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คำนำ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560  มาตรา 76  รวมทั้งพระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  มาตรา 14  กำหนดให้คณะรัฐมนตรี  ต้องจัดทำ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน  ตลอดระยะเวลา 4 ปี 
และมาตรา 9 (1) เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ก่อนดำเนินการตามภารกิจใดให้ส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยให้นำนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา  มาพิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560  
และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยทุกส่วนราชการจะต้องไปดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสี่
ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปีต่อไป   

 

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 ซ่ึงคณะกรรมการ
ดำเนินงานได้ยึดถือนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนที่เป็นนโยบายเร่งด่วน  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต  นโยบาย
การศึกษา  เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบ  และทิศทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 โดยมีสาระ
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด กลยุทธ์  ผลผลิต  และโครงการ  รวมทั้งกิจกรรมที่ต้อง
ดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ  วงเงินรวมที่จะใช้ในปีการศึกษา 2563 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา  2563  ฉบับนี้  จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารและจัดการศึกษา และ
ทุกหน่วยงานในสังกัด  มีความชัดเจนในการดำเนินงาน  สามารถบูรณาการและผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง  เป็นรูปธรรม  สามารถติดตามประเมินผลความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย  ตัวชี้วัด  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงสุดต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่เยาวชนของชาติได้ตามที่มุ่งหวัง  

 

 แผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้รับ       ความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้เรียบร้อยแล้ว จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  จึง
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้  
 

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
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บทที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 

ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียนบ้านห้วยไคร้   ที่ตั้ ง 365 หมู่ที่  1ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยไคร้  อำเภอแม่สาย        

จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์  57220 โทรศัพท์  053 – 763 010  โทรสาร  053 -763 192    
e-mail - Banhuaikraischool365@ hotmail.com ,     Website www.banhuaikrai.ac.th  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีพ้ืนที่  14  ไร่  3 ตารางวา 
เขตพ้ืนที่บริการหมู่ที่ 1, 2, 6, 7, 10 และ 11 ตำบลห้วยไคร้ และนักเรียนในตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน   ตำบล-    
แม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง มาเข้ารับบริการ ในปีการศึกษา 2563 ได้รับการควบรวมโรงเรียนบ้านสันยาว สัน
ลิดไม้  ตำบลห้วยไคร้  อำเภอแม่สาย  เข้ามาเรียนรวมแบบครบทุกชั้นเรียนตามประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ 4  มกราคม 2561  
ทำให้มีเขตบริการโรงเรียนเพิ่มข้ึนอีก 2 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านสันยาว  หมู่ที่ 3  และบ้านสันลิดไม้  หมู่ที่ 8  
 

ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยไคร้โดยย่อ 
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เดิมมีชื่อเรียกว่า  “โรงเรียนแม่สาย 2” ตั้งอยู่ในบริเวณวัดห้วยไคร้หลวง  เริ่มก่อตั้ง

เมื่อปี พ.ศ.2475 โดยนายอ้าย  วงศ์ธรรมา ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านร่วมกันจัดตั้งโดยนิมนต์พระขันธ์  จันทาพูน 
เป็นครูและนับเป็นครูคนแรกของโรงเรียน ต่อมาได้ซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  014  ขนาด 7 ห้องเรียน 
และย้ายนักเรียนจากโรงเรียนเดิมมาเรียนในอาคารหลังใหม่ปี พ. ศ. 2513 ซึ่งทางราชการอนุญาตให้ขยายชั้นเรียน
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปี พ.ศ. 2515 ได้จัดสร้างอาคารเรียนแบบ 003 ขนาด 3 ห้องเรียน 
 ต่อมาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้ปรับปรุงและพัฒนาให้ก้าวหน้ามาเป็นลำดับโดยมีการสร้างอาคาร
เรียน  บ้านพักครูโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากราษฎรในหมู่บ้าน  เทศบาลตำบลห้วยไคร้  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  การจัดงานประจำปี  และงบประมาณจากทางราชการ  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  มีอาคาร  20  
หลัง โดยแบ่งเป็นอาคารเรียน  3  หลัง  อาคารประกอบ  17 หลัง  และได้มีโครงการในการปรับปรุงห้องน้ำ  โดย
รับบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนได้หาทุนทรัพย์ในการซื้อที่ดินสำหรับการก่อสร้างอาคารฝึกงาน ในปี
การศึกษา 2551 ได้รับเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคสร้างอาคารประกอบ อีก 2 หลัง ได้แก่ อาคารศาลา
รวมใจและอาคารฝึกงาน ในปีการศึกษา 2551 จัดทำอาคารสหกรณ์ร้านค้า ปรับปรุงสำนักงานธนาคารขยะรีไซด์
เคิล  และจัดทำที่ทำการธนาคารโรงเรียน ปีการศึกษา 2552 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในการสร้างส้วม 4  ที่นั่ง  1  
หลัง ปรับปรุงห้องประชุมพวงแสด และในปีการศึกษา 2553 ได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการไทยเข้มแข็งใน
การสร้างโรงน้ำดื่มอาร์ โอให้กับนักเรียน โดยได้ รับความอนุเคราะห์การขุดเจาะน้ำบาดาลจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  และปีการศึกษา 2557 ได้งบประมาณปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์จามจุรี ปีการศึกษา 2559 ได้งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาเมทัลซีท 
อาคาร แบบ  ชร. 017 และโรงอาหารอาคารก่อสร้างเอง 
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้เปิดชั้นเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่กำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นชั้นปี และโรงเรียนยังได้จัดทำสาระเพ่ิมเพ่ือเป็นการจัดการศึกษาให้
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สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และบุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการจัด
การศึกษาไปสู่คุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด  โดยมีนายไชยรัตน์  จินะราช เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 

 
แผนที่โรงเรียน 

- แผนผังบริเวณโรงเรียนบ้านห้วยไคร้   อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ 
หมายเลข  1    สนามฟุตบอล   หมายเลข  12 ห้องประชุมพวงแสด  
หมายเลข  2   สนามบาสเก็ตบอล   หมายเลข  13    ห้องงานอาชีพ (กอท.) 
หมายเลข  3   ศาลารวมใจ   หมายเลข  14    ห้อง กอท.  
หมายเลข  4    อาคารอเนกประสงค์จามจุรี  หมายเลข  15    บ้านพักครู 
หมายเลข  5     สนามฟุตซอล   หมายเลข  16   โรงผลิตน้ำดื่ม 
หมายเลข  6     ส้วม    หมายเลข  17    ส้วม 
หมายเลข  7     อาคารเรียน 1 กาญจนาภิเษก หมายเลข  18   ส้วม 
หมายเลข  8     ห้องสมุด   หมายเลข  19    ส้วม 
หมายเลข  9     อาคารเรียน 4   หมายเลข  20    ส้วม 
หมายเลข  10    อาคารเรียน 7   หมายเลข  21    ห้องดนตรี 
หมายเลข  11    โรงอาหาร    หมายเลข  22     สหกรณ์ร้านค้า 
หมายเลข  23    ห้องประกอบงานอาชีพ   หมายเลข  24    บ่อผลิตแก๊สชีวภาพ  
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แผนที่ จากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ ำเภอเมืองเชียงรำย 

โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้ 

เดินทำงตำมลูกศร 
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สถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์   
 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตั้งอยู่ที่ 365 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายอยู่ห่างจาก
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ประมาณ 15 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 110 มี
อาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ            ติดต่อกับหมู่บ้านสันต้นปุย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
  ทิศใต ้                ติดต่อกับหมู่บ้านสันกอง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
  ทิศตะวันออก      ติดต่อกับหมู่บ้านป่าสักขวาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
  ทิศตะวันตก        ติดต่อกับหมู่บ้านห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบน เหนือสุดของประเทศไทยมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 14 ไร่ 3 
ตารางวา    
 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้มีเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน จำนวน 8 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยไคร้ หมู่ 1  บ้านห้วย
ไคร้ หมู่ 2  บ้านศาลาเชิงดอย หมู่ 6 บ้านห้วยไคร้หลังตลาดหมู่ 7 บ้านห้วยไคร้หลวงหมู่ 10  บ้านห้วยไคร้เหนือ
หมู่ 11  บ้านสันยาว  หมู่ 3  และบ้านสันลิดไม้  หมู่ 8  ในปีการศึกษา 2562  มีนักเรียนจำนวน 540  คน  
 นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มีหลากหลายทางชาติพันธุ์ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ ่ๆ ดังนี้ 
 1.  กลุ่มคนไทยพื้นราบ ได้แก่ คนพ้ืนเมือง  คนไทย ไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ ่    
 2.  กลุ่มคนไทยบนพื้นที่สูง ได้แก่ อาข่า ลาหู่ ลีซอ ม้ง เย้า    
 3.  กลุ่มจีนคณะชาติ ได้แก่ อดีตทหารจีนคณะชาติ จีนฮ่อ อพยพ และจีนฮ่อหลบหนีเข้าเมือง  
 4.  กลุ่มผู้พลัดถิ่นหลบหนีเข้าเมือง ได้แก่ ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า   ชนเผ่าปะหล่อง 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ 
 ตำบลห้วยไคร้ มีพ้ืนที่ราบและที่ราบระหว่างภูเขา ประชาชนส่วนใหญ่จึงมีอาชีพทำการเกษตรได้แก่ ปลูก
ข้าว ข้าวโพด เสื่อกก สับปะรด ฯลฯ และการปศุสัตว์  ได้แก่ กระบือ สุกร ปลา เป็นต้น 
 นอกจากนี้ประชากรส่วนหนึ่งประกอบอาชีพค้าขาย และการบริการรถขนส่งนักท่องเที่ยว เนื่อ งจาก
หมู่บ้านห้วยไคร้ อยู่ใกล้กับแหล่งทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่สวยงามและมีโบราณสถานที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ อันประกอบด้วยพระตำหนักดอยตุง โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วัดพระ
พุทธชินธาตุเจ้าดอยตุง พร้อมทั้งแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ตามอำเภอรอบนอก 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
  1.  ข้อมูลบุคลากร 
ตารางท่ี  1  ข้อมูลข้าราชการครู  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 

ระดับชั้นที่สอน 

วุฒิทางการศึกษา/เพศ 
ปริญญา

เอก 
ปริญญาโท ปริญญาตรี 

ต่ำกว่า 
ปริญญาตรี 

รวมทั้งสิ้น 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 
ก่อนประถมศึกษา - - - - - 2 - - - 2 2 
ประถมศึกษา - - - 3 2 8 - - 2 11 14 
มัธยมศึกษาตอนต้น - - - 1 2 6 - - 2 6 9 
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บริหาร - - 1 - - - - - 1 - 1 
รวม - - 1 4 4 16 - - 5 19 24 

ที่มา :  ข้อมูล  ณ วันที่  1  มีนาคม   2563 
 2.  ข้อมูลนักเรียน 
ตารางท่ี  2  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 

 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม 
จำนวน 20 25 55 55 40 50 40 55 90 50 60 540 
ห้อง 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2  21 

 3.  พนักงานราชการ   1   คน 
 4.  ครูอัตราจ้าง         1  คน  
 5. ครูพ่ีเลี้ยงเด็กเรียนร่วม         1  คน 
 6. เจ้าหน้าที่ธุรการ   1  คน 
 7. ลูกจ้างประจำ (ช่างไฟฟ้า  4)  1  คน 
 8. ครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ (จีน) 1  คน 
 9. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3  คน 
 10. อ่ืนๆ (นักศึกษาแลกเปลี่ยน/จีน) -  คน                

11. ข้อมูลทรัพยากรอื่น  
11.1  ข้อมูลอาคารสถานที่  

             1.  อาคารเรียนแบบมาตรฐาน 
                      1.1   แบบ  ป  1  ก 1   หลัง 
                      1.2   แบบ  ชร. 017 1   หลัง 
                                     1.3   แบบ  สปช. 105/29 1   หลัง 
                      1.4   แบบ  สปช. 2/28 1   หลัง 
                                     1.5  อาคารอเนกประสงค์  1   หลัง  
                                     1.6  อาคารอเนกประสงค์  1   หลัง 
            2.  อาคารเรียน  (สร้างเอง,  บริจาค) 
                       อาคารเรียนดนตรี 1   หลัง 
 
            3.  อาคารประกอบการ (สร้างเอง, บริจาค) 
                                      3.1  ศูนย์หัตถกรรม 1   หลัง 
             3.2  โรงอาหาร 1   หลัง 
                                      3.3  โรงฝึกงาน 1   หลัง 
                                      3.4  ห้องพยาบาล                                       1   หลัง 
                                      3.5  ศาลารวมใจ                                        1   หลัง 
                           4.  ส้วมแบบ สปช. 602/26,  601/24, 601/26, 603/29    8  หลัง 
    5.  ส้วมแบบมาตรฐาน               
          5.1  ชาย                                                        10   ที่นั่ง 
                 5.2   หญิง                                                       10   ที่นั่ง  
           6.  ส้วม (สร้างเอง,  บริจาค) 
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      6.1  ชาย                                                           2  ที่นั่ง 
         6.2  หญิง                                                          2  ที่นั่ง   
                          7.  ห้องสมุด                                                              1  ห้อง 
                          8.  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์                                               2  ห้อง 
                          9.  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์                                    2  ห้อง 
  6.2  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
                      1.   แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา                      
                           -  ห้องสมุด             -  โรงอาหาร            -  ศูนย์หัตถกรรม                                                         
                           -  ห้องวิทยาศาสตร์  -  สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน       -  ห้องดนตรี 
                           -  ห้องแนะแนว                -  ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ   -  ศาลารวมใจ  

