกรรม ทำนา 
ทำสวนยางพารา ซึ่งถือได้ว่ายางพาราเป็นอาชีพที่ชาวบ้านใช้เป็นอาชีพหลัก ส่วนใหญ่นับถือ  ศาสนา
พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 50,000 – 150,000 บาท จำนวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน 
 
1.6 แผนผังโรงเรียน 
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1.7 โครงสร้างการบริหารงาน 
ระบบโครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้างสายงานการบริหารโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
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1.8 บุคลากรฝ่ายบริหาร 
นายสุวัฒน์  อินทวงศ์    ผู้อำนวยการโรงเรียน  
นายประสิทธิ์ มายูร   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
นางสาวอุมาพร  แข่งขัน   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  
นายนิยม ศรีนุกูล   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  
นายสุทธิชัย  โคตาแสง   หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ  
นายฉัตรชัย  สุจริต   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
1.9 ข้อมูลบุคลากร 
 

ระดับการศึกษา จำนวน 
ผู้บริหาร 2 

ครูประจำการ 10 
พนักงานราชการ 1 

ลูกจ้างประจำ(พนักงานบริการ) 1 
ลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง) 2 

ลูกจ้างชั่วคราว(ธุรการ,นักการ) 2 
รวม 18 

 
1.10 ข้อมูลนักเรียน  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 2 16 17 33 
ม.2 2 18 14 32 
ม.3 2 24 23 47 
รวม 6 58 54 112 
ม.4 1 12 23 35 
ม.5 1 10 16 26 
ม.6 1 13 9 22 
รวม 3 35 48 83 

รวมทั้งหมด 9 93 102 195 
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1.11 รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) นายศุภชาติ ดีแกง  ประธานกรรมการ  
2) นางสาวนิตยา พันธ์เลิศ   ผู้แทนผู้ปกครอง  
3) จ่าสิบเอกจักราชัย คุณสมบัติ  ผู้แทนครู  
4) ดาบตำรวจพรมชัย บุญละคร  ผู้แทนองค์กรชุมชน  
5) นายจักรกฤช ทิพย์กัลยา  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) นางศิริลักษณ์ วงษ์วิราช  ผู้แทนศิษย์เก่า  
7) นายบรรจง โสภาจร  ผู้แทนองค์กรศาสนา  
8) นายสำราญ ทองห่อ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
9) นายสุวัฒน์ อินทวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

1.12 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
 

คะแนน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา  2562  
 

รายวิชา ปีการศึกษา 2562 

ภาษาไทย 39.75 

ภาษาอังกฤษ 25 

คณิตศาสตร์ 19 

วิทยาศาสตร์ 26.14 
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คะแนน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษ 2562 
 

รายวิชา ปีการศึกษา 2562 
ภาษาไทย 32.04 

สังคมศึกษา 30.30 

ภาษาอังกฤษ 19.95 

คณิตศาสตร์ 15.33 

วิทยาศาสตร์ 25.65 
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1.13 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1) มีความจงรักภักดีต่อรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  

พฤติกรรมบ่งชี้  
1.1 แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ และทำหน้าที่

พลเมืองที่ด ีต่อประเทศชาติ  
1.2 ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนในหลักศาสนาที่ตนนับถือ  
1.3 มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครู และผู้มีพระคุณ 

2) มีความซื่อสัตย์สุจริต  
พฤติกรรมบ่งชี้  

2.1 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น  
2.2 มีความซื่อตรง ยุติธรรม ต่อตนเองและผู้อ่ืน  
2.3 มีความซื่อตรงต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 3) มีวินัย มีความรัก ความสามัคคีท้ังในสถาบันของตน และสถาบันอ่ืน  
พฤติกรรมบ่งชี้  

3.1 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  
3.2 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตนเอง และสถาบันอ่ืน  
3.3 มีความรัก ความสามัคคี เสียสละ ให้ความช่วยเหลือระหว่างเพ่ือน                    

พ่ี และ น้องในโรงเรียนสถาบันอื่น 
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4) ใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิด
อย่างเป็นระบบ และมีการคิดแบบองค์รวม  

พฤติกรรมบ่งชี้  
4.1 มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ รับผิดชอบต่อตนเองในการทำงาน  
4.2 มีจินตนาการทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
4.3 สามารถจำแนกประเภทข้อมูล เปรียบเทียบ มีความคิดรวบยอด                 

สรุปประเด็นได้อย่างถูกต้อง 
5) อยู่อย่างพอเพียง  

พฤติกรรมบ่งชี้  
5.1 สมถะ พอเพียง รู้จักประมาณตน  
5.2 ไม่แสวงหาอำนาจ ชื่อเสียง เกียรติยศ และไม่ลุ่มหลงกับสิ่งมัวเมา 

อบายมุข ต่าง ๆ  
5.3 มีจิตใจที่งดงาม สุภาพถ่อมตน รักสันติ และรักความสงบ 

6) มุ่งม่ันในการทำงาน  
พฤติกรรมบ่งชี้  

6.1 มุ่งม่ัน บากบั่น พากเพียร อุทิศตนในการทำงานโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ 
ส่วนตน  

6.2 รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
6.3 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

7) รักความเป็นไทย  
พฤติกรรมบ่งชี้  

7.1 ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างภาคภูมิใจ  
7.2 ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีส่วนร่วมอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม  
7.3 รักษ์ ภูมิใจ และสืบสานการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ที่ด ีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
8) มีจิตสาธารณะ เป็นบุคคลเพ่ือผู้อ่ืน  

พฤติกรรมบ่งชี้  
8.1 มีความเมตตา กรุณา เอ้ืออาทรและเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
8.2 เคารพและรับฟังคำแนะนำสั่งสอนของพ่อแม่และครู  
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8.3 รักษาสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น และอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

 
1.14 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 สมรรถนะด้านที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร 
  พฤติกรรมบ่งชี้  

1.1 มีความสามรถในการรับ – ส่งสาร  
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง 

โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม  
1.3 ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ  
1.4 เจรจาต่อรอง เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ได้  
1.5 เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผลและถูกต้อง 

สมรรถนะด้านที่ 2 ความสามารถในการคิด  
พฤติกรรมบ่งชี้  

2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
2.2 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์  
2.3 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
2.4 มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ  
2.5 ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้อย่างเหมาะสม 

สมรรถนะด้านที่ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา  
พฤติกรรมบ่งชี้  

3.1 สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้  
3.2 ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา  
3.3 เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงในสังคม  
3.4 แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน การป้องกันและแก้ไขปัญหา  
3.5 สามารถตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย 

สมรรถนะด้านที่ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
พฤติกรรมบ่งชี้  

4.1 เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย  
4.2 สามารถทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืนได้  
4.3 นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  
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4.4 จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม  
4.5 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเอง 

สมรรถนะด้านที่ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
พฤติกรรมบ่งชี้  

5.1 เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย  
5.2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  
5.3 สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง  
5.4 ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
5.5 มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี 
 

1.15 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ส่ี (สมศ.) 
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ตั้งอยู่ที่ 14 หมู่ 9 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัด                

บึงกาฬ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ เขต 21 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  

ถึง 8 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
1. คุณภาพของผู้เรียน ดี 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 

 

จุดเด่น  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและการทำงานมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษา

ต่อและการประกอบอาชีพ 
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2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. สถานศึกษาแบ่งการบริหารเป็น ๔ กลุ ่มงาน ประกอบด้วย กลุ ่มงานบริหารวิชาการ                    

กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ กลุ่มงานบริหารวิชาการ และกลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยใช้กระบวนการ  PDCA ใช้เทคโนโลยีในการ

บริหารจัดการข้อมูลแบบ One-Stop Service และทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เหมาะสมตาม

ความบริบทความต้องการของชุมชน 

2. การพัฒนาสถานศึกษาปรับปรุงบริเวณอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์สวยงามร่มรื ่นน่าอยู่                        

น่าเรียน และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

โรงเร ียนประชานิมิตพิทยานุก ูล จ ัดบรรยากาศห้องสมุดแบบ 3D กล่าวคือ 

บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้หลากหลาย มุมหนังสือเป็นสัดส่วน เช่น มุมหนังสือพระราชนิพนธ์ รวม

หนังสือพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 9 และหนังสือสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มุมหนังสืออิเลคทรอนิกส์ ได้แก่ CD  VCD VDO  มุมหนังสือ

อ้างอิง มุมภูมิปัญญาท้องถิ่น มุมตามสบาย นั่งอ่านนอนอ่านได้ เป็นต้น สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริม

ผู้เรียนให้ให้ห้องสมุดเป็นประจำทุกวันทุกคน จากสถิติการใช้ห้องสมุด พบว่า นักเรียนใช้ห้องสมุดร้อย

ละ 70 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษายังต่ำกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

เพ่ิมข้ึน  

4. ควรพัฒนาและเครื่องมือในการวัดประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลาย  
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ควรประเมินหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน 

2. ควรปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามนำใบไม้มาใช้ประโยชน์ทำปุ๋ยเคมีหมัก 

3. ควรปรับปรุงงานพัสดุให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

1. ขาดงานวิจัยครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระทุกชั้นเรียน ควรจัดทำเป็นงานวิจัยหน้าเดียว 

เพราะงานวิจัยชั้นเรียนเป็นเอกสารช่วยเหลือหรือซ่อมเสริมเพิ่มพูนประสบการณ์ผู้เรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มอ่อนตามนโยบายไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง 

2.  มีข้อจำกัดเรื่องการประชุม  “ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ”( Professional Learning  

Communicate) เพราะเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก อาจร่วมกับสถานศึกษาอื่นดำเนินการทำ PLC               

ในสาระการเรียนรู้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระได้ตลอดปีการศึกษา 

3. มีข้อจำกัดจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)   หมายถึงการออกแบบการเรียนการ

สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ผ่านการคิดชั้นสูง( Higher order thinking) ส่งเสริมผู้เรียน

ปฏิบัติงานสร้างสรรค์และนำเสนองานด้วยตนเองเป็นประจำ 

 

ข้อเสนอแนะ  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สืบค้นแสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ควบคู่กับการใช้เครื ่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ด้วยวิธีการที ่หลากหลายเพื ่อให้

ครอบคลุมทั้งด้านองค์ความรู้ด้านทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดจากผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  

(O-NET) ของนักเรียนทั ้งระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และ ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 และพัฒนา

กระบวนการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ มีผลคะแนนจากการทดสอบที่ยัง

ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

3.  พัฒนาเครื่องมือในการวัดประเมินผลผู้เรียนให้ครอบคลุมด้านความรู้ ด้านทักษะและด้าน 

คุณลักษณะ และวัดประเมินผลผู้เรียนด้วยเทคนิควิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 1  ปี 
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ควรปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงกับสภาพเศรษฐกิจและ

สังคมปัจจุบัน 

2. ควรนำใบไม้มาทำปุ้ยหมักตามสูตรของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 

3. เจ้าหน้าที่พัสดุควรทำพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียนเป็นปัจจุบัน 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 1 ปี 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

1.  สถานศึกษาควรจัดทำวิจัยชั้นเรียนครอบคลุม 8 กลุ่มสาระทุกชั้นเรียนเพื่อช่วยเหลือ

ผู้เรียนกลุ่มอ่อน โดยครูมีข้อมูล ผู้เรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน อาจใช้หลักจิตวิทยาการ

เรียนรู้บริหารจัดการ เช่น  เสริมบทบาทผู้เรียนที่ เรียนอ่อนให้ โอกาสเป็นผู้นำ อาจมีการมอบหมาย

งานแก่ผู้เรียน กลุ่มอ่อนรายบุคคลเสริมบุคลิกเป็นขวัญกำลังใจ เป็นต้น ควรเป็นงานวิจัยหน้าเดียว ครู

