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คำนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 รวมทั้งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มาตรา 16 กำหนดให้ส่วนราชการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนห้า ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
รัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผน
ห้าปี ตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดทำเป็นแผน 3 ปี โดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี (พ.ศ.2563 –2565)
ซึ่ง
คณะกรรมการดำเนินงานได้ยึดถือนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนที่เป็นนโยบายเร่งด่วน นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบ และทิศทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 –
2565 โดยมีสาระเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผลผลิต และโครงการ
รวมทั้งกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ วงเงินรวมที่จะใช้ในปีการศึกษา 2563 –
2565 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสถานศึกษา 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการบริหารและจัดการศึกษา และทุกหน่วยงานในสังกัด มีความชัดเจนในการดำเนินงาน สามารถบูรณาการ
และผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นรูปธรรม สามารถติดตามประเมินผลความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เยาวชนของชาติได้
ตามที่มุ่งหวัง
แผนพัฒ นาสถานศึกษา 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้เรียบร้อยแล้ว จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จึง
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ในคราวประชุมครั้งที่ 2 /2562 เมื่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พิจารณาแล้วเห็นชอบ/อนุมัติ ให้ใช้ แผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี (พ.ศ.2562 –
2565) ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ทั้งนี้ ข้าพเจ้า นายไชยรัตน์ จินะราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ขอแสดงเจตจำนงในการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาแห่งนี้ ให้เป็นไปตามกรอบทิศทางการบริห ารจัดการศึกษา และเป้าหมายใน
แผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) นี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน ราชการ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.......................................................
( นายไชยรัตน์ จินะราช )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ลงชื่อ.......................................................
( นายเสถียร กาโน )
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป และสถานภาพของโรงเรียน
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง
เลขที่ 365 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57220
หมายเลขโทรศัพท์ 053- 763010 โทรสาร 053-763192
e-mail address :Banhuaikraischool365@hotmail.com
website :http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120458
1.2 การจัดการศึกษา
ระดับที่เปิดสอน
 ปฐมวัย
ป.1-6
 ม.1 – 3  ม.1 - 6
ขนาดพื้นที่
จำนวน 14 ไร่ - งาน 3 ตารางวา
เขตพื้นที่บริการ
1 ห้วยไคร้ หมู่ 1
2. ห้วยไคร้ หมู่ 2
3. ห้วยไคร้ หมู่ 6
4. ห้วยไคร้ หมู่ 7
5. ห้วยไคร้ หมู่ 10
6. ห้วยไคร้ หมู่ 11
7. สันยาว หมู่ 3
8. สันลิดไม้ หมู่ 8
1.3 ประวัติโรงเรียน (โดยย่อ)
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้เดิมมีชื่อเรียกว่า “โรงเรียนแม่สาย 2 ” ตั้งอยู่ในบริเวณวัดห้วยไคร้หลวงเริ่มทำการ
ก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475 โดยนายอ้าย วงศ์ธรรมา ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านร่วมกันจัดตั้งโดยนิมนต์พระ
ขันธ์ จันทาพูน เป็นครูและนับเป็นครูคนแรกของโรงเรียนต่อมาได้ซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ขนาด 7
ห้องเรียนและย้ายนักเรียนจากโรงเรียนเดิมมาเรียนในอาคารหลังใหม่ปี พ. ศ. 2513 ซึ่งทางราชการอนุญาตให้
ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีพ.ศ. 2515 ได้จัดสร้างอาคารเรียนแบบ 003 ขนาด 3 ห้องเรียน
ต่อมาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้ปรับปรุงและพัฒนาให้ก้าวหน้ามาเป็นลำดับโดยมีการสร้างอาคารเรียน
บ้านพักครูโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากราษฎรในหมู่บ้าน เทศบาลตำบลห้วยไคร้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด การจัดงานประจำปีและงบประมาณจากทางราชการปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มีอาคาร 20 หลัง
โดยแบ่งเป็นอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 17 หลัง และได้มีโครงการในการปรับปรุงห้องน้ำ โดยรับบริจาค
จากผู้ปกครองนักเรียนทางโรงเรียนได้หาทุนทรัพย์ในการซื้อที่ดินสำหรับการก่อสร้างอาคารฝึกงานในปีการศึกษา
2551 ได้รับเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคสร้างอาคารประกอบ อีก 2 หลัง ได้แก่ อาคารศาลารวมใจและ
อาคารฝึกงาน ในปีการศึกษา 2551 จัดทำอาคารสหกรณ์ร้านค้า ปรับปรุงสำนักงานธนาคารขยะรีไซด์เคิล จัดทำ
ที่ทำการธนาคารโรงเรีย น ในปีการศึกษา 2558 จัดทำห้องดนตรี และปรับปรุงลานหน้าอาคารห้องสมุด ปี
การศึกษา 2552 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในการสร้างส้วม 4 ที่นั่ง 1 หลัง ปรับปรุงห้องประชุมพวงแสด และในปี
การศึกษา 2553 ได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการไทยเข้มแข็งในการสร้างโรงน้ำดื่มอาร์ โอให้กับนักเรียน
โดยได้รับความอนุเคราะห์การขุดเจาะน้ำบาดาลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากร
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น้ำบาดาลและปีการศึกษา 2557 ได้งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์จามจุรี และในปีการศึกษา
2559 จัดทำหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารห้องสมุด กับโรงอาหาร และจัดทำโรงเก็บรถให้กับนักเรียน
ปรับปรุงอาคารสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน ปี 2560 ได้รับการอนุเคราะห์จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ศิษย์เก่า และประชาชนในพื้นที่ร่วมสมทบทุนจัดงานผ้าป่าศิษย์เก่า “เฮาฮักห้วยไคร้ 60” เพื่อจัดซื้อ
รถบรรทุกหกล้อสำหรับใช้ในกิจการของโรงเรียน จำนวน 1 คัน มูลค่า 650,000 บาท และในปีเดียวกันได้รับ
การอนุเคราะห์รถตู้จำนวน 2 คัน จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปี 2561 จัด
งานผ้าป่าศิษย์เก่า “เฮาฮักห้วยไคร้ 61” เพื่อหางบประมาณในการก่อสร้างหลังคาทางเดินกันฝนให้แก่นักเรียน
มูลค่า 184,000 บาท และได้รับการอนุเคราะห์รถปิ๊กอัพจากการยาสูบแห่งประเทศไทย 1 คัน ปี 2562 จัดงาน
ผ้าป่าศิษย์เก่า “เฮาฮักห้วยไคร้ 62” ได้รับการอนุเคราะห์งบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 1
ชุด มูลค่า 335,000 บาท ในปีการศึกษา 2562 ได้รับการควบรวมโรงเรียนบ้านสันยาว สั นลิดไม้ ตำบลห้วยไคร้
อำเภอแม่สาย เข้ามาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2561 โดยเป็นการเรียนรวมทุกชั้นเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้เปิดชั้นเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึ งระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.
2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่กำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดเป็นชั้นปี
และโรงเรียนยังได้จัดทำสาระเพิ่มเพื่อเป็นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และบุคลากร
ในโรงเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ปัจจุบัน
มี นายไชยรัตน์ จินะราช เป็นผู้บริหารสถานศึกษา