      -  ห้องพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา   -  ธนาคารโรงเรียน -  ห้องคอมพิวเตอร์                                                   
      -  สวนพฤกษศาสตร์  -  สวนหย่อม    - สวนเกษตร                  
2.   แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
       - วัดห้วยไคร้ใหม่           -  วัดห้วยไคร้หลวง   - พระตำหนักดอยตุง                  
    - พิพิธภัณฑ์เชียงแส        - โป่งน้ำร้อนอำเภอแม่จัน     - คริสต์จักรนทีธรรม   
       - หอฝิ่น                     - วัดร่องขุ่น   - ไร่แม่ฟ้าหลวง 

                            - สามเหลี่ยมทองคำ - ศูนย์หญ้าแฝก             - สถานีขนส่งดอยตุง 
                            - เทศบาลห้วยไคร้ - ธนาคารกสิกรไทย     - ศูนย์งานมือ                 
                            - วัดหว้ยไคร้หลวง          - ขุนน้ำนางนอน           - บ่อขยะ 
                            - สถานีอนามัยห้วยไคร้     - ม. แม่ฟ้าหลวง    - ตลาดสดห้วยไคร้        
                            -  ถ้ำหลวงดอยนางนอน    - วัดพระธาตุดอยเวา     - สถานีวิทยุชุมชน 
                            - โบสถ์คริสต์                 - สวนสตัว์เชียงราย  - ที่ทำการไปรษณีย์ 
                            - วัดมงคลธรรมกายาราม      - หอพระราชประวัติ  - วัดพระธาตุดอยตุง       
     - ตำรวจชุมชนห้วยไคร้         - ม. ราชภฎัเชียงราย     - โรงงานข้าวซอยตัด     
                             - โบราณสถานเชียงแสน      - อ่างเก็บน้ำห้วยไคร้     - สำนักงานประปา 
                             - วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง 
      - คริสตจักรประชากิตติสุข  - ไร่บุญรอดเชียงราย 
                - สวน 4 ไร่แก้จน (สวนนากยก)     - ศูนย์ศึกษาฯชาน้ำมัน - สวนจักรพันธุ์เพ็ญศิริ 
  - ไร่ชาฉุยฟง   - วัดร้องเสือเต้น  - วัดห้วยปลากั้ง 
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บทที่ 2 

บทบาท ภารกิจ หน้าทีแ่ละโครงสร้างการบริหารงาน  

 

ภาระงานของสถานศึกษา 

 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเมื่ อได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ตามความในมาตรา 6 (2) และมาตรา 34 
(2) มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  พ.ศ. 2547  และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อำนาจการบริหารและจัดการศึกษา  พ.ศ.2550 ประกอบหลักการแนวคิดเกี่ยวกับบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(School  Based  Management : SBM ) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นนโยบายสำคัญที่มุ่งหวังให้การกระจาย
อำนาจ การบริหารจัดการ ศึกษาเป็นเครื่องมือที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาไปสู่     
การปฏิบัติ 

 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้ใช้แนวคิดการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน เป็นกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์สำคัญในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและตามประกาศกระทรวงตามมาตรา 24 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 ให้ระบุอำนาจหน้าที่ตามระเบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการและมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1.  จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา 

3.  กำกับ ดูแล ติดตามและนิเทศภายในสถานศึกษา 

4.  ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสถานศึกษา 

5.  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6.  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลของสถานศึกษา 

7.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
บุคคล องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน 

8.  ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา 

9.  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเก่ียวกับกิจการภายในสถานศึกษาที่มิได้ระบุไว้ เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาเฉพาะหรือปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายและเพ่ือให้การบริหารงานของโรงเรียน   บ้านห้วยไคร้ สอดคล้องกับ กฎกระทรวง 
กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอำนาจ การบริหารและการจัดการ พ.ศ. 2550 และประกาศ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่องการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ
สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษา  ที่กระทรวงมุ่งเน้นให้มีการกระจายอำนาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ตามขอบข่ายภารกิจ
การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ดังแผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนบ้านห้วยไคร้   ดังนี้ 
 

2.2  โครงสร้างการบริหารงาน 

การบริหารงานโรงเรียนบ้านห้วยไคร้   
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คณะกรรมการสถานศึกษา 

ดา้นวิชาการ 

นางศรีวรรณ  มหาเทพ 

- การพฒันาหรือการด าเนินการเกีย่วกบัการให้

ความเห็นการพฒันาสาระหลกัสตูรทอ้งถ่ิน 

- การวางแผนงานดา้นวิชาการ 

- การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 

- การพฒันาการเรียนรู ้

- การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษา 

- การพฒันาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู ้

- การนิเทศการศึกษา 

- การแนะแนว 

- การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษา 

- การส่งเสริมชุมชนใหม้ีความเขม้แข็งทางวิชาการ 

- การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบั

สถานศึกษาและองคก์รอื่น 

- การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 

ครอบครวั องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการ 

และสถาบนัอื่นที่จดัการศึกษา 

ดา้นงบประมาณ 

นางมะลิวลัย ์ มาละดา 

- การจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอ

ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- การจดัท าแผนปฏิบติัการใชจ่้ายเงิน ตามที่ไดร้บัจดัสรร

งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 

- การอนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร 

- การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

- การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

- การตรวจสอบติดตามลายงานการใชง้บประมาณ 

- การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผ้ลผลิตจาก

งบประมาณ 

- การระดมทรพัยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

- การปฏิบติังานอื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายเกี่ยวกบักองทุน

เพื่อการศึกษา 

- การบริหารจดัการทรพัยากรเพื่อการศึกษา 

- การวางแผนพสัดุ 

- การก าหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะของ

ครุภณัฑ ์ หรือส่ิงก่อสรา้งที่ใชเ้งินงบประมาณเพื่อเสนอต่อ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการจดัท าและจัดหา

พสัดุ 

ดา้นบริหารงานทัว่ไป 

นายบุญศรี   มาละดา 

 

- การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 

- การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 

- การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 

- งานวิจยัเพื่อพฒันานโยบายและแผน 

- การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 

- การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน 

- งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

- การด าเนินงานธุรการ 

- การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม 

- การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 

- การก าหนดแนวทางการรบันักเรียนและจดัสรรโอกาสทางการ

ศึกษา 

- การเสนอความเห็นเกี่ยวกบัเรื่องการจดัตั้ง ยุบ รวมหรือเลิก

สถานศึกษา 

- การประสานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม

อธัยาศยั 

- การระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา 

- การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

นายไชยรัตน์  จินะราช 

ชมรมผูป้กครองนกัเรียน 

แผนภูมิโครงสร้างบริหารสถานศึกษา 

รองผูอ้  านวยการ 

ดา้นบริหารงานบุคคล 

นายไชยรตัน์  จินะราช 

- การวางแผนอตัราก าลงั 

- การจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

- การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

- การเปลี่ยนต าแหน่งใหสู้งขึ้ น การยา้ยขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

- การด าเนินการเกี่ยวกบัการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

- การลาทุกประเภทที่ไม่อยู่ในอ านาจของผูอ้ านวยการ

สถานศึกษา 

- การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

- การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

- การสัง่พกัราชการและการสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก้่อน 

- การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

- การอุทธรณ์และการรอ้งทุกข์ 

- การออกจากราชการ 

- การจดัระบบและการจดัท าทะเบียนประวตัิ 

- การจดัท าบญัชีรายชื่อและใหค้วามเห็นเกี่ยวกับการ

เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 



    

   

2.3 ภารกิจ 

 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  เพ่ือให้ สอดคล้องกับแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  จุด เน้ นและเป้ าหมาย ผลผลิตของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ตามกรอบงานการบริหารงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจและการ
จัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ในภารกิจหลักของสถานศึกษา คือ          การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ   
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
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บทที ่3 
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการพัฒนา 

 
สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการพัฒนาของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ 
ดังนี้ 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรยีนบ้านห้วยไคร้ 
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้ดำเนินการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในโรงเรียน สรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 โอกาส (O : Opportunities) 

1.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 
          1.1 ประชากรนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มีหลากหลายทางชาติพันธุ์ ประกอบด้วยกลุ่มคนไทยพ้ืน
ราบ ได้แก ่คนพ้ืนเมือง คนไทย ไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ่ กลุ่มคนไทยบนพ้ืนที่สูง ได้แก ่อาข่า ลาหู่ ลีซอ ม้ง เย้า    กลุ่ม
จีนคณะชาติ ได้แก่ อดีตทหารจีนคณะชาติ จีนฮ่อ อพยพ และจีนฮ่อหลบหนีเข้าเมือง กลุ่มผู้พลัดถิ่นหลบหนีเข้าเมือง 
ได้แก่ ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า ชนเผ่าปะหล่อง มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ประชากร มีแหล่งท่องเที่ยว 
หลากหลายสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและการจัดการเรียนการสอน  

    1.2 ด้านวัฒนธรรม มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งวัฒนธรรมล้านนา ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติ
กันมาช้านาน ๆ เช่น ยี่เป็ง สงกรานต์ ตานก๋วยสลาก รวมทั้งวัฒนธรรมชนเผ่าในท้องถิ่นอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นสังคม
เอ้ืออาทร ลดความขัดแย้ง ทำให้ประชาชนรักและเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิด ไม่
ทอดทิ้งประเพณีอันดีงาม ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนมีคุณธรรม นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้านในเขตประตูสู่อาเซียน 

2.  ด้านเทคโนโลยี (T) 
    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการรองรับระบบโครงข่ายโทรคมนาคมสมัยใหม่     ที่

เข้าถึงง่ายและค่าติดตั้งไม่แพง เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนเมือง ส่งผลต่อการจัดการศึกษาทำให้เด็กรู้จัก
แสวงหาความรู้ มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในด้านเทคโนโลยี วัสดุ 
อุปกรณ ์บุคลากรและอาคารสถานที่อย่างพอเพียงและทันสมัย 

3.  ด้านเศรษฐกิจ (E) 
   ประชากรมีอาชีพทำการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด สับปะรด ถั่วเหลือง กระเทียมและชา ส่วนหนึ่ง

ประกอบอาชีพทางการค้าขาย และการท่องเที่ยว  
4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 
   รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่ชัดเจน  มีแผนการศึกษาแห่ งชาติ  และนโยบายสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นส่วนราชการต้นสังกัดที่สามารถนำมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาได้
อย่างเป็นระบบ มีการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษามากขึ้น มีกฎหมายการศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนาการศึกษา 
สนับสนุนให้หน่วยงาน บุคคล ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาได้อย่างมากยิ่งขึ้น 
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อุปสรรค (T : Threats) 
1.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 
   1.1 ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ติดกับชายแดนเกิดปัญหาด้านเด็กไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ 
   1.2 ปัญหายาเสพติดแพร่หลาย ประชากรวัยเรียนถูกทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายาย ขาดการอบรมขาดความ-

อบอุ่น จึงหันมาใช้ยาเสพติดเนื่องจากหาซื้อได้ง่าย 
   1.3 การอพยพโยกย้ายของประชากร ส่งผลต่อการวางแผนการจัดการศึกษา เช่น การเกณฑ์เด็กและการ

รับนักเรียน 
   1.4 ภาวะโลกร้อนและปัญหาสภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสังคมในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องให้ 

เด็กได้เรียนรู้เพื่อหาทางป้องกันแก้ไขด้วย 
   1.5 วัฒนธรรมจากชาติตะวันตก และสื่อออนไลน์ที่แพร่หลายเข้ามา ทั้ งทางสื่อวิทยุ  โทรทัศน์  

โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต ส่งผลให้ประชาชนเลียนแบบทั้งในด้านการแต่งกาย กิริยามารยาท ความฟุ้งเฟ้อ 
2.  ด้านเทคโนโลยี (T) 
   เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมบริบทการใช้งานของผู้เรียน หรือการ

ปลูกฝังแนวคิดและทักษะการใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมให้แก่ผู้เรียนทำได้ยาก เนื่องจากเป็นสื่อระบบเปิดที่    ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ส่งผลให้ผู้ เรียนบางคนไม่ใช้เทคโนโลยีไปในทางการแสวงหาความรู้แต่ใช้ในการเล่น
เกมแ ละค้นหาในเรื่องที่ไม่เหมาะสม สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิด การถูกล่อลวง และอาชญากรรม    ไซเบอร์ 

3.  ด้านเศรษฐกิจ (E) 
       3.1 ผู้ปกครองนักเรียนส่วนหนึ่งยังยากจน ไม่สามารถส่งบุตรหลานเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นแม้รัฐบาลจะ
มีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เป็นผลให้ผู้ปกครองบางคนต้องให้บุตรหลาน ไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัว ก่อให้เกิดปัญหา
เด็กตกหล่น และออกกลางคันเป็นบางส่วน 

3.2 การระดมทรัพยากรค่อนข้างยาก เนื่องจากความยากจนของประชากรทำให้ไม่สามารถระดมทรัพยากร
ได ้