กำกับติดตามผลงานผู้เรียนเป็นรายไปโดยดำเนินช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามนโยบายไม่ทิ้งใครไว้

ข้างหลัง โดยดำเนินการตลอดปีการศึกษา 

2. สถานศึกษาควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและผู้บริหาร ที่สอนกลุ่มเนื้อหา

สาระเด ียวก ัน เป ็นการจ ัด “ช ุมชนการเร ียนร ู ้ทางว ิชาช ีพ”(PLC:Professional Learning 

Communicate) กรณีเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก มีครูสาระการเรียนรู ้ละ 1 คน อาจแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับสถานศึกษาอื่นในสหศึกษาเดียวกัน โดยดำเนินการครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระตลอดปี

การศึกษา 

3. สถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มากยิ่งขึ้นโดยครูมีการออกแบบ

การเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงครอบคลุมเนื้อหาสาระ 8 กลุ่มสาระ ทุกชั้นเรียน มีผู้บริหาร

หรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการกำกับติดตาม แนะนำครูสร้างองค์กรความรู้ผ่านการคิดชั้นสูง (Higher order 

thinking) ส่งเสริมผู้เรียนปฏิบัติงานสร้างสรรค์งาน และนำเสนอด้วยตนเองเป็นประจำโดยดำเนินการ

ตลอดปีการศึกษา 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน 1 ปี 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียน ได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่าน

กิจกรรมร่วมกับการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง

เต็มที่โดยเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนจากแบบเดิมที ่ครูสอนในห้องเรียน และนักเรียนกลับ ไปทำ

การบ้านส่ง เปลี่ยนเป็นนักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ผ่าน "เทคโนโลยี" โดยที่ ครูกำหนด

กรอบเนื้อหาให้ก่อนเข้าชั้นเรียนผู้เรียนทำการสืบค้น วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลก่อนนำเสนอ แล้วมา

ทำกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจะช่วยส่งเสริมให้ผู ้เรียน เกิดความคิดสร้างสรรค์และมี

วิจารณญาณ และเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในการสืบค้นองค์องรู้ด้วยตนเองในโอกาสต่อไป  

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 และพัฒนาให้เป็น

นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างต่อไป 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

สถานศึกษาควรแบ่งการบริหารเป็น 4 กลุ ่มงานประกอบด้วยกลุ ่มงานบริหารวิชาการ                

กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานการเงิน และงบประมาณ และกลุ่มงานบริหารทั่วไปมีรูปแบบการ

บริหารและการจัดการเชิงระบบโดยใช้กระบวนการ PDCA และใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการด้วย

ระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบ One stop service และทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาลโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูควรนำภูมิ

ปัญญาชุมชนมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น เช่น การปลูกหม่อนเลี้ยง

ไหม สาวไหม ทำผ้าไหมไทยครบวงจร  การย้อมไหมด้วยวัสดุธรรมชาติโดยเฉพาะการย้อมสีคราม 

และมี กระบวนการวิจัยชั้นเรียนโดยเฉพาะการวิจัยหน้าเดียวเป็นคู่มือในการบริหารจัดการเรียนการ

สอนครอบคลุม 8 กลุ่มสาระและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยครูนำ DLIT 5 ชนิด 

ได้แก่ DLIT Classroom ชั้นเรียนเชิงบวก  DLIT Resources คลังสื่อ DLIT Library ห้องสมุดออนไลน์  

PLC: ชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ DLIT Assessment คลังข้อสอบมาบูรณาการจัดกิจกรรมแก่ 

ผู้เรียนครบวงจร PDCAส่งเสริมการปฏิบัติจริงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลเพื่อนำ

ข้อมูลปรับปรุงแก้ไข 
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สรุปผลการประเมินความโดดเด่น  

การประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เป็นภูมิปัญญาชุมชนที่ผสมผสานด้วยศาสตร์และศิลป์

ถูกถ่ายทอดจากบรรพชนรุ่นสู่รุ่น นักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลนำมาศึกษาเรียนรู้ต่อยอด

โดยใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุที ่เป็นนวัตกรรมใหม่ประดิดประดอยจนได้รับรางวัลเหรียญทอง

ระดับชาติ ผลงานชิ้นนี้ถูกซึมซับสู่นักเรียนทุกคนตามศักยภาพและชุมชนมีความภาคภูมิใจที่ลูกหลาน

ประสบความสำเร็จจนนำไปใช้ในพิธีการชั้นสูงและก่อให้เกิดรายได้อีกส่วนหนึ่ง  ส่งผลให้สถานศึกษา

สามารถเป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (C2) 

 
1.16 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 การวิเคราะห์สภ าพแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ รู้จุดแข็ง 
จุดอ่อน สภาพภายในของโรงเรียน โอกาส และอุปสรรคของสภาพภายนอก ซึ่งจะช่วยให้  ทราบว่า
องค์กรควรดำเนินการอย่างไร นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับไปยังเป้าหมายได้ดี  หรือไม่ 
มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรยังมีประสิทธิมีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล มีดังนี้ 

 

(SWOT) สภาพภายนอก 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจาก 
ชุมชนและสังคม  
2. นักเรียนมีความรักในวัฒนธรรม ประเพณี    
ในท้องถิ่น  
3. สภาพธรรมชาติและสภาพแวดล้อม                
เอ้ืออำนวยต่อการเรียนการสอน  
4. โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนทำให้การเดินทางมา 
ค่อนข้างสะดวก  
5. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่ 
หลากหลาย  
6. ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจและมีความ 
เชื่อมั่นในครูผู้สอน  
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
7. การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่ง 
เรียนรู้ เพ่ือการสืบค้นข้อมูลแก่ครู และ นักเรียน
สะดวกสบาย  
8. ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการดำรงชีวิต                    
อย่าง พอเพียง  
9. โรงเรียนมีเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ผลงาน 
ข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  
10. ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กร 
เอกชน ต่าง ๆ ร่วมกับทางโรงเรียนได้ บริจาค 
ทุนทรัพย์ในด้านต่าง ๆ และวัสดุ อุปกรณ์
สนับสนุนการศึกษา ส่งผลทำให้การศึกษาของ
โรงเรียนพัฒนามีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 