4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 
  4.1 นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและนโยบาย
ทางการศึกษาไม่ต่อเนื่อง การออกกฎระเบียบหลักเกณฑ์ล่าช้าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

4.2 การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง (ร้านเกมส์ / การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน/กฎหมายเข้าเมือง) ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาการศึกษา 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (S : Strengths) 
1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) 
    1.1 โรงเรียนมีโครงสร้างในการบริหารงานที่ชัดเจน ส่งผลให้การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ

ไม่ซ้ำซ้อน นโยบายสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด 
    1.2 โรงเรียนมีองค์คณะบุคคลที่เข้มแข็งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
    1.3 มีนโยบายส่งเสริมให้บริการการศึกษาหลากหลายรูปแบบ 
 2.  ด้านผลผลิตและการให้บริการ (S2) 
    2.1 โรงเรียนสามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้เกิน 100% และเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 15 ปีส่งผลให้  เด็ก

ยากจน/ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
    2.2 โรงเรียนสามารถให้บริการอาคารสถานที่ ห้องสมุด สนามกีฬา แหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนและหน่วยงาน

อ่ืนส่งผลให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา 
3.  ด้านบุคลากร (M1) 
    3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานและเป็นคนในพ้ืนที่สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ 
    3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตรงตามความรู้ความสามารถ ส่งผลให้งานมีคุณภาพ และ

บรรลุผลตามเป้าหมาย 
    3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้นำ

ทางวิชาการ มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านตามนโยบาย 
4.  ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (M2) 
     โรงเรียนมีแผนการบริหารงบประมาณและใช้งบประมาณตามแผน สามารถบริหารจัดการงบประมาณ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
5.  ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3) 
     5.1 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์จากต้นสังกัดเพ่ิมข้ึน สามารถอำนวยความ

สะดวกในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้โรงเรียนมีงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารจัดการในระดับหนึ่ง 
   5.2 โรงเรียนมีแผนการบริหารงบประมาณที่สามารถบ่งบอกการใช้การใช้งบประมาณได้อย่างถูกต้อง  

โปร่งใส ตรวจสอบได ้
   5.3 โรงเรียนนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
   5.4 โรงเรียนมีการประสานงานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  ส่งผลให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาและประหยัดทรัพยากร 
6.  ด้านการบริหารจัดการ (M4) 
    6.1 โรงเรียนมีแผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ส่งผลให้มีทิศทางในการดำเนินงาน  และมี

เป้าหมายความสำเร็จที่ชัดเจน 
    6.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยมีองค์คณะบุคคล ส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
    6.3 โรงเรียนได้รับการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ ส่งผลให้มีอิสระและคล่องตัวในการบริหาร

จัดการ 
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    6.4 โรงเรียนมีและใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางที่เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการและบริบทของชุมชนท้องถิ่น ส่งผลให้ครูมีทิศทางการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเอกภาพสอดคล้องกับ
หลักสูตร 
 

จุดอ่อน (W : Weaknesses) 
1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) 
    การกำหนดนโยบายในบางเรื่องยังขาดการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง หรือมีนโยบายที่นอกเหนือการ

จัดการเรียนการสอนจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานภายนอกมากเกินไป 
2.  ด้านผลผลิตและการให้บริการ (S2) 
    2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางรายสาระฯ ต่ำกว่าเป้าหมายระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ 
    2.2 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับยังมีบางส่วน 
 
3.  ด้านบุคลากร (M1)                                                                                                                                      
     3.1 บุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพและเทคนิคใหม่ ๆ น้อย ก้าวไม่ทันการ

เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และบางส่วนอยู่ในวัยใกล้เกษียณส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายบุคลากร  ชุดใหม่ที่
ยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้านน้อย จำเป็นต้องสั่งสมประสบการณ์ 

   3.2 โรงเรียนยังขาดแคลนครูและมีครูสอนไม่ตรงวิชาเอกหรือมีแต่ไม่ครบทุกระดับชั้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนต่ำ หรือไม่สามารถส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นที่ต้องการได้ 

  3.3 ครูมีภาระงานมาก ส่งผลให้ มีเวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อย 
4.  ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (M2) 
    งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรล่าช้า ส่งผลให้สถานศึกษาใช้เงินไม่ทันและใช้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด 
5  ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3) 
   5.1 อาคารเรียน อาคารประกอบ มีสภาพเก่า ชำรุดทรุดโทรม และบางอย่างไม่สามารถตอบสนองการใช้

งานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นได้อย่างเต็มศักยภาพ 
   5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมานาน ทำให้ด้อยประสิทธิภาพในการใช้

งาน บางอย่างไม่มีงบประมาณในการดูแลรักษา ส่งผลให้เสื่อม/ชำรุดง่าย 
   5.3 สื่อวัสดุอุปกรณ์บางอย่างตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่มี หรือไม่เพียงพอ 
6.  ด้านการบริหารจัดการ (M4) 
    6.1 ขาดการเสริมแรงจูงใจทางบวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
    6.2 องค์คณะบุคคลขาดความเชื่อมโยงในการปฏิบัติงาน 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ พบว่ามีปัจจัยภายนอกที่

เอ้ือต่อการจัดและพัฒนาการศึกษา เนื่องจากตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน มีระบบสาธารณูปโภค การติดต่อสื่อสาร และการ
คมนาคม เทคโนโลยีที่เข้าถึงได้โดยง่าย มีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาที่หลากหลาย ตามบริบทและจุดเน้น
การจัดการศึกษา แม้มีความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ของผู้เรียนและชุมชน แต่ก็เป็นช่องทางในการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ตามลักษณะเด่นของพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี  ด้านปัจจัยภายในของโรงเรียนมีความเข้มแข็ง มี
เป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจน มีครูและบุคลากร อาคารสถานที่ สื่อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาที่
ค่อนข้างพร้อม บุคลากรมีความมุ่งม่ันและปฏิบัติแบบมืออาชีพ ให้บริการทางการศึกษาที่ท่ัวถึง มีระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ สรุปผลการวิเคราะห์องค์กรอยู่ในลักษณะ “เอ้ือและแข็ง” (STAR) ดังกราฟแสดงสถานภาพดัง
ต่อไป  

                             



    22 

 

 

แผนปฏิบติัราชการปี 2563 

 
             โอกาส 

      O 
     
 
 
 
 
 
 
 
S                W 

        จุดแข็ง            จุดอ่อน 
 
 
 
 
       T 
            อุปสรรค 

 
 
 
 
  
 

 

 

 



    23 

 

 

แผนปฏิบติัราชการปี 2563 

บทที่ 4 

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาชาติ   

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

................................................................................... 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 54 กำหนดว่า “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
เป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้อง
ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่ างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
เข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ 
รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติและการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ
ได้ ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดำเนินการให้
เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาค
ทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่าง
น้อยต้องกำหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว”  

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้นำร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
– 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 
2564 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จุดเน้นนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการ โดยมีรายละเอียดสรุปได ้ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560 – 2579 )  

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
ดังนี้  

 

 

วิสัยทัศน์  

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

เป้าหมาย  

1. ความม่ันคง  

1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก  

ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ที่ 

เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่นำไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ  ชุมชนมี  

ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  

1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงาน และรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการดำรงชีวิตมีที่อยู่  

อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 

2. ความม่ังคั่ง  

2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง  

ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน  

2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังภายในและภายนอก  
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ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  

2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง 

ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

3. ความยั่งยืน  

3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม 

โลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  

3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์  

2. เพื่อเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม  

3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ  

4. เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม  

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความม่ันคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการ 

บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงานระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6.1การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
มีหลักการที่สำคัญ คือ  

1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ อย่างสมเหตุสมผล มี
ความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาส
ให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  

2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มี
คุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการ
สร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็น ประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน”  



    27 

 

 

แผนปฏิบติัราชการปี 2563 

4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มาเป็น
กรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่
ยั่งยืน (SDGs)  

5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”  

6) ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว”  

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี   มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ ความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้  

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิต
และบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 

4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ เติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการของ
ภาคีการพัฒนา  

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและสร้างสรรค์ในด้าน
การค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  

 

เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย  

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์   มีความรับผิดชอบและทำ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความ
เป็นไทย  



    28 

 

 

แผนปฏิบติัราชการปี 2563 

2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคน
มีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม  

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล 
มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเข้มแข็งสามารถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิต และให้บริการจากฐาน
รายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจ
ไทยมีเสถียรภาพ  

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องโยตรงกับการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการ
พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีมี ทักษะทางสมอง 
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มี
สุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถ
ปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง  ทั้งสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง 
อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

1. วัตถุประสงค์  

1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษท่ี 21 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  

2.1 เป้าหมายการพัฒนา  

2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น  

2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  

2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

อย่างต่อเนื่อง  

2.2 ตัวชี้วัด  

เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  
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ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกจิกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อน การมีคุณธรรม  

จริยธรรมเพิ่มขึ้น  

เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น  

2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  

ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน  

ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

เป้าหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500  

ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น  

ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85  

3. แนวทางการพัฒนา  

3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง 

ประสงค์  

3.1.1 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก คุณธรรม 

จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจาก
อบายมุขอย่างจริงจัง  

3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า  

3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  

3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด  

สร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

3.3.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนำ และ 

สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู  ปรับระบบประเมินวิทย
ฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง  
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3.3.2 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วมระบบ 

ทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้ร่วมวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน  

3.3.3 จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสาร 

เคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจ
ให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก  

3.3.4 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  อาทิ พิพิธภัณฑ์  

ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

3.4 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  

3.4.1 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้  

รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทำวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ความสำคัญกับการดำเนินการ
ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่าง
การคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากท่ีได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและใช้นโยบายแรงงาน ที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนใน
เรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพสำหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 
รายได้ต่ำสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม 
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานราก และการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และ
การสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ  

1. วัตถุประสงค์  

1.1 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  

เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ  

ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับ ร้อยละ 90  

โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพ้ืนที่  

ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ  

50 มีจำนวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 
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3. แนวทางการพัฒนา  

3.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม (Social 
Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบ
อาชีพและยกระดับรายได้ โดย  

3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ทาง 

การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย  การดูแลนักเรียน
ยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือนการสนับสนุนค่าเดินทางไปยัง
สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน  

3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุม
และท่ัวถึง  

3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมาก 

ขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย  

1) กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้ง 

มาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้า ทางอาชีพที่ชัดเจน เพ่ิม
โอกาสในการพัฒนาครู  

2) สร้างระบบความรับผิดชอบ Accountability)ของการจัดการศึกษา โดยนำผลสัมฤทธิ์ทางการ 

ศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน  

3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ 

ช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน  

3.2.2 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรีผู้พิการผู้สูงอายุ และ 

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมพร้อมทั้งส่งเสริมบทบาท
ของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่ง
ดำเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และยกระดับ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไข
ปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็น
ธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากข้ึน ต้องเร่งเตรียมความพร้อมลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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1. วัตถุประสงค์  

1.1 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  

เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
และระบบนิเวศ โดยให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  ฟ้ืนฟู
คุณภาพแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน  

ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ ไม่ 

น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30และกาก
อุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง  

3. แนวทางการพัฒนา  

3.3 แก้ไขปญัหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ  ขยะ  น้ำเสีย และของ 

เสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้  

3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและกลไก 

เพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดการลดปริมาณขยะ 
รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน ให้
ความสำคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ 
ประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐาน 
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้าม
ชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปี ข้างหน้า  

1. วัตถุประสงค์  

1.1 เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความม่ันคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหาภัยคุกคามที่
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  

1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้าน
ความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคาม  

1.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุข และ
ผลประโยชน์ของชาติ  

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  

เป้าหมายภาพรวม  คือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
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เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ  

ตัวชี้วัด 1.1 จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ิมข้ึน  

ตัวชี้วัด 1.2 จำนวนกิจกรรมที่มีความเก่ียวข้องกับโครงการพระราชดำริเพิ่มข้ึน  

เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ สมาชิกอาเซียน  

มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ  

ตัวชี้วัด 2.1 จำนวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 

3. แนวทางการพัฒนา  

3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  

3.1.1 สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการ
กระทำที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ  

3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค 

การเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและคำนึงถึงความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง  

3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุข 

แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติ
พันธุ์ เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่  

3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้ง
การทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ  

3.2.7 ดำเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาค และพหุ 

ภาคี เพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพติด การ
ก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ความมั่นคงด้านไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาด
โรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืน ๆ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจั ง เพ่ือให้เป็น
ปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการ
บริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มี



    34 

 

 

แผนปฏิบติัราชการปี 2563 

การกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐาน
เพ่ือให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579  

1. วัตถุประสงค์  

1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  

1.2 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  

1.3 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวกด้วยความ 

รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน  

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  

เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  

ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุด แผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่ 12 

 

3. แนวทางการพัฒนา  

3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 
คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  

3.1.1 กำหนดภารกิจ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาค และ 

ท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน  

3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง  

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิง 

บวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่านกลไกครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสานึกความซื่อสัตย์
สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย 
โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทำผิดหรือผู้กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