 
(SWOT) สภาพภายใน 

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงาน
ชัดเจน  
2. โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน 
ทำให้การทำงานบรรลุเป้าหมายอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  
3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถหลากหลาย 
เป็นผลดีต่อการจัดการศึกษา  
4. โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น
ในการพัฒนาโรงเรียน  
5. การจัดสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม ร่มรื่น 
เอ้ือต่อการเรียนรู้  
6. การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาบุคลิกภาพ 
สุขภาพและอนามัยของนักเรียน ให้อยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข  

1. ครูรับผิดชอบงานพิเศษและงานการสอน
ค่อนข้างมาก  
2. ขาดการนิเทศติดตามงาน  
3. นักเรียนขาดความรับผิดชอบต่องานที่ ได้รับ
มอบหมาย  
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังอยู่ในระดับที่ควร
ได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้น  
5. นักเรียนบางส่วนไม่มีความพร้อม ครอบครัว 
พ่อแม่หย่าร้าง รายได้น้อย  
6. ขาดบุคลากรที่มีความถนัดในวิชาเฉพาะ  
7. งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
โรงเรียน  
8. โสตทัศนูปกรณ์ยังไม่เพียงพอ  
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
7. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและจัดหาสาระ 
เพ่ิมเติมอย่างหลากหลายตรงตามความต้องการ 
ของผู้เรียน  
8. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมจิตสาธารณะ    
ใน โรงเรียน  
9. นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการ
ประชาธิปไตย และ สามารถนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติจริงได้  
10. นักเรียนดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมี
ความสุข 

9. ขาดงบประมาณในการซ่อมแซม อุปกรณ์   
ไม่ทันต่อการใช้งาน 
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บทที ่2 
กรอบแนวคิดและทิศทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.1 กฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง 
 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลได้ศึกษาแผนยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ทุกระดับ เพื่อให้การดำเนินงานก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการพร้อมทั้งมีความเชื่อมโยง สอดคล้องเกิด  
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากับนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ดังนี้ 
 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

2) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –2564)  
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
5) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579) 
6) นโยบายรัฐบาล 
7) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
8) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
9) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดบึงกาฬ  
10) ทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  

 
2.2 กรอบแนวคิดในการพัฒนา  

2.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 มาตรา 45 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั ้งแต่  

ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องดำเนินการให้                   
เด็ก เล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษา  
ตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่ วมมือกัน 
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่  
ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี ่ยวกับการจัดทำแผน    
การศึกษาแห่งชาติและการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ ด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญ
ได้ตาม ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติในการ  
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ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสองหรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม  
วรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตาม  
ความถนัดของตนให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 
ในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูโดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ  
ให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการ หรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุน ได้รับ  
ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้อง  
กำหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื ่อบรรลุ  
วัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 

2.2.2 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560-2579) 
  คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปีโดย
กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ดังนี้ 
  2.3.1 วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

2.3.2 เป้าหมาย 
 1) ความม่ันคง 
  (1)  การม ีความม ั ่นคงปลอดภ ัยจากภ ัยและการเปล ี ่ยนแปลงทั้ ง

ภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือนและ
ปัจเจกบุคคลและมี ความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

  (2) ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติศาสนาและ 
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนระบบการเมืองมีความ  
มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
  

  (3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนา  
ประเทศชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

  (4) ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการ 
ดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

  (5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และ
น้ำ 
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 2) ความม่ังคั่ง 

(1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็น
ประเทศ ในกลุ่มรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลงประชากรได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่าง เท่าเทียมกันมากขึ้น 

(2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้ง
ภายในและ ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตและเป็นจุดสำคัญของการ
เชื่อมโยงใน ภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทำธุรกิจ มีบทบาท
สำคัญในระดับ ภูมิภาคและระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

(3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
ทุน มนุษย์ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื ่องมือเครื ่องจักร ทุนทางสังคม และทุน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3) ความย่ังยืน 
   (1) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิน
พอดีไม ่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
   (2) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับ
กฎระเบียบ ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อม มีคุณภาพดีขึ ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื ้ออาทร เสียสละเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
   (3) ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3.3 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์  

2) เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียม                
เป็นธรรม  

3) เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  
4) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการด้วยนวัตกรรม 

  กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบ
เรียบร้อยภายในตลอดจน การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการ
ขนส่งด้านพลังงานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
    ยุทธศาสตร์ที ่  3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีว ิตให้
สนับสนุนการเจริญเติบโตของ ประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ ทั่วถึง  

ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที ่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ฟื ้นฟูและป้องกันการ
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม  

ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ยุทธศาสตร์ที ่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้

ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
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2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยใน 
ระยะ 5 ปีซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียม 
ความพร้อม และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นค ง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีหลักการที่สำคัญ คือ 
  1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุก
มิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณและมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
ซึ่ง เป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคนที่สมบูรณ์  
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพมีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุข 
และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
  2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีสำหรับ
คน ไทยพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์  มี
ทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อม  
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพรวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแ วดล้อมอย่าง 
เกื้อกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
  3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์
ประเทศ ไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
หรือเป็นคต ิพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ20 ปี มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลง
มา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
  5) ยึด“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการ  
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
  6) ยึด“หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังในภายใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 
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  วัตถุประสงค์ 
  เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย 
ค่านิยมที่ ดีมีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดีครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน     
เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง
ชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้
  เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืนสร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้นสร้างความ  
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ำ 
  เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
  เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ
การ พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
  เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน 
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพรวมทั้งให้ประเทศไทยมี  
บทบาทนำและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการและการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ                
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก 
  เป้าหมายรวม 
  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติ และพฤติกรรมตาม
บรรทัด ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ ์มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอก
งามทางจิต วิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียงและมีความเป็นไทย 
  ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพและบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐาน บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด
กลาง และขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างสรรค์คุณค่า
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สินค้าและ บริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและมีการ
ลงทุนในการ ผลิตและบริการฐานความรู้ชั ้นสูงใหม่ๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้ง
กระจายฐานการ ผลิตและการให้บริการสู ่ภ ูมิภาคเพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมี
เสถียรภาพ 
  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ 
 

2.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสำคัญกับ
การ วางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพ
กาย และใจที่ดีมีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่
กับ การพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีมีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย                      
มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  
รอบตัวที ่รวดเร ็ว  บนพื ้นฐานของการมีสถาบันทางส ังคมที ่ เข ้มแข็งท ั ้ งสถาบันครอบครั ว
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชนและภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มี  
คุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
  วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

2) เพื ่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีว ิตสำหรับโลก
ศตวรรษท่ี 21 

  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  

2) คนในสังคมไทย ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
3) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถ

เรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ตัวช้ีวัด 
   เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม 
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   ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อน
การม ีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
    เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงว ัยมีทักษะ ความรู ้และ
ความสามารถ 
    เป้าหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
และมีความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500  
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น  
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 85 

 แนวทางการพัฒนา 
  ปรับเปลี ่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีว ินัย จิตสาธารณะและ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
   1) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั ้งในและนอกห้องเร ียนที่
สอดแทรก คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและ
โดยรอบ สถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 
   2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิต
อย่างมคีุณค่า 
   3) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่ 
เหมาะสม 

พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีความคิด 
สร้างสรรค์มี ทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที ่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับ  
พัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้าน  
วิศวกรรมศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ด้านศิลปะและด้านภาษาต่างประเทศ 
 2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะชีวิต  
และทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิการอ่าน การบำเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ  
การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 
 3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา ที่มุ่งการฝึกทักษะ 
อาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
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ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1) ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครูเป็นผู้แนะนำและ  

สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู ปรับระบบ  
ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียนและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ ยน 
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 

2) ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพเข้าร่วม  
ระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้  
ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติและการติดตามประเมินผลผู้เรียน 

3) จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสาร  
เคลื ่อนที ่ ให้คนทุกกลุ ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั ่วถึง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ และใช้  
มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และราคาถูก 

4) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ พิพิธภัณฑ์
ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์โรงเรียนผู้สูงอายุรวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบ  การจัดการ
ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถ เข้าถึงได้  

รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทำวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนที ่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
 ให้ความสำคัญกับการ ดำเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั ่วถึง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา และ สาธารณสุขรวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นการดำเนินงาน ต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการ เพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิม
ผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้าง รายได้สูงขึ้นและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการ สร้างอาชีพ รายได้และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพิ่มผลิต
ภาพสำหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ำสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรีและผู้สูงอายุอาทิการสนับสนุน
ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและ ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กร
การเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิต
คุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิง
พ้ืนที่และบูรณาการเพื่อการลด ความเหลื่อมล้ำ 

วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ  

ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ(ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเท่ากับ ร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ที่ครอบครัวมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและระหว่างพื้นที ่ 

ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้น ผ่าน
เกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 มีจำนวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่และ
ภูมิภาคลดลง 
 แนวทางการพัฒนา 
  การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถ 
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการ
คุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้โดยขยายโอกาสการ เข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูก จำกัด
ศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื ้นที ่และสภาพร่างกายการดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ 
ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือนการสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การ 
ปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื ้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ.  ให้มี 
ประสิทธิภาพมากขึ้นและการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ ให้เด็กนักเรียนออกจาก 
โรงเรียนกลางคัน 
 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ   
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่า  
เทียมกัน มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย 1) กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัว 
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิสวัสดิการบ้านพักครู  
เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู2) สร้างระบบความรับผิดชอบ 
Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนำผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผล 
ครูและโรงเรียน 3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกล โดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ  
สื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 
 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรีผู ้พิการผู้สูงอายุ และ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม พร้อมทั้ง  
ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้า 
ทายที ่ต ้องเร่งดำเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 12 ได้แก่การสร้างความมั ่นคงของฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ ่งแวดล้อม เพื ่อสนับสนุนการเติบโตที ่เป็นมิตรกับ  
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจาก 
การผลิต และการบริโภคพัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการ  
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซ  
เรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง 
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 วัตถุประสงค์ 
  1) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของ ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอย และของ
เสีย อันตรายฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ำสำคัญของประเทศและแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
   ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
และนำไปใช้ ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกำจัดอย่าง
ถูกต้องไม่น้อย กว่าร้อยละ 30และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
 แนวทางการพัฒนา 
  แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั ้งทางอากาศ              
ขยะน้ำเสีย และของเสีย อันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หรือเมืองสี เขียวเพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้ 
   1) เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันกฎหมาย 
และกลไก เพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ 
เพ่ือให้เกิดการ ลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง  
และยั่งยืน ให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทาง 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทาง 
ความคิด และอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น  
ประมุข และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
 



30 
 

 วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้ง
ป้องกัน ปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  

2) เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการ
บริหาร จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัย
คุกคามทั้งภัย ทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  

3) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการ
รักษา ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
  เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศ ประกอบด้วย  

ตัวชี้วัด 1.1 จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพิ่มข้ึน และ  

ตัวชี้วัด 1.2 จำนวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ
เพ่ิมข้ึน 
  เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมี โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน ประกอบด้วย  

ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยใน
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ิมข้ึน 

เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่ม 
ประเทศ สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ  
ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติประกอบด้วย  