2) พัฒนากลไกและระบบการดำเนินงานที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ดำรงตำแหน่งทาง 

การเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการ  และผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองในการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และกำหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน ประมวล
จริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระทำอย่างจริงจัง  
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7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในกลุ่ม 

ประชาชน  

3.5.2 ป้องกันการทุจริต  

3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการดำเนินงานในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 

ทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง  

4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ให้สามารถเป็น 

หน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่บูรณาการการ
ทำงานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์  

          ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการใช้องค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่าง
เข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือ
ปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออำนวยทั้งการลงทุน  ด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว  

1. วัตถุประสงค์  

1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ให้
สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  

เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  

ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ของ 

ประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน  

ตัวชี้วัด 1.4 จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน  

3. แนวทางการพัฒนา  

3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  

3.1.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ และ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีเพ่ือ
ผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไกการดำเนินงานอย่างเป็น
เครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หรือชุมชน  

3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  



    36 

 

 

แผนปฏิบติัราชการปี 2563 

3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย  

1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ 

ต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology :T) วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M)  

2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ  

3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เพ่ือใช้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่สำคัญของแผน 
คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษา เพ่ือการมีงานทำและสร้างงานได้ 
ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์รวม ทั้ง
ความเป็นพลวัตรเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการ
พัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา 
(Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้  

วิสัยทัศน์: คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21  

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  

3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือผนึก
กำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง  

ยุทธศาสตร์  

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  
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3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  

5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ ตามที่
กำหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติจะประสบผลสำเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
หน่วยงานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศกึษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมาย ความสำเร็จให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องดำเนินการ ดังนี้ 

1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาสังคม ในการสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ  

2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงาน ทุก
ระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา  มีคณะกรรมการกำกับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการ
นำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผล อย่างเป็นรูปธรรม  

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการจัด
การศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive Education) 
ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals)  

4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบการ
จัดสรรงบประมาณประจำปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ และแนวทาง
การพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและเป้าหมาย
การพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากำลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ เพ่ือการจัด
การศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่กำหนด  

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มีความ
ชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอำนาจและการตัดสินใจจากส่วนกลาง สู่ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา 
รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับ ให้ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษา ที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่า
เทียม  

6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายในและ
การประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชน จะเป็นกลไกในการ
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สร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อ
ผู้เรียนผ่านระบบการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล  

7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินในการ
กำกับการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 

4. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564)  

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ กำหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการด้านความม่ันคงของภาครัฐในระยะ 
7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่ เป็นแก่นหลักของชาติและ ส่วนที่ 2 นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยกำหนดกรอบความคิดหลักจากการกำหนดนโยบายได้คำนึงถึง ค่านิยมหลักของชาติ 
12 ประการ ดังนี้  

วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียนและ
ดำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”  

นโยบายความม่ันคงท่ีเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี ดังนี้  

ส่วนที่ 1 นโยบายสำคัญเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) เกี่ยวข้องใน 
3 นโยบาย  

นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 2.4) ส่งเสริมให้ประชาชน
เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  

นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.3) เสริมสร้างสันติสุขและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน 

5. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน และสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดย
กำหนดสาระสำคัญ ดังนี้  

วิสัยทัศน์  

“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”  

พันธกิจ  
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1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  

2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม  

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ  

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการ
พัฒนาประเทศในอนาคต  

2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  

3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  

4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล  

ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก  

1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  

2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการ
ทดสอบระดับชาติ  

3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  

4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  

5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  

6. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี  

7. ร้อยละของกำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  

8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15 – 17 ปี  

9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  

10. จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

ยุทธศาสตร์  

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  

4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
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5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

6. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563  

วิสัยทัศน์  

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน  

พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถ ความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค  ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม  

5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  

6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

เป้าหมาย  

1. ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
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5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรณยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา มีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

นโยบาย 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายการดำเนินงาน 5 ด้าน ในการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้  

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

นโยบายที่ 3 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 

     เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

นโยบายที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่ 5 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

นโยบายที่ 6 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย / มาตรการและแนวดำเนินการ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  

บทนำ นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษา เพ่ือ
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่
มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพ
ติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
ควบคู่ไปกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้
เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่าง ทางด้าน
สังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร พ้ืนที่สูง ชายแดน 
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ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับการ
บริการด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม ความต้องการ เป็นต้น  

เป้าประสงค์  

1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว  ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ ห่างไกลทุรกันดาร เช่น 
พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ 

ตัวช้ีวัด  

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม  

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์  
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบท ของพ้ืนที่  
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6. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

7. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี    

เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการ ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี
วินัย และรักษาศีลธรรม 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้    

1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด    

1.2 สถานศึกษา   

(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนด   

(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก ถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัต
ลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง 
ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ    

เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัย คุกคาม รูปแบบใหม่ทุก
รูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การ คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบั น 
และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต    

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้    
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2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ส่งเสริม สนับสนุน 
กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด    

2.2 สถานศึกษา  

(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไข
หากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว  

(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  

(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย  

(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้รับคำปรึกษาชี้แนะและความ
ช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 

 

นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

บทนำ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความสำคัญกับศักยภาพ และคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ” 
ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ดำเนินการให้สอดคล้องกัน  โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา  ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความ
ถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ ด้าน
ทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่
การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็น
เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

เป้าประสงค์  

1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   

2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะ วิชาชีพ เป็นนักคิด เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร  

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
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ตัวช้ีวัด  

1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ ที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21   

2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA  

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ   

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตามความสามารถ ความสนใจ มี
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ   

โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้      

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา     

 1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน       

1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการวัดแววความ ถนัดทางการเรียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง 
นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนา ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน      

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ  ตั้งแต่จำนวนงบประมาณในการ
สนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม  วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย 
และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจายอำนาจ ให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ      

1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดทำแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ  และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับ สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ 

1.5  กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้ งรายงาน ผลการดำเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2. สถานศึกษา   

2.1 ดำเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด โดย
จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัด การเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน
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หรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้ เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริม
ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning 
Platform)  

2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์
แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  

2.3  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา ผู้เรียนให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ  

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของ
ผู้เรียน  

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา  

2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน ตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

2.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง 

 

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  

บทนำ  

นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์เริ่ม
ตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา ดังนี้ พัฒนาประชากรวัย
เรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มี
ความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย 
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถดำรงชีวิต 
อย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  มีการออกแบบ
ระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับตนเองได้
อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึง พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และ
การพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มี
ความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะ ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลากร ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและ
หน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณ ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้าน
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คุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉม
บทบาท “ครู”  ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อำนวยการการเรียนรู้ทำ
หน้าที่ กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียน  

เป้าประสงค์  

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการ
พัฒนาของประเทศ   

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคล้องกับทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้  

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 

4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ  มีทักษะอาชีพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ    

5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ การเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้  

7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

  ตัวช้ีวัด  

1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)   

2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ พื้นฐานระดับชาติ (NT) 
ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด  

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 
50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา   

4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะ
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด  และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้  

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็น พหุวัฒนธรรม  

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ ดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
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7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  

1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา         

เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตร เชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  มีทักษะสื่อสารภาษาไทย            

มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้    

1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน  (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยการการเรียนรู้ ผู้ให้
คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร      

1.2 สถานศึกษา  

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
(หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของ
พ้ืนที่  

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน  

2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย      

เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อม
ที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น              

โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้  

2.1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา     

(1) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและ
รายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง    

(2)  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพ่ื อประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  และดำเนินการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

(3)  สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่กำหนด  
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   (4)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียน และผู้สนใจ      

(5)  กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง    

2.1.2 สถานศึกษา   

(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้    

(2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียน เป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข    

(3)   ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก  สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย 
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

(4)  จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย    

(5)  อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ    

(6)  สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัด การศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน
การดำเนินงานของสถานศึกษา    

(7)   สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา              

ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มี
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21             

โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้  

2.2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    

(1)  ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มี
พัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ 

- เป็นไปตามหลักสูตร              

- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21             

- มีทักษะการเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ              
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การ พัฒนานวัตกรรม             

- มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้  ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                
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- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ เรียนรู้  มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3    

(2)  จัดทำเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ
ดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงาน เพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น    

(3)  ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผน
ชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้    

(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคล
และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ    

(5)  ดำเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียน ได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ    

(6)  กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงาน
ผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

2.2.2 สถานศึกษา    

(1)  จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning)    

(2)  จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ 
(STEAM Education) เช่น             

- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม             

- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี             

- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 

- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ             

- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผล และการหาความสัมพันธ์    

(3)  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง กับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ  และด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสม และนำไปปฏิบัติได้    

(4)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน มีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข     

(5)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์ และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)    

(6)  จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิด แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)    
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(7) ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง    

(8)  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา              

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม และสติปัญญา มีวินัย มี
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้ 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ นำไปสู่ การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการ
ดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข             

โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้  

2.3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา     

(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
พัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 

- เป็นไปตามหลักสูตร              

- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21              

- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่  3  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ               

- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนา นวัตกรรม             

- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ภาษาท่ี 3         

(2)  ประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผล การประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น    

(3)   ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผน
ชีวิตและ วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้    

(4)  สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคล
และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ    
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(5)  จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพ ผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็น
นักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่ การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออก
กำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน  มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ    

(6)  กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา  

2.3.2 สถานศึกษา       

(1)  ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)    

(2)  ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS)    

(3)  ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 

- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม             

- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี             

- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา             

- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ             

- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและ การหาความสัมพันธ์    

(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็น
นวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ  เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความ ถนัด 
ความต้องการ และความสนใจของตนเอง    

(5)  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)     

(6)  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.4 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ     เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสำหรับเด็ก
พิการและเด็กด้อย โอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล      

โดยแนวทางการดำเนินการ      

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับ
เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส      

(2)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนา
หลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลาย
เหมาะสมกับบริบท และความตร้องการจำเป็นพิเศษ เฉพาะบุคคล      
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(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
(Early Intervention : EI)       

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร  และจัดสรรงบประมาณด้าน
การศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจำเป็นพิเศษ      

(5)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้      

(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ครูและบุคลกรให้มีความ
เหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 

(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดี ต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็ก
ด้อยโอกาส      

(8)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีสอดคล้อง กับความต้องการจำเป็นพิเศษ      

(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนการพัฒนา ภาคีเครือข่าย (Education 
Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส  

3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับการจัด
การศึกษา     

เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน พัฒนาวิธีการเรียนรู้ของ
ตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคม ฐานความรู้ (Knowledge - Based 
Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต     

โดยแนวทางการดำเนินการ ดังนี้     

3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบ
ของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด   

(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล   

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็น เครื่องมือในการเข้าถึงองค์
ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย   

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
การเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล      
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3.2 สถานศึกษา   

(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ  หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของ
ดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด   

(2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล   

(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 

4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา    

การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องดำเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครู อย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู  ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่าย
พัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้าง
ครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง  

 

4.1  การผลิตครูที่มีคุณภาพ      

การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน การผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง  และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม      

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้   

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สร้างความร่วมมือ กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความ
ขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา   

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบัน การผลิตครูวางแผนวิเคราะห์หลักสูตร
ให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ   

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุน ทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มี
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตครู   

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ติดตาม  และประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็นระบบ  

4.2  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา      

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จะต้องดำเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง ความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย
พัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ปรับ
วิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน ทำหน้าที่กระตุ้นสร้างแรง
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บันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบ การสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้
ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง  (Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบและครบวงจร  

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและ
กรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ประสานความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดทำหลักสูตร การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน  

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร ที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(Career Path)  

(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 
PLC)  

(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital 
Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร ภาษาท่ี 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน  

(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา และ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ  โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common 
European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด  

(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู
ให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
(Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active Learning)  

(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู
ให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

(10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนา
ครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher 
Order Thinking)  
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(11) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนา
ครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  

(12) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนา
ครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตาม
สภาพและประเภทของความพิการ  

(13) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online  และแบบ Face - to - Face Training  

(14) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ปรับปรุงระบบ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกำหนด ด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ  

(15) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา นำเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การ
จัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้   

1)  พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ   

2)  พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้น
สูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น   

3)  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผ่านระบบดิจิทัล   

4)  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้ง
ระบบ   

5)  พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding) 

 

นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา   

บทนำ  

นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมารตฐาน  และการลดความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคน เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เป็น
มาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ ในพ้ืนที่ใด ของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศ โดย 
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สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้ บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development)  สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นหรือตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบท
ของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็น ตามสภาพพ้ืนที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและ ทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้
เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และ
จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจำเป็น ตลอดจนน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือ
สร้างหลักประกัน สิทธิการได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน  

เป้าประสงค์  

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development)  

2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือใน
การจัดการศึกษา  

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่  

4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพข้อเท็จจริง โดย
คำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้ง ของสถานศึกษา  

5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้ สถานศึกษาบริหารงาน
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส เข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิ การได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพของประชาชน  