ตัวชี้วัด 4.4 จำนวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพ ติดลดลง 
 แนวทางการพัฒนา 
  การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบัน  
หลักของชาติ 
  1) สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมทั ้งกำหนด
มาตรการเพื่อ ป้องกันการกระทำท่ีมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 
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  2) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา
ภาค การเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความ แตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองภายใต้ส ิทธิและหน้าที ่ ตามระบอบ
ประชาธิปไตย และคำนึงถึงความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 
  3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระบวนการ
สันติ สุข แนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานความแตกต่าง 
ทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ ์เพื ่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง  
พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 
 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ  
ภัยคุกคามท้ังการทหาร และภัยคุกคามอ่ืนๆ 
  ดำเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาค
และพหุภาคี เพื ่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถ
แลกเปลี่ยนและ เรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ระหว่างประเทศ อาทิปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง 
การค้ามนุษย์ความ มั่นคงด้านไซเบอร์ภัยพิบัติ โรคระบาด โรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ 
และสถานการณ ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ  
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผล  
สัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ 
ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ  
ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบ 
ที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมาย 
อนาคตในป ี2579 
 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐานสากล  

2) เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
3) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวก

ด้วยความ รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น ประกอบด้วย  
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ตัวชี้วัด 3.1 ระดับ คะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
 แนวทางการพัฒนา 
  ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี
ความ โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสมเกิดความคุ้มค่า 
   1) ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสา
นึกในการรักษา ประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สื่อมวลชนและ เครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง 
สร้างความ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัย
กลไกทาง สังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทำผิดหรือผู้กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พัฒนากลไก และระบบการดำเนินงานที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปฏิบัติ
ตามประมวล จริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชน มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการและผู้ดำรง
ตำแหน่ง ทางการเมืองในการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบและกำหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติ
ตามหรือ ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระทำอย่างจริงจังและพัฒนาสร้าง
เครือข่ายและ คุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่มประชาชน  

2) ป้องกันการทุจริต เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการดำเนินงานในการ
กำหนดมาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผล
การดำเนินงาน ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงาน
ของรัฐอย่าง ต่อเนื่อง เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้
สามารถเป็น หน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่ บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับ
การใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีนวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชา สังคม รวมทั้งให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาสภาวะแวดล้อม หรือปัจจัยพื ้นฐานที่เอื ้ออำนวยทั้งการ  ลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาการพัฒนาบุคลากรวิจัยโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ  เทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการเพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 
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 วัตถุประสงค์ 
  1) เพื ่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขั้น ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  

ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
และเป้าหมาย ของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
บุคลากรและ ระบบมาตรฐาน  

ตัวชี้วัด 1.4 จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อ
ประชากร 10,000 คน 
 แนวทางการพัฒนา 
  1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
และ เชิงสังคม ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและ  
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เทคโนโลยีเพื่อผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์(ยาและวัคซีน) โดยอาศัย  
กลไกการดำเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนหรือชุมชน และ 2) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม 
  ด้านบุคลากรวิจัย 1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์(Science : S) 
เทคโนโลยี (Technology :T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : 
M) 2) เร่ง สร้างนักวิจัยมืออาชีพ 3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั ้งความรู ้และความเข้าใจใน
เทคโนโลยี 
 

2.2.5 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำ แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-
2579 เพ่ือใช้ เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้
นำไปใช้เป็น กรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรก
เกิดจนตลอด ชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอ
ภาคทาง การศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างงานได้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม
ของ ประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งความเป็นพลวัตร  
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เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว              
ซึ ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุ 
เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 
ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง(Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต  
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

2) เพื ่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่
สอดคล้องกับ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
และยุทธศาสตร์ชาติ  

3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม รู้รัก
สามัคคีและ ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู ่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

4) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อม
ล้ำ ภายในประเทศลดลง 
 ยุทธศาสตร์ 
  1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  

2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการ แข่งขันของประเทศ  

3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ 
การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่กำหนดไว้ใน  

แผนการศึกษาแห่งชาติจะประสบผลสำเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
หน่วยงานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่ 
การศึกษาและสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานและมีการทบทวน ปรับปรุง  
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มาตรการ เป้าหมายความสำเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องดำเนินการ ดังนี้  

1) การสร้างการรับรู้ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชา
สังคมในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การ
จัดระบบ การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เ รียน
ในทุก ระดับ  

2) การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของแผนฯ ของผู้
ปฏิบัติ ทุกหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติมีการบริหารจัดการและการ 
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามี 
คณะกรรมการกำกับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการนำไปปฏิบัติโดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไก  
สนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม  

3) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษา
โดยรัฐมา เป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม
และทั ่วถึง (Inclusive Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเร ียนรู ้ตลอดชีว ิตสำหรับทุกคน                     
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)  

4) การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัด
การศึกษาของรัฐ ระบบการจัดสรรงบประมาณประจำปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการ
พัฒนาที่กำหนดไว้ ในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้
การดำเนินงาน พัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู ้เรียนแต่ละช่วงวัย               
และการพัฒนา กำลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ เพื่อการจัดการศึกษาบรรลุผล
ตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่กำหนด  

5) การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้าง
การ บริหารงานให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอำนาจและการตัดสินใจจาก  
ส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั ้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการ  
บริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมี  
คุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาท่ีมีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  

6) การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการ
ประกัน คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
รายงานต่อสาธารณชนจะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการกำกับ ตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผล 
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7) การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื ่อการศึกษา เพื ่อให้รัฐสามารถใช้
เครื ่องมือทาง การเงินในการกำกับการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 

 
2.2.6 นโยบายรัฐบาล  

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  
นโยบายที่  1 การปกป ้องและเช ิดช ูสถาบ ันพระมหากษ ัตร ิ ย ์ สถาบัน

พระมหากษัตริย ์เป็น องค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็น
หน้าที่สำคัญยิ่งยวดใน อันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุ
ภาพ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราช
กรณียกิจ เพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้ เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนำ
หลักดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการ
และแบบอย่างท่ี ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย  

นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  โดยเร่งแก้ไข
ปัญหาการใช้ ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนามาใช้
ตามแนวทาง กัลยาณมิตรแบบสันติวิธีส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้าง
ความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ควบคู่กับการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็น
พหุสังคม ขจัด การฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลใน
ท้องถิ่นหรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศที่อาจ ช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การ
คุ ้มครองดูแลคน ไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี ่ยนทางการศึกษา 
วัฒนธรรม การค้า การ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น  

ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู ่ประชาคม
การเมือง และความม่ันคงอาเซียน ในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความ
มั่นคง ทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน
และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือ 
ป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆและการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุ  
ภาคีทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพื้นที่ 
ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบ 
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เฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กำหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์การกระทำอัน  
เป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้ องได้รับการ 
ป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้  
เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัดระเบียบ  
แรงงานต่างด้าว เป็นต้น  

เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนำยุทธศาสตร์ 
เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธีส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มี
ความ คิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของ 
ประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ำเติมปัญหาไม่ 
ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ  
และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้  

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญทั้ง

การศึกษาใน ระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถ
เรียนรู้พัฒนาตน ได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้ และทักษะที่
เหมาะสม เป็นคนดีมี คุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพใน
พ้ืนที่ลดความเหลื่อม ล้ำ และพัฒนากำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และ ธุรกิจบริการ  

นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน การศึกษา ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และ
ปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจน
หรือด้อย โอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั ่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการ
การศึกษา ทั้งใน ระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทาง
หนึ่ง  

นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูป
การศึกษา การ เรียนรู้กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล 
และบริหาร จัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น  
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นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้
มีความรู้และ ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต 
ปรับ กระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้า 
ด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ทักษะ การใฝ่เรียนรู้การแก้ปัญหา การรับฟัง  
ความเห็นผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีโดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้ เกี่ยวขอ้ง 
ทั้งในและนอกโรงเรียน  

นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ที่มีคุณภาพและมีจิต
วิญญาณของ ความเป็นครูเน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมือที่ เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เช่น การ เรียนทางไกลการเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการ
ประเมินสมรรถนะที่ สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น
สำคัญ  

นโยบายที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและ พัฒนา และนวัตกรรม  

นโยบายที่ 5.1 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียน
การสอนที่ เชื ่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์การผลิต
กำลังคนในสาขา ที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทำงาน การให้บุคลากรด้านการ
วิจัยของภาครัฐ สามารถไปทำงานในภาคเอกชนและการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มี
ช่องทางได้ เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ  

นโยบายที่ 6 การรักษาความมั ่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

นโยบายที่ 6.1 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย             
ที่เกิดจากการ ผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสำคัญใน
การเร่งรัด แก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำ
กลับมาใช้ใหม่ ให้มากที่สุดเร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่วิกฤติ ซึ่งจะ
ใช้ที่ดินของรัฐ เป็นหลักในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะ
สนับสนุนให้ ดำเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็น
พิเศษ โดย กำหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็น
สัดส่วนจาก บ่อขยะชุมชน สำหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื้อจะพัฒนา
ระบบกำกับ ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความ
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เสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหลและการเกิดอุบัติเหตุให้ความสำคัญในการจัดการอย่างครบ
วงจรและใช้ มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด  

นโยบายที่ 7 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการ
ป้องกันปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

นโยบายที่7.1 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
การ บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่ 
จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง  
การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั ้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ำซ้อนและเสีย 
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

 
2.2.7 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบใน การ
ดำเนินงาน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม” 
 พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  

2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ  
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต  

2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื ่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ  

3. มีองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
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5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 
 1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  

2. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับ
การศึกษาขั้น พ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ  

3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมือง

และพลโลก  
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสาย

สามัญ  
6. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ15 - 59 ปี  
7. ร้อยละของกำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น             

ขึ้นไป  
8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

อายุ15-17 ปี  
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
10. จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริม

การศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ  
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา 
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2.2.8 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายเพื ่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคง  

นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื ่อสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน 

นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา  
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน การ

จัดการศึกษา 
วิสัยทัศน์ 

การศึกษาขั ้นพื ้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล                   
บนพื้นฐานของ ความเป็นไทย 
 พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี 
คุณภาพ  

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา
และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
 เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการ 
เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั ้นพื ้นฐานอย่างทั ่วถึง มี
คุณภาพ และ เสมอภาค  
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3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการ
ทำงาน ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามี 
ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพยีงสู่
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  

5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นการทำงานแบบบูรณาการมี
เครือข่าย การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษากระจาย
อำนาจ และ ความรับผิดชอบสู่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  

6. พ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ที ่เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  

7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด  
การศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ 
  1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ               
ในการแข่งขัน  

3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 นโยบาย 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการดำเนินงาน 6 ด้าน 
ดังนี้ 
  นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ังคง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1. เสริม เสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันม ีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1.1 น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระ

บรมราโชบายด้าน การศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง ยั่งยืน  
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1.2 ปลูกฝ ังและเสริมสร ้างว ิถ ีประชาธ ิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน การทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข  

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

  2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่

เอื้อต่อการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ
คน ไทย 12 ประการ  

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
เช่น อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติ
ใหม่ ภัยจากไซเบอร์ 
   3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที ่พิเศษให้เหมาะสมตาม
บริบทของพ้ืนที ่
    3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ  
3.3 เขตสามเหลี่ยมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
3.4 เขตพ้ืนที่ชายแดน  
3.5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้านการปรับ
หลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับ หลักสูตร ตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษา ประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา  
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1.3 พัฒนาระบบการว ัดและประเมินผลทุกระดับให ้ม ีค ุณภาพและ
มาตรฐานนำไปสู่การ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
  2. การพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
   2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น  

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย  
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ

จริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิด
สร้างสรรค์ใน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน  

2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา 
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื ่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี 