ตัวช้ีวัด  

1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  

2. ผู้ เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และ
ความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ  
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3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้ เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่  

6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ  

8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการ วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  

1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่    

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้    

1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา      

(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล  

(2) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล  ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการ
จัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

1.2 สถานศึกษา  

(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ  

(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องระดับพ้ืนที่ จัดทำ
แผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  

(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน  (อายุ 0 - 6 ปี) เพ่ือในไปใช้ในการ
วางแผนการจัดการศึกษา  

(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง บริการการเรียนรู้ได้อย่าง
ทั่วถึงครบถ้วน  

(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน บริหารจัดการทรัพยากรใน
ชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม)  ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ  

(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล  ได้เดินทางไปเรียนอย่าง
ปลอดภัยทั้งไปและกลับ  

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ  และมาตรฐานตามบริบท
ของพ้ืนที่    

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดทำมาตรฐาน
สถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น  

1) มาตรฐานด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก  

2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3) มาตรฐาน ด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา  

4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง 
ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทาง ภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นสำคัญ  

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด  โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ให้มี
คุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด  โดยเน้นสถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และ
โรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ   

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน สถานศึกษาในทุกมิติ 

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม และเพียงพอ    

เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ การศึกษาที่มีคุณภาพ 
โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึง ความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพ
ทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา เพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการจัด
การศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และ
งบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ    

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้   

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ความ
เหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และ สถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับ
สถานภาพและพ้ืนที่  
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(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟัง ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการ
จัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด  

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ประสานความร่วมมือ
กับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณ ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผน งบประมาณ และติดตาม กำกับการใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส  

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน    

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้     

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ  และมีความปลอดภัยสูง  

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) แก่ผู้เรียน 

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการ
จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่าง
เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนา คุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: 
DLT)  
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นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

บทนำ   

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำ ศาสตร์ของ
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลัก
ในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนำเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิด
ที่จะผลักดันดำเนินการเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณา
การ โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย  “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียน
ภายในปี พ.ศ. 2580”  

ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมนำ ศาสตร์พระราชา 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย  มาเป็นหลักในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว 
บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้
ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่าง
แท้จริง 

เป้าประสงค์  

1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม   

2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง  ฉลากสี
เขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน  ตามแนวทาง Thailand 4.0  

3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  การผลิตและบริโภค สู่การ
ลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ  

5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนใน
สังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็น
แบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

6. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต  มีนโยบายส่งเสริมความรู้
และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม   

7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน 15,000 โรงเรียน  

8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จำนวน 6,000 โรงเรียน  
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9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด  

1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง จิตสำนึกด้านการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน  เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ และมีส่งเสริม
การคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะ มาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลด
ใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดำเนิน
กิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint  ในรูปแบบ QR CODE และ Paper 
less   

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำ งานวิจัยด้านการสร้าง
สำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  

7. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง  Thailand 4.0  

8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  และสถานที่ให้เป็น
สำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน   

 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  

1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดำเนินทาง การให้องค์ความรู้และสร้าง
จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ  

3. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนา วิทยากรให้ความรู้เรื่อง
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ  

4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นกับ
สิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบ
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ข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผล ต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ใน
รูปแบบการเปรียบเทียบและ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon emission 
/Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน  

5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ  

6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 6 
ศูนย์ 4 ภูมิภาค  

7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 

8. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ  255 เขต เพ่ือดำเนินการต่อยอด
ขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ สำนักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)  

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา  

11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการ จัดการเรียนรู้เรื่องการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   

12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมต่อความ
ปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาก ที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making  การนำขยะมาใช้ประโยชน์
ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย  ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียน
ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมดี Green city 
ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงานอุตสาหกรรม 
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
นำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม  
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16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  จัดค่ายเยาวชนวัยซน
ลดคาร์บอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอด สู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน  

17. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์ และนิเทศเชิงคุณภาพ
พัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์
และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 

 

นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   

บทนำ  

นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่สำคัญ เนื่องจากเป็น
นโยบายที่กระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา  มีความเป็นอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหน่วยงานทั้งระดับสำนักงานทั้งส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดย
ปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง ให้มี
ความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานสำนักงานเป็นหน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นำ
เทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data Technology และ Communication 
Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้ง
ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  

เป้าประสงค์  

1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุม ด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารงานทั่วไป  

2. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยน ให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  เป็นหน่วยงานที่ มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  บริหารจัดการตามหลักธรรมา -
ภิบาล   

4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึ กษา  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  

5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
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ตัวช้ีวัด  

1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ   

2. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง  ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มี
ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล  

3. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์ เพ่ือ
วางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  

8. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  

1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา     

เป็นมาตรการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้าน
ได้    

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้    

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ 
หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และโครงสร้างการกำกับดูแลของสถานศึกษา  หรือกลุ่มสถานศึกษา 

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่
และอำนาจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและ
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กรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา  หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล
และความเป็นอิสระของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษา
รวมถึงความต้องการ และข้อจำกัดของแต่ละพ้ืนที่    

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน ด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าว เป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน    

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ 
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความ
เป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา    

(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการ
และดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัด
การศึกษา    

(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้
โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการ แบบกลุ่มโรงเรียน การสอน
แบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น    

(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับสถานศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต    

(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา นำผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา    

(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้
สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา    

(10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา จัดอบรม พัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติ
หน้าที่     

(11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระ ในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้าน
ได้    

(12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือทำหน้าที่ส่งเสริม 
สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
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2. พัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

 เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานทั้งระดับ สำนักงานส่วนกลาง และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม  เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็น
หน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการ
ที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน  

(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  (Area-based Management) 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs”  

(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่  

(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ  

(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  

(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  

(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการศึกษา 

3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา    

เป็นมาตรการที่เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
ผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือ สำคัญในการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว 
โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้ เรียนที่รับจัดสรร งบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรร
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งบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถกำหนด เงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง   

(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร จัดการงบประมาณอุดหนุน
ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง   

(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ ตัวตนของผู้เรียน เพ่ือลดความ
ซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูล นักเรียนรายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย   

(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบธนาคาร  

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการ ทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด    

เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology)  เพ่ือ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่
จำเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และ
ความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ นำ Cloud 
Technology มาให้บริการ แก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) ระบบบริหารงานสำนักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบ
สารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร    

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัด ทุกระดับทั้งในรูปแบบ 
Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล ของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง 
ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ  

(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ
พร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีก
ทั้งยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ  

(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการ
ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่
เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง  สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพ
บุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  

(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้อง กับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 

 

7. ทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่ เกี่ ยวข้อง 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 
12 (พ.ศ.2560 – 2564) , นโยบายรัฐบาล , นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 -2564 , แผนการศึกษา
แห่ งชาติ  พ .ศ .2560 – 2579  , นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ , จุด เน้ นน โยบายของรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ , แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบาย
และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2562 ของ สพฐ. เชื่อมโยงอำนาจบทบาทหน้าที่ ผลการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา และผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  มากำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  

วิสัยทัศน์  

บริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต และอาชีพ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือก้าวสู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน  

พันธกิจ  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และมีทักษะชีวิต 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของ 

คนไทย 12 ประการ  

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับสังคมอนาคต ภายใต้แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง  

เป้าประสงค์  

1. ผู้เรียนพ้ืนที่ปกติ พ้ืนที่สูง ถิ่นทุรกันดาร และชายแดน ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ เหมาะสม
กับสังคมพหุวัฒนธรรม  
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2. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ และ
การพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)  

3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

4. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการ และความถนัด  

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถพ่ึงตนเองได้
ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพ
ติดได้  

กลยุทธ์  

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จึง
กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

ประเด็นกลยุทธ์  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่ปกติ พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ชายแดน กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มที่ด้อย
โอกาส ให้ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  

2. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ เรียนเป็นรายบุคคล มี
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ (Career Education)  

3. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

4. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถตาม
ศักยภาพ  
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5. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  

6. การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
ศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  

8. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

9. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานเสมอกัน  

10. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  

11. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 

 

8. ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  

 คำขวัญ:  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม 
 ปรัชญา :  กลฺยาณตา  กตญฺญุตา  สุวิชาโน  (เป็นคนดี  มีความกตัญญู  รู้วิชา) 
  อัตลักษณ์ : นักเรียนดีวิถีพอเพียง (ห้วยไคร้วินัยดี มีความรับผิดชอบ) 
 เอกลักษณ์  : โรงเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม (คุณธรรม นำความรู้ สู่วิถีพอเพียง) 
วิสัยทัศน์:  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยง  อบายมุข 
รอบรู้เทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมพัฒนาสู่สากล 

พันธกิจ: 
 1. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ 
 2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมพัฒนาสู่อัจฉริยภาพตามความถนัดและ
สนใจ 
 3. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอย่างรอบด้าน 
 4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ และมีเกียรติศักดิ์ศรีในวิชาชีพ  
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดศาสตร์พระราชา และหลักธรรมาภิบาล 
 7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งบริการทางวิชาการ และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 8. ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์:  
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ บนพื้นฐานความเป็นไทยอย่างมี 
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ความสุข 
2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามความถนัดและสนใจ  

เพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
3. นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. นักเรียนมีทักษะ และรู้เท่าทันการใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 
5. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความม่ันคงและก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
6. มีระบบบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดศาสตร์พระราชา และหลักธรรมา 

ภิบาล ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นผู้นำทางวิชาการ 
7. มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และให้บริการแก่ผู้เรียนตลอดจนหน่วยงานชุมชนท้องถิ่น 
8. มีเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาอย่างรอบด้านและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ 

2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่อัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น  
 

จุดเน้น : 

1. การยกระดับคุณภาพผู้เรียนทั้งระบบ ทั้งด้านคุณธรรม  คุณภาพ  ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 

2. การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 

3. การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

4. การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิต และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดศาสตร์พระราชา และหลักธรรมาภิบาล 

6. การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่การสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของสถานศึกษา 

อัตลักษณ์ (IDENTITY) 
         นักเรียนดีวิถีพอเพียง (ห้วยไคร้วินัยดี มีความรับผิดชอบ) 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (UNIQUENESS) 

  โรงเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม (คุณธรรม นำความรู้ สู่วิถีพอเพียง) 
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กรอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ปี 2563 – 2566 

ความสอดคล้องของแนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนโครงการหลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กับกระทรวงศึกษาธิการ/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน/สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สู่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

จุดเน้นเชิงนโยบาย ศธ./
แนวทางหลัก 

การดำเนินงาน/โครงการหลัก จุดเน้น 6 
ยุทธศาสตร์ฯสพฐ. 

จุดเน้นยุทธศาสตร์ 
สพป.ชร.3 

ยุทธศาสตร์
โรงเรียน 

การดำเนินงาน/โครงการ
หลัก 

1. ด้านความ
มั่นคง 

 

1. จุดเน้นด้านความมั่นคง 

แนวทางหลัก 

1.1 พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

1.2 การพัฒนาการจัดการศึกษา
เพ่ือการจัดระบบการดูแลและ
ป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

1. การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

2. การเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติ 

- การเรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
และการน้อมนำพระบรมรา
โชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 

- จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
และกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันสำคัญของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของชาติ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
พัฒ นาคุณ ภาพ
ผู้เรียนทุกระดับ 

 

1. โครงการวันสำคัญ 

2. โครงการส่งเสริม 

    ประชาธิปไตยและวินัย 

    นักเรียน 

3. โครงการพัฒนาระบบ 

    ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

4. โครงการป้องกันและ 

    แก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด 
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แผนปฏิบติัราชการปี 2563 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

จุดเน้นเชิงนโยบาย ศธ./
แนวทางหลัก 

การดำเนินงาน/โครงการหลัก จุดเน้น 6 
ยุทธศาสตร์ฯสพฐ. 

จุดเน้นยุทธศาสตร์ 
สพป.ชร.3 

ยุทธศาสตร์
โรงเรียน 

การดำเนินงาน/โครงการ
หลัก 

3. การส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกัน
และพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือความ
มั่นคง 

- โครงการค่ายสร้างสรรค์
พัฒนาคุณภาพเด็กไทย 

- โครงการ TO BE NUMBET ONE 

- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

- โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

2. จุดเน้นด้านการผลิตพัฒนา
กำลังคนและสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

แนวทางหลัก 

2.1 การผลิตและพัฒนากำลังคน
ให้ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน มีสมรรถนะในสาขา
ที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนา

1. การประสานพลังประชารัฐด้าน
การศึกษา 

2. การส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาเพื่อเสริมสร้างการผลิตและ
พัฒนากำลังคน 

- โครงการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  

ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
การพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : 
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาสู่อัต
ลักษณ์ที่โดดเด่น 

1. โครงการส่งเสริมและ  

    พัฒนาทักษะความ 

    สามารถทางวิชาการ 

2. โครงการส่งเสริมทักษะ 

    ด้านศิลปะ ดนตรีสากล
และวงโยธวาทิต 

3. โครงการส่งเสริมการ 
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แผนปฏิบติัราชการปี 2563 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

จุดเน้นเชิงนโยบาย ศธ./
แนวทางหลัก 

การดำเนินงาน/โครงการหลัก จุดเน้น 6 
ยุทธศาสตร์ฯสพฐ. 

จุดเน้นยุทธศาสตร์ 
สพป.ชร.3 

ยุทธศาสตร์
โรงเรียน 

การดำเนินงาน/โครงการ
หลัก 

เศรษฐกจิและสังคมของประเทศ - โครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 

: พัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot 
Camp) 

- โครงการพัฒนาสถานศึกษา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
สนับสนุนการผลิตกำลังคน โดย 

: สู่ความเป็นมาตรฐานสากล 

: ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

: โรงเรียนต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ 

    เรียนการสอน 

    ภาษาอังกฤษและ  

    ภาษาจีน* STEM ED 

4. โครงการส่งเสริมทักษะ 

    อาชีพนักเรียน*  

    (โครงการเรียนเพื่อรู้สู่ 

    อาชีพโรงเรียนประชา 

    รัฐ และเครือข่ายความ 

    ร่วมมือทางการศึกษา) 

 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

3. จุดเน้นด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

แนวทางหลัก 

3.1 พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน การ

1. การพัฒนาหลักสูตรที่มีความ
ยืดหยุ่น 

- โครงการส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตร 

2. การจัดการศึกษาปฐมวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
พัฒ นาคุณ ภาพ
ผู้เรียนทุกระดับ 

 

 

5. โครงการพัฒนา 

    หลักสูตรสถานศึกษา 

6. โครงการพัฒนาการ 

    เรียนการสอนปฐมวัย 
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แผนปฏิบติัราชการปี 2563 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

จุดเน้นเชิงนโยบาย ศธ./
แนวทางหลัก 

การดำเนินงาน/โครงการหลัก จุดเน้น 6 
ยุทธศาสตร์ฯสพฐ. 

จุดเน้นยุทธศาสตร์ 
สพป.ชร.3 

ยุทธศาสตร์
โรงเรียน 

การดำเนินงาน/โครงการ
หลัก 

วัดและประเมินผล - โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย 

- โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

3. การเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

- โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

- การใช้กระบวนการ BBL 

4. การส่งเสริมและสร้างคนดี 

- โรงเรียนคุณธรรม 

- โครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 

- โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารีฯ 

5. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล 

6. การขับเคลื่อน STEM 

  7. โครงการลดเวลาเรียน 

    เพ่ิมเวลารู้ 

8. โครงการส่งเสริมและ 

    แก้ไขปัญหาการอ่าน    

    ออกเขียนได้ 

9. โครงการค่ายวิชาการ 

    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

10. โครงการส่งเสริมกีฬา 

11. โครงการส่งเสริม 

    กิจกรรมลูกเสือ- 

    ยุวกาชาด 

12. โครงการส่งเสริม 

     สุขภาพ 

13. โครงการส่งเสริม 
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แผนปฏิบติัราชการปี 2563 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

จุดเน้นเชิงนโยบาย ศธ./
แนวทางหลัก 

การดำเนินงาน/โครงการหลัก จุดเน้น 6 
ยุทธศาสตร์ฯสพฐ. 

จุดเน้นยุทธศาสตร์ 
สพป.ชร.3 

ยุทธศาสตร์
โรงเรียน 

การดำเนินงาน/โครงการ
หลัก 

Education 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ขั้น
พ้ืนฐาน 

- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านคณิตศาสตร์ 

7. การยกระดับผลคะแนน PISA 

8. การวัดและประเมินผล 

- การวางแผนประเมินผล O-Net 
วิชา สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ 

- การประเมินผ่านหรือซ้ำชั้นใน
ชั้น ป.3ป.6 และม.3 

- การปรับเครื่องมือ ระบบและ
วิธีการประเมิน/ประกันคุณภาพ 

- โครงการพัฒนาระบบการแนะ
แนวในสถานศึกษา 

      พัฒนาคุณธรรม  

      จริยธรรมนักเรียน  

    (โรงเรียนคุณธรรม) 

14. โครงการพัฒนาการ 

     วัดผลและประเมินผล 

      ตามสภาพจริง 

15. โครงการเปิดบ้าน 

      วิชาการ 

 



    78 

 

 

แผนปฏิบติัราชการปี 2563 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

จุดเน้นเชิงนโยบาย ศธ./
แนวทางหลัก 

การดำเนินงาน/โครงการหลัก จุดเน้น 6 
ยุทธศาสตร์ฯสพฐ. 

จุดเน้นยุทธศาสตร์ 
สพป.ชร.3 

ยุทธศาสตร์
โรงเรียน 

การดำเนินงาน/โครงการ
หลัก 

 3.2 การผลิตและพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

10. โครงการผลิตพัฒนา
เสริมสร้างคุณภาพวิชาชีพครู  
และบุคลากรทางการศึกษา 

- Training for trainer / Boot 
Camp 

- โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วย DLTV / TEPE 
online 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
การพัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
การพัฒนา
คุณภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ 

    ครู และบุคลากร 

    ทางการศึกษา 

 3.4 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการ
เรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดย
ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 

16. การส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐาน
แหล่งเรียนรู้แต่ละประเภท 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4: 
สร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

1. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 

2. โครงการพัฒนา 

    ปรับปรุงซ่อมแซม  

     อาคารสถานที่และ 

     แหล่งเรียนรู ้

3. โครงการพัฒนาการ 

    เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

    ที่หลากหลาย 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

จุดเน้นเชิงนโยบาย ศธ./
แนวทางหลัก 

การดำเนินงาน/โครงการหลัก จุดเน้น 6 
ยุทธศาสตร์ฯสพฐ. 

จุดเน้นยุทธศาสตร์ 
สพป.ชร.3 

ยุทธศาสตร์
โรงเรียน 

การดำเนินงาน/โครงการ
หลัก 

4. ด้านการสร้าง
โอกาส ความ
เสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
กันทางสังคม 

4. จุดเน้นด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมกันทางสังคม 

แนวคิดหลัก 

4.1 ขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

4.2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอ
ภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

 

 

 

 

4.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษาเพ่ือโอกาสและการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษา 

- บริหารจัดการ ร.ร.ขยายโอกาส 

- ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ 

- โครงการ DLTV / DLIT / ETV 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 

ด้านการสร้าง
โอกาสในการเข้าถึง
บริการทาง
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มี
มาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่2 : การ
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : 
การจัดการศึกษาใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
สพป.เชียงรายเขต 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : 
การศึกษาโรงเรียน
ในพ้ืนที่โครงการ
พัฒนาดอยตุง                          
(พ้ืนที่ทรงงาน)อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ขยายโอกาสทาง
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

1. โครงการส่งเสริมการ 

    จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 

2. โครงการสนับสนุน 

    ค่าใช้จ่ายในการจัด 

    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

    เรียนดี 15 ปี* 

3. โครงการตามภารกิจ
ถ่ายโอนและกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
จัดหางบประมาณอาหาร
กลางวันและอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน 

4. โครงการจัดการศึกษา 

    สำหรับเด็กเรียนร่วม* 

5. โครงการส่งเสริมอาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

จุดเน้นเชิงนโยบาย ศธ./
แนวทางหลัก 

การดำเนินงาน/โครงการหลัก จุดเน้น 6 
ยุทธศาสตร์ฯสพฐ. 

จุดเน้นยุทธศาสตร์ 
สพป.ชร.3 

ยุทธศาสตร์
โรงเรียน 

การดำเนินงาน/โครงการ
หลัก 

   และสร้างรายได้ระหว่าง 

   เรียนสำหรับนักเรียน 

   ยากจนพิเศษตาม 

   นโยบายต้นสังกัด* 

 4.4 การพัฒนาฐานข้อมูลด้าน
การศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยง
และเข้าถึงได้ 

5. การขับเคลื่อนแผนแม่บท
เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือสร้างและเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการศึกษา 

- บูรณาการด้านข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  
ICT เพ่ือการศึกษา 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 

สร้างเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

4. โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อ 
DLTV/TRUE 
PLOOKPUNYA  

/ICT ชุมชน 

5. ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

5. จุดเน้นด้านการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

แนวทางหลัก 

5.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม 

- โครงการธนาคารขยะ 

- โครงการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อจัดการขยะ น้ำเสียใน
โรงเรียน ชุมชน และลดพลังงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 

สร้างเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

5. โครงการคัดแยกขยะต้น 

   ทาง และธนาคารขยะใน  

   โรงเรียน* 

6. โครงการส่งเสริมทักษะ
อาชีพตามแนวคิด“ศาสตร์
พระราชา ตำราแห่งการ
ดำเนินชีวิต สู่กิจกรรมการ
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

จุดเน้นเชิงนโยบาย ศธ./
แนวทางหลัก 

การดำเนินงาน/โครงการหลัก จุดเน้น 6 
ยุทธศาสตร์ฯสพฐ. 

จุดเน้นยุทธศาสตร์ 
สพป.ชร.3 

ยุทธศาสตร์
โรงเรียน 

การดำเนินงาน/โครงการ
หลัก 

เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

5.3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย 
และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ในโรงเรียน 

- โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 

2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- โครงการน้อมนำศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย 

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้” 

6. ด้านการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

6. จุดเน้นด้านการพัฒนาระบบ
และการบริหารจัดการ 

แนวทางหลัก 

6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

- โครงการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และความพร้อมรองรับการปรับ

ยุทธศาสตร์ที่ 6  : 
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัด
การศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่4 : การ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่5 : 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

1. โครงการยกระดับระบบ 

    บริหารและการจัด 

    การศึกษาตามแนวทาง  

    “ศาสตร์พระราชา และ 

     ธรรมาภิบาลสู่การ 

     พัฒนาที่ยั่งยืน”  

     ภายใต้รูปแบบ  
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

จุดเน้นเชิงนโยบาย ศธ./
แนวทางหลัก 

การดำเนินงาน/โครงการหลัก จุดเน้น 6 
ยุทธศาสตร์ฯสพฐ. 

จุดเน้นยุทธศาสตร์ 
สพป.ชร.3 

ยุทธศาสตร์
โรงเรียน 

การดำเนินงาน/โครงการ
หลัก 

บทบาทการบริหารจัดการศึกษา 

- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
“โรงเรียนสุจริต” 

- โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาและการ
ประเมินประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาฯ 

- โครงการระบบควบคุมภายใน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    “HUAYKRI MODEL” 

2. โครงการประกัน 

    คุณภาพภายใน 

    สถานศึกษา  “มิติสู่การ 

    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

    อย่างยั่งยืน” 

  

 

 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

- โครงการพัฒนารูปแบบ/แนว
ทางการส่งเสริมการสร้างการมี
ส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

   3. โครงการเสริมสร้าง 

    เครือข่ายความร่วมมือ* 

4. โครงการประชาสัมพันธ์ 

    โรงเรียน 

5. โครงการซ่อมบำรุง 

    รักษารถยนต์ 
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แผนปฏิบติัราชการปี 2563 

หมายเหตุ.*หมายถึง โครงการที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืนโดยมีงบประมาณสำหรับดำเนินการเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว หรือมีงบประมาณให้บางส่วนแต่
ไม่เพียงพอ ซึ่งโรงเรียนอาจตั้งงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
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แผนปฏิบติัราชการปี 2563 

บทที่  5  

งบประมาณประจ าปี 2563  

งบประมาณโรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ปีการศึกษา 2563 

 ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบา้นหว้ยไครไ้ดค้ านวณประมาณการรายรับ จากเงินอุดหนุน

ประจ าปีงบประมาณ 2563  (ขอ้มูลนักเรียน ณ วันท่ี 10 พ.ย. 62 และ 10 มิ.ย. 63)  จากการคาดคะเน
นักเรียนเพื่อใหโ้รงเรียนใชว้งเงินงบประมาณดังกล่าวในการบริหารงานและด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การของสถานศึกษา  ดงัน้ี 

  

 การประมาณการรายรบัเงินอุดหนุนรายหวั      จ  านวนเงิน 

 1,346,500.00     บาท 

ชั้น / ระดบัชั้น จ านวนนักเรียน อตัราเงินอุดหนุน จ านวนเงินทั้งปี หมายเหตุ 

10 พ.ย. 62 10 มิ.ย. 63 

อนุบาล 2 

อนุบาล 3 

18 

27 

20 

25 

1,700 

1,700 

32,300 

44,200 

 

รวมก่อน

ประถม 
45 45 - 76,500  

ป.1 

ป.2 

ป.3 

ป.4 

ป.5 

ป.6 

47 

51 

50 

54 

46 

54 

50 

47 

51 

50 

54 

46 

1,900 

1,900 

1,900 

1,900 

1,900 

1,900 

92,150 

93,100 

95,950 

98,800 

95,000 

95,000 

 

รวมประถม 302 298 - 570,000  

ม.1 98 60 3,500 276,500  
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แผนปฏิบติัราชการปี 2563 

ม.2 

ม.3 

44 

58 

96 

44 

3,500 

3,500 

245,000 

178,500 

รวมมธัยมตน้ 200 200 - 700,000  

รวม 547 543 - 1,346,500  

 

เงินอุดหนุนนโยบายเรียนฟรี  15 ปี อยา่งมีคุณภาพ 

- หนังสือเรียน (ประมาณการทั้งปี)    จ านวนเงิน  387, 655.00     
บาท 

ชั้น / ระดบัชั้น จ านวนนักเรียน อตัราเงินอุดหนุน 

(ปีละ) 