นวัตกรรมและสิ่ง อำนวยความสะดวกที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  
ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ  

2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู ่ไปกับวิชาสามัญ เช่น                
ทวิศึกษา (Dual Education) หลักสูตรระยะสั้น  

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ              
(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่ เหมาะสม  

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
  3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   3.1 ยกระด ับผลการประเม ินระด ับนานาชาต ิตามโครงการ PISA 
(Programme for International Student Assessment)  

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ  
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา 

(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เ พ่ื อ
พัฒนา กระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับประเทศไทย 
4.0 
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  4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
   4.1 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  

4.2 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบ ที่หลากหลาย เช่น 

1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personnel 
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as 
Majors)  

1.2 ช ุ มชนแห ่ ง กา ร เ ร ี ยนร ู ้ ท า ง ว ิ ช าช ี พ  ( Professional Learning 
Community : PLC)  

1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
1.4 การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ 

  2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่  
เกี่ยวข้อง ดังนี้  

2.1 การกำหนดแผนอัตรากำลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมิน 
และการพัฒนา  

2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจ
ในการทำงาน 

 นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง

การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม

ความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 



46 
 

  2. ลดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สำหรับ
เด็กด้อย โอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว  เด็กไทยที่ไม่
เลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น 
   2.2 ส่งเสริมสนับสนุนใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance 
learning Information Ttechnology : DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ายเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล ผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) 
  นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
   1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
    1.1 ส่งเสร ิม สนับสนุนการสร ้างจ ิตสำนึกร ักษ์ส ิ ่งแวดล้อม                     
มีคุณธรรม จริยธรรม และ น้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการ
ดำเนิน ชีวิต  

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
   1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
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1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการจัดการศึกษาที ่มีมาตรฐาน
เชื่อมโยงและเข้าถึง ได ้ 

1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของ
พื้นที ่ เช่น โรงเรียนที ่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา ( ICU) โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) 
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬา โรงเรียนมาตรฐานสากล  

1.5 ส่งเสริมระบบประกับคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
  2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
   2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที ่การศึกษาโดยใช้พื ้นที ่เป็นฐาน 
(Area-Base Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs” เป็นต้น  

2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงาน
ศึกษาธิการ จังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค  

2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย 
เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  สหวิทยาเขต 
กลุ่มโรงเรียน  

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้านพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้
ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำกับดูแล ตลอดจนการมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

2.2.9 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดบึงกาฬ 
 วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเสมอภาค 
ให้มีความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อาชีพ มุ่งเน้นการมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ  

การศึกษาตามอัธยาศัย และเชื่อมโยงการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ที่สอดคล้องกับการ  
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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2. พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ  
ศึกษาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบตลอดช่วงชีวิตอย่าง ต่อเนื่อง
ทุกระดับ และทุกด้าน  

4. เสริมสร้างโอกาสและขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาให้ผู้เรียนและ ประชาชน 
ได้ทุกระดับ/ประเภทศึกษา ลดช่องว่างทางการศึกษา  

5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาล เน้นการมีส่วนร่วมบูรณาการการศึกษา 

จัดการศึกษาของทุกภาคส่วน นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
2. พัฒนากำลังคนทั้งระบบ การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ แข่งขัน

ของประเทศ 3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพทุกช่วงวัยตลอดชีวิต  
4. สร้างโอกาสบนความเท่าเทียมและเสมอภาคทางการศึกษา  
5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 

จัดการศึกษา 
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บทที่ 4 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จและแนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติ 

 
4.1 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล (พ.ศ. 2563 - 2566 ) เป็นแผน
ระยะกลางท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพการศึกษา ผลผลิตหลักคือนักเรียน การนำแผนสู่
การปฏิบัตินั้น มีปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินการของ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ดังนี้ 

 1. เป็นแผนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะจากคณะครู ผู้ปกครอง  
และ คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ช่วยระดมความคิด ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนานักเรียน  
และโรงเรียนเป็นสำคัญ 
 2. การทำงานแบบมีส ่วนร่วมระหว่างผู ้บร ิหาร ครูน ักเร ียน ผู ้ปกครองนักเร ียนและ 
คณะกรรมการสถานศึกษา จะส่งผลต่อการทำแผนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. บุคลากรของโรงเรียนมีการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบทำงาน 
บุคลากรปรับตัวอยู่เสมอเพ่ือสร้างความเป็นผู้บริหารและครูมืออาชีพ 
 4. การประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
เอกชน และ องค์กรอื่น ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5. การวางแผนติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
  - ติดตามความก้าวหน้าทุกสิ้นปีการศึกษา เพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหา และ 
อุปสรรค เพ่ือให้มีการเสนอแนะปรับปรุงให้ดีขึ้น  

- การประเมินระยะครึ่งแผน สิ้นปี 2564 เพื่อทบทวนความก้าวหน้าระยะครึ่งแผน 
เพ่ือปรับปรุงลงในแผนปฏิบัติการประจำปีต่อไป  

- การประเมินเมื ่อสิ ้นสุดแผน เมื ่อสิ ้นสุดปี 2566 เป็นการประมวลผลของการ
ดำเนินการตลอด 4 ปีเป็นการสรุปผลการปฏิบัติการ และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนตลอดช่วงระยะ 4 ปี 
 
4.2 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติ 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล เล่มนี้เป็นแผนแม่บทในการ  
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยง สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ในรูปของโครงการและกิจกรรม มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และพัฒนานักเรียนและโรงเรียนให้มี 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน พร้อมรับการประเมินจากต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ 
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 เพื่อดำเนินการไประยะครึ่งปีมีการตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ หรือ 
กิจกรรมเพื่อปรับปรุงพัฒนา และสุดท้ายเมื่อสิ้นปีการศึกษา ต้องมีการประเมินโครงการ กิจกรรม  
สรุปผล และรายงานเพ่ือนำไปพัฒนา ปรับปรุงในแผนปฏิบัติการปีต่อไป 