จ านวนเงินทั้งปี หมายเหตุ 

10 พ.ย. 62 10 มิ.ย. 63 

อนุบาล 2 

อนุบาล 3 

18 

27 

20 

25 

200 

200 

4,000 

5,000 

 

รวมก่อน

ประถม 
45 45 - 9,000  

ป.1 

ป.2 

ป.3 

ป.4 

ป.5 

ป.6 

47 

51 

50 

54 

46 

54 

50 

47 

51 

50 

54 

46 

625 

619 

622 

673 

806 

818 

31,250 

29,093 

31,722 

33,650 

43,524 

37,628 

 

รวมประถม 302 298 - 206,867  

ม.1 

ม.2 

98 

44 

60 

96 

764 

877 

45,840 

84,192 
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ม.3 58 44 949 41,756 

รวมมธัยมตน้ 200 200 - 171,788  

รวม 547 543 - 387,655  
 

 - เครื่องแบบนักเรียน (ประมาณการทั้งปี)    จ านวนเงิน

 210,780.00     บาท 

ชั้น / ระดบัชั้น จ านวนนักเรียน อตัราเงินอุดหนุน 

(ปีละ) 

จ านวนเงินทั้งปี หมายเหตุ 

10 พ.ย. 62 10 มิ.ย. 63 

อนุบาล 2 

อนุบาล 3 

18 

27 

20 

25 

300 

300 

6,000 

7,500 

 

รวมก่อน

ประถม 
45 45 - 13,500  

ป.1 

ป.2 

ป.3 

ป.4 

ป.5 

ป.6 

47 

51 

50 

54 

46 

54 

50 

47 

51 

50 

54 

46 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

18,000 

16,920 

18,360 

18,000 

19,440 

16,560 

 

รวมประถม 302 298 - 107,280  

ม.1 

ม.2 

ม.3 

98 

44 

58 

60 

96 

44 

450 

450 

450 

27,000 

43,200 

19,800 

 

รวมมธัยมตน้ 200 200 - 90,000  

รวม 547 543 - 210,780  
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- อุปกรณก์ารเรียน (จดัสรรภาคเรียนละ 1ครั้ง รวมทั้งปี)  จ านวนเงิน        211,090.00     บาท 

ชั้น / ระดบัชั้น จ านวนนักเรียน อตัราเงินอุดหนุน 

(ภาคเรียนละ) 

จ านวนเงินทั้งปี หมายเหตุ 

10 พ.ย. 62 10 มิ.ย. 63 

อนุบาล 2 

อนุบาล 3 

18 

27 

20 

25 

100 

100 

3,838 

5,252 

 

รวมก่อน

ประถม 
45 45 - 9,090  

ป.1 

ป.2 

ป.3 

ป.4 

ป.5 

ป.6 

47 

51 

50 

54 

46 

54 

50 

47 

51 

50 

54 

46 

195 

195 

195 

195 

195 

195 

19,012 

19,208 

19,796 

20,384 

19,600 

19,600 

 

รวมประถม 302 298 - 117,600  

ม.1 

ม.2 

ม.3 

98 

44 

58 

60 

96 

44 

210 

210 

210 

33,338 

29,540 

21,522 

 

รวมมธัยมตน้ 200 200 - 84,400  

รวม 547 543 - 211,090  
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 - กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (จดัสรรภาคเรียนละ 1ครั้ง รวมทั้งปี)    จ านวนเงิน  339,350.00     
บาท 

ชั้น / ระดบัชั้น จ านวนนักเรียน อตัราเงินอุดหนุน 

(ภาคเรียนละ) 

จ านวนเงินทั้งปี หมายเหตุ 

10 พ.ย. 62 10 มิ.ย. 63 

อนุบาล 2 

อนุบาล 3 

18 

27 

20 

25 

215 

215 

8,170 

11,180 

 

รวมก่อน

ประถม 
45 45 - 19,350  

ป.1 

ป.2 

ป.3 

ป.4 

ป.5 

ป.6 

47 

51 

50 

54 

46 

54 

50 

47 

51 

50 

54 

46 

240 

240 

240 

240 

240 

240 

23,280 

23,520 

24,240 

24,960 

24,000 

24,000 

 

รวมประถม 302 298 - 144,000  

ม.1 

ม.2 

ม.3 

98 

44 

58 

60 

96 

44 

440 

440 

440 

69,520 

61,600 

44,880 

 

รวมมธัยมตน้ 200 200 - 176,000  

รวม 547 543 - 339,350  
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รวมเงินอุดหนุนนโยบายเรียนฟรี  15 ปี อยา่งมีคุณภาพ 

- หนังสือเรียน (ประมาณการทั้งปี)    จ านวนเงิน  387, 655.00     
บาท 

 - เครื่องแบบนักเรียน (ประมาณการทั้งปี)    จ า น ว น เ งิ น

 210,780.00     บาท 

 - อุปกรณก์ารเรียน (จดัสรรภาคเรียนละ 1ครั้ง รวมทั้งปี)  จ านวนเงิน        211,090.00     
บาท 

 - กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (จดัสรรภาคเรียนละ 1ครั้ง รวมทั้งปี)    จ านวนเงิน  339,350.00     
บาท 

          ร ว ม จ า น ว น เ งิ น ทั้ ง สิ้ น   

1,148,875.00  บาท  

เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

-  เงินอุดหนุนปัจจยัพื้ นฐานนักเรียนยากจน โดยประมาณ       จ านวนเงิน   
300,000.00   บาท 

ชั้น / ระดบัชั้น จ านวนนักเรียน อตัราเงินอุดหนุน 

(ภาคเรียนละ) 

จ านวนเงินทั้งปี หมายเหตุ 

10 พ.ย. 62 10 มิ.ย. 63 

อนุบาล 2 

อนุบาล 3 

18 

27 

20 

25 

- 

- 

- 

- 

ไม่ไดร้บัจดัสรร 

รวมก่อน

ประถม 
45 45 - -  

ป.1 

ป.2 

ป.3 

ป.4 

ป.5 

47 

51 

50 

54 

46 

50 

47 

51 

50 

54 

500 

500 

500 

500 

500 

19,400 

19,600 

20,200 

20,800 

20,000 

จดัสรร 40% ของ

นักเรียนยากจนใน

ระบบท่ีคดักรองได้

ทั้งหมด

โดยประมาณ 
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ป.6 54 46 500 20,000 

รวมประถม 302 298 - 120,000  

ม.1 

ม.2 

ม.3 

98 

44 

58 

60 

96 

44 

1,500 

1,500 

1,500 

71,100 

63,000 

45,900 

จดัสรร 30% ของ

นักเรียนยากจนใน

ระบบท่ีคดักรองได้

ทั้งหมดโดยประมาณ 

รวมมธัยมตน้ 200 200 - 180,000  

รวม 547 543 - 300,000  

-  เงินอุดหนุนปัจจยัพื้ นฐานนักเรียนยากจน ระดบัประถมโดยประมาณ    จ านวนเงิน   
120,000.00   บาท 

-  เงินอุดหนุนปัจจยัพื้ นฐานนักเรียนยากจน ระดบัมธัยมโดยประมาณ     จ านวนเงิน    
180,000.00   บาท 

       รวมจ านวนเงินทั้งสิ้ น     300,000.00  
บาท  

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวนันักเรียน 

-  เงินอุดหนุนอาหารกลางวนั (คนละ 20*343 *200 วนั) รวมจ านวนเงินทั้งสิ้ น    
1,372,000.00  บาท 

เงินรายไดส้ถานศึกษา   

- เงินอุดหนุนโครงการจา้งครูผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะ (ภาษาจีน) 
(ขอรบัการสนับสนุนจากนักเรียนคนละ 200 : ปี 543 คน) จ านวนเงิน  108,600.00  
บาท 

- เงินอุดหนุนโครงการคุม้ครองสวสัดิภาพนักเรียน (ประกนัอุบติัเหตุ) 
(ขอรบัการสนับสนุนจากนักเรียนคนละ 200 : ปี 543 คน) จ านวนเงิน  108,600.00  
บาท 

- เงินอุดหนุนอาหารกลางวนันักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
(ขอรบัการสนับสนุนจากนักเรียนคนละ 400 : ปี 200 คน) จ านวนเงิน   80,000.00  
บาท  
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- เงินบริจาคโดยไม่ระบุวตัถุประสงค ์(ค่าเช่าสถานท่ีขายของ) จ านวนเงิน    50,000.00  
บาท              รวมจ านวนเงินทั้งสิ้ น      
347,200.00   บาท 
  

เงินอุดหนุนเหลือจ่ายจากแผนปฏิบตัิการประจ าปี 2562 

- เงินอดุหนุนรายหวัเหลือจ่ายตามแผนงานโครงการ   จ านวนเงิน  
300,000.00  บาท 

- เงินอดุหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี     จ านวนเงิน  350,000.00  
บาท 

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้ น  650,000.00 
บาท 

 -  

รวมประมาณการรายรบัทั้งสิ้ น    5,164,575.00 บาท 
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ประมาณการรายจา่ย หมวดเงินอุดหนุนรายหวั ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1.  เงินอุดหนุนรายหวัจากการประมาณการ 1,646,500.00 บาท (รวมเงินอุดหนุนเหลือจ่าย ปี 

62) 

    1.1 งบด าเนินงาน (28.50%)     

       - ค่าใชส้อย และวสัดุ (4.00%)                   
65,860.00  บาท 

       - ค่าตอบแทน/เบี้ ยเล้ียง ท่ีพกั พาหนะ (2.50%)           41,162.50  
บาท 

       - ค่าจดัหาและซ่อมแซมครุภณัฑ ์(6.00%)             98,790.00  บาท 

      - ค่าสาธารณูปโภค (16.50%)            
271,672.50  บาท 

 1.2  โครงการตามแผนกลยุทธ ์(65.00%)         
 1,070,225.00 บาท 

 1.3  งานพฒันาคุณภาพตามนโยบายเร่งด่วน (6.00%)        98,790.00  บาท 

             รวมจ านวนเงินทั้งสิ้ น             

1,646,500.00 บาท  

2.  เงินอุดหนุนนโยบายเรียนฟรี  15 ปี อยา่งมีคุณภาพ 1,498,875.00  บาท (รวมเงินเรียนฟรีเหลือ

จา่ยปี 62) 

  - ค่าหนังสือเรียนฯ  (ปี 62 เหลือ 34,116.50)  จ านวนเงิน  421, 771.50  
บาท 

  - เครือ่งแบบนักเรียน (ปี 62 เหลือ 17,610.00)  จ านวนเงิน

 228,390.00  บาท   - อุปกรณก์ารเรียน (ปี 62 เหลือ 57,490.00) 
 จ านวนเงิน        268,580.00  บาท 

  - ค่ากิจกรรมพฒันาฯ (ปี 62 เหลือ 240,783.50) จ านวนเงิน  580,133.50  บาท 

       รวมจ านวนเงินทั้งสิ้ น   1,498,875.00  บาท  
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3. เงินอุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐานนักเรียนยากจน   300,000.00 บาท 

-  เงินอุดหนุนปัจจยัพื้ นฐานนักเรียนยากจน ระดบัประถมศึกษา   จ านวนเงิน    120,000.00 
บาท 

  (จ่ายเป็นค่าเสื้ อผา้เครื่องแต่งกาย/วสัดุอุปกรณ/์ค่าพาหนะฯ ตามแนวปฏิบติัฯ) 

-  เงินอุดหนุนปัจจยัพื้ นฐานนักเรียนยากจน ระดบัมธัยมศึกษา   จ านวนเงิน    180,000.00  
บาท 

  (จ่ายเป็นค่าเสื้ อผา้เครื่องแต่งกาย/วสัดุอุปกรณ/์ค่าพาหนะ/อาหารกลางวนัฯ) 

       รวมจ านวนเงินทั้งสิ้ น      

300,000.00 บาท  

4. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวนันักเรียน 1,372,000.00  บาท  

-  จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนั (คนละ 20*343 *200 วนั) รวมจ านวนเงินทั้งสิ้ น    
1,372,000.00  บาท 

5. เงินรายไดส้ถานศึกษา   347,200.00   บาท 

- เงินอุดหนุนโครงการจา้งครูผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะ (ภาษาจีน) 
(ขอรบัการสนับสนุนจากนักเรียนคนละ 200 : ปี 543 คน) จ านวนเงิน  108,600.00  
บาท 

- เงินอุดหนุนโครงการคุม้ครองสวสัดิภาพนักเรียน (ประกนัอุบติัเหตุ) 
(ขอรบัการสนับสนุนจากนักเรียนคนละ 200 : ปี 543 คน) จ านวนเงิน  108,600.00  
บาท 

- เงินอุดหนุนอาหารกลางวนันักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
(ขอรบัการสนับสนุนจากนักเรียนคนละ 400 : ปี 200 คน) จ านวนเงิน   80,000.00  
บาท  

- เงินบริจาคโดยไม่ระบุวตัถุประสงค ์(ค่าเช่าสถานท่ีขายของ) จ านวนเงิน    50,000.00  
บาท              รวมจ านวนเงินทั้งสิ้ น      
347,200.00   บาท  

 

รวมประมาณการรายจา่ยทั้งสิ้ น           5,164,575.00 บาท 
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5.  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ 

   

ที ่

แผนการใชจ้า่ยเงิน 

งาน/โครงการ 

แหล่งงบประมาณ 
ผูร้บัผิดชอ

บ 
หมายเหตุ รายหวั เรียนฟรี  

15  ปี 

อื่น ๆ  

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบด าเนินงาน 

1. งานบริหารทัว่ไป 

   1.1 ค่าใชส้อยและวสัดุ 

   1.2 ค่าตอบแทน/เบี้ ยเล้ียง  

ท่ีพกั พาหนะ  

   1.3 ค่าจดัหาและซ่อมแซม

ครุภณัฑ ์  

 

 2. งานประจ  า  

        ค่าสาธารณูปโภค  

        2.1 ค่าไฟฟ้า 

        2.2 ค่าโทรศพัท ์

        2.3 ค่าอินเตอรเ์น็ต 

        2.4 ค่าขยะเทศบาล 

        2.5 อื่นๆ (ไปรษณีย/์อากร
แสตมป์ ฯลฯ) 

 

3. งานพฒันาตามนโยบาย

 

(469,252.50) 

(205,812) 

65,860.00       
41,162.50   

   

   98,790.00   

 

 

 

(271,672.50) 

240,000 

12,000 

      12,000 

       2,400 

5,272.5 

 

 

   

 

 

มะลิวลัย ์

มาริสา 

 

มะลิวลัย ์

อนันต์ 

 

 

มาริสา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 

บุคลากร 

 

งบประมาณ 

 

 

 

งบประมาณ 
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เร่งด่วน 

    3.1 โครงการพฒันาตามนโยบาย
รฐับาล  ตน้สงักดั และการบูรณา

การความร่วมมือ 

 

(98,790.00) 

  98,790.00   

 

 

 

ผูบ้ริหาร 

 

 

 

 

งบประมาณ 

 

 

 

 รวม 576,275.00 - -   

 

ที ่

โครงงานตามแผนยุทธศาสตร/์

นโยบาย/แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ 

ผูร้บัผิดชอบ 
หมาย

เหตุ 
รายหวั เรียนฟรี  

15 ปี 

อื่นๆ  

2  โครงการตามยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตรท์ี่1พฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียน 

1. โครงการกิจกรรมวนัส าคญั 

2.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและ 

   วินัยนักเรียน 

3. โครงการพฒันาระบบการดูแล 

   ช่วยเหลือนักเรียน 

4. โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

   สิ่งเสพติด 

5. โครงการพฒันาหลกัสูตร     

   สถานศึกษา 

6. โครงการพฒันาการเรียนการสอน 

   ปฐมวยั 

(1,070,225) 

 

40,000 

40,000 

 

40,000 

 

30,000 

 

5,000 

 

50,000 

 

(1,798,875) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุติมา 

แกว้กาญจน์/ 

วรรสิกา 

แกว้กาญจน์/ 

ปฏิภาณ 

แกว้กาญจน์/ 

พงศธร 

ศรีวรรณ/

ทิพวรรณ 

ทิพวรรณ/ 

ปภสัสร 

ธนบดี/

 

 

วิชาการ 

บ.ทัว่ไป 

 

บ.ทัว่ไป 

 

บ.ทัว่ไป 

 

วิชาการ 

 

วิชาการ 
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7. โครงการส่งเสริมและพฒันา

กิจกรรม  

   ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้

8. โครงการค่ายวิชาการยกระดบั 

   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (onet/nt) 

9. โครงการพฒันาการอ่านไม่ออก 

   เขียนไม่ได ้

10. โครงการส่งเสริมกีฬา 

 

11. โครงการลูกเสือและยุวกาชาด 

   เพื่อการเรียนรู ้

12. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

13. โครงการส่งเสริมทกัษะคุณธรรม 

    จริยธรรมนักเรียน 

14. โครงการพฒันางานวดัและ 

    ประเมินผลตามสภาพจริง 

15. โครงการเปิดบา้นวิชาการ 

 

 

 

 

 

10,000 

 

55,000 

 

 30,000 

 

40,000 

 

 

10,000 

 

 

50,000 

 

15,000 

 

 

 

5,000 

 

70,000 

 

50,000 

10,000 

 

 

 

45,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กมลวรรณ 

ครู ม.3,ป.6,ป.3 

 

ครู ป.1 - 3 

 

สงกรานต/์

ปฏิภาณ 

บุญศรี/

พงศธร/ 

วรรสิกา 

 

เยาวลกัษณ์ 

แกว้กาญจน์ 

   

อนันต/์นฤมล 

 

ศรีวรรณ/ 

แกว้กาญจน์ 

วิชาการ 

 

วิชาการ 

 

วิชาการ 

 

บ.ทัว่ไป 

 

บ.ทัว่ไป 

 

บ.ทัว่ไป 

บ.ทัว่ไป 

 

วิชาการ 

 

วิชาการ 

ที ่

โครงงานตามแผนกลยุทธ/์

นโยบาย/แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ 
ผูร้บัผิดชอ

บ 
หมายเหตุ รายหวั เรียนฟร/ี

ยากจน  

อื่น ๆ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : การพฒันา

คุณภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

16. โครงการพฒันาคุณภาพครูและ

 

 

120,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบ้ริหาร/

รอง

 

 

บุคลากร 
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บุคลากรทางการศึกษา 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 :ขยายโอกาสทาง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

17.โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนรู ้
ใหผู้เ้รียน 

18. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายใน

การจดัการศึกษาขั้นพื้ นฐาน เรียนฟรี 

15 ปี 

กิจกรรม - จดัซื้ อหนังสือ 8  สาระ 

กิจกรรม - สนับสนุนเครื่องแบบ

นักเรียน 

กิจกรรม - สนับสนุนค่าอุปกรณก์าร

เรียน 

กิจกรรม – พฒันาผูเ้รียน  

-ปัจจยัพื้ นฐานนักเรียนยากจนประถม 

(จ่ายเป็นค่าพาหนะนักเรียน) 

-ปัจจยัพื้ นฐานนักเรียนยากจนมธัยม 

(จ่ายเป็นค่าพาหนะนักเรียน) 

19. โครงการตามภารกิจถ่ายโอนการ

กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 

กิจกรรม – อาหารกลางวนันักเรียน     

กิจกรรม - อาหารกลางวนั (มธัยม) 

20. โครงการจดัการศึกษาส าหรบัเด็ก

พิเศษเรียนร่วมในโรงเรียน 

21. โครงการส่งเสริมสวสัดิการและ

 

 

 

 

130,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421,771.50 

228,390.00   

268,580.00   

(580,133.50*) 

120,000   

 

180,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1372,000*** 

80,000*** 

 

 

ผูบ้ริหาร 

 

 

 

ศรีวรรณ/ 

วีรอร 

 

มะลิวลัย ์

มาริสา 

กนกพร 

- 
 

นฤมล 

 

อนันต์ 

 

 

ชุติมา 

 

พิมพพ์ร 

นฤมล 

 

 

 

 

 

 

วิชาการ 

 

 

งบประมาณ 

 

 

 

งบประมาณ 

 

งบประมาณ 

 

 

บ.ทัว่ไป 

บ.ทัว่ไป 

วิชาการ 

 

บ.ทัว่ไป 
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สวสัดิภาพนักเรียน (ประกนัอุบติัเหตุ

หมู่) 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : 

สรา้งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู ้

22. โครงการหอ้งสมุดมีชีวิต 

23. โครงการพฒันาปรบัปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู ้

24. โครงการพฒันาการเรียนรูจ้าก

แหล่งเรียนรูท่ี้หลากหลาย 

 

 

25. โครงการพฒันาการเรียนรูโ้ดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ 

DLTV/TRUE PLOOKPUNYA /ICT 
ชุมชน 

26. โครงการคดัแยกขยะตน้ทางและ

ธนาคารขยะในโรงเรียน 

27. โครงการส่งเสริมทกัษะอาชีพตาม

แนวคิด“ศาสตรพ์ระราชา ต าราแห่ง

การด าเนินชีวิต สู่กิจกรรมการเรียนรู ้

เศรษฐกิจพอเพยีงโรงเรียนบา้นหว้ยไคร”้ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่  5 : 

พฒันาระบบบริหารจดัการ 

28. โครงการยกระดบัระบบบริหาร

และการจดัการศึกษาภายใต ้

 

 

 

 

 

 

 

200,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,000 

 

 

200,000** 

 

30,000 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

108,600*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทดัทรวง 

บุญศรี/ 

อนันต/์โรจน์ 

อภิสรา/

ทิพวรรณ/ 

วีรอร 

สุริสา 

 

 

 

 

เกษมศรี 

 

ปฏิภาณ/

ธนบดี/สุภา

ภรณ ์

 

 

 

ผูบ้ริหาร 

 
 

ศรีวรรณ/

แกว้กาญจน์ 

 

 

 

 

วิชาการ 

บ.ทัว่ไป 

 

วิชาการ 

 

 

บ.ทัว่ไป 

 

 

 

 

บ.ทัว่ไป 
 

บ.ทัว่ไป 

 

 

 

 
  

 บ.ทัว่ไป 
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“HUAYKRI MODEL” 

29. โครงการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา “มิติสู่การพฒันา

คุณภาพผูเ้รียนอยา่งยัง่ยืน” 

30. โครงการเสริมสรา้งเครือข่าย

ความร่วมมือทางการศึกษา 

31. โครงการประชาสมัพนัธ์โรงเรียน 

32. โครงการซ่อมบ ารุงดูแลรกัษา และ
ควบคุมดูแลรถยนตโ์รงเรียน 
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 : ส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพสถานศึกษาสู่อตั

ลกัษณท์ี่โดดเด่น 

33. โครงการส่งเสริมและพฒันาทกัษะ
ความสามารถทางวิชาการนักเรียน 

34. โครงการส่งเสริมทกัษะทางดา้น

ศิลปะ  ดนตรี  และนาฏศิลป์ฯ 

35. โครงการส่งเสริมการเรียนการ

สอนภาษาองักฤษ ,ภาษาจีน  ,STEM 
ED 

 

 

 

20,000 

 

 

15,000 

 

 

10,000 

 

25,225 

 

 

 

 

 

 

70,000 

 

 

 

 

110,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,000 

 

 

10,133.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,000*** 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

108,600*** 

/ทิพวรรณ 

ผูบ้ริหาร 

 

จิตรานุช 

บุญศรี/

โรจน์ 

 

 

 

 

 

ปพชัญา/

กนกพร 

 

พงศธร/

ธนบดี 

กนกพร/ 

วรรสิกา 

 

วิชาการ 

 

 

บ.ทัว่ไป 

 

วิชาการ 

บ.ทัว่ไป 
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 รวมทั้งหมด 1,070,225 1,798,875 1,719,200  

หมายเหต ุ  * กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีตั้งไวใ้นแผนงานโครงการต่าง ๆ ในหมวดน้ี   

             ** โครงการตามนโยบายเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ รายการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูแ้ละทัศน
ศึกษาของนักเรียน หากไม่สามารถด าเนินการไดใ้นช่วงสถานการณ์พิเศษการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) โดยมีกรณ๊ท่ีไม่สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนไดต้ามปกติ ให้
สามารถปรบัเปล่ียนรูปแบบการใชง้บประมาณตามแนวทางหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้ นฐาน ท่ี ศธ 04006/ว 2018 ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน 2563  เรื่อง แจง้แนวทางการด าเนินงานและการ
บริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้ นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรสัโคโรน่า 2019 (covid-19) 

              *** โครงการท่ีด าเนินการโดยเงินอื่น ๆ หมายถึงเงินงบประมาณท่ีไดร้บัหรือคาดวา่จะไดร้บั
จากการน าเสนอแผนงานโครงการตามนโยบาย หรือภารกิจตามจุดเน้น  จ าเป็น  เร่งด่วน หรือเป็น

การบูรณาการความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน  ดงัน้ี  

 (1) รายไดส้ถานศึกษาตามโครงการระดมทรพัยากรทางการศึกษา 

 (2) อุดหนุนเทศบาลหว้ยไคร ้(ภารกิจถ่ายโอน) 

 (3) หน่วยงานอื่น ๆ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      



    101 

 

 

แผนปฏิบติัราชการปี 2563 

ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน โรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ไดป้ระชุมเพื่อพิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 2563 ส าหรบัปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้
ในคราวประชุมครั้งท่ี 1 /2563 เมื่อวนัท่ี 17 มิถุนายน  พ.ศ.2563  พิจารณาแลว้เห็นชอบ/อนุมติั ใหใ้ช้
แผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  

 ทั้งน้ี ขา้พเจา้ นายไชยรตัน์   จินะราช ผูอ้ านวยการโรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้ขอแสดงเจตจ านงใน

การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาแห่งน้ี ใหเ้ป็นไปตามกรอบทิศทางการบริหารจดัการศึกษา 

และเป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 น้ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผูเ้รียน ราชการ ตลอดจนผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งต่อไป 

 

 

 

ลงชื่อ....................................................... 

               ( นายไชยรตัน์   จินะราช ) 

                     ผูอ้ านวยการโรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้

 

 

 

ลงชื่อ....................................................... 

                 ( นายเสถียร   กาโน ) 

      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานโรงเรียนบา้นหว้ยไคร ้
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