7

2. ข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
ชื่อ – สกุล
นายไชยรัตน์ จินะราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท (สาขา/วิชาเอก คม.การบริหารการศึกษา)
เริ่มรับตำแหน่งโรงเรียนนี้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเวลา 13 ปี
โทรศัพท์ 081-1627122 e – mail oledoy2519@gmail.com
2.1 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา

วุฒกิ ารศึกษาสูงสุดของบุคลากร

26%

0%

10%
ปวช.
ปวส.

0%

ปริญญาตรี

64%

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ญญาโท
กราฟสรุปวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคปริลากร
ปริญญาเอก

8

2.2 จำนวนบุคลากร
ปีการศึกษา

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

ปีการศึกษา 2563

1

25

พนักงาน
ราชการ
1

ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่อื่น ๆ

1

4

2.3 ครูประจำการ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
อายุ
/วิทย
(ปี)
ฐานะ

วุฒิ

นางทิพวรรณ มูลทาศรี
นางสาวปภัสสร จงตรอง
นางชุติมา พรหมจันทร์

45 คศ.2 ป.ตรี
30 ครูผู้ช่วย ป.ตรี
57 คศ.3 ป.ตรี

นางณัฏฐ์พร หงษ์คำ

55

คศ.3

ป.โท

นางสุภาภรณ์พรมมินทร์

51

คศ.3

ป.ตรี

นางเยาวลักษณ์ ปาละมี

56

คศ.3

ป.โท

นางเกษมศรี วงเวียน

56

คศ.3

ป.ตรี

นางทัดทรวง มารสาร

53

คศ.3

ป.ตรี

นางสาวกนกพร ปัญญา

29 ครูผู้ช่วย ป.ตรี

นางวีรอร วงศ์ประเสริฐ

54

นางสาวปพัชญา แก้วชัย

29 ครูผู้ช่วย ป.ตรี

นางนฤมล สีโม
นางมะลิวัลย์ มาละดา
นายบุญศรี มาละดา

ค.ศ.3

ป.ตรี

43

คศ.1

ป.โท

57

คศ.3

ป.ตรี

58

คศ.3

ป.ตรี

วิชาเอก
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ภาษา
ไทย
หลักสูตรการ
สอน
การ
ประถมฯ
หลักสูตร
การสอน
การ
ประถมฯ
บรรณา
รักษ์
อังกฤษ
ภาษา
ไทย
คณิต
วิทย์

สอนวิชา/
ชั้น
อบ.2
อบ.3
ป.1
ป.2
ป.2
ป.3
ป.3
กอท/สุข
พละ
อังกฤษ
ป.4-6
ภาษาไทย
ป.5-6
คณิต
ป.5-6

วิทย์/กอท
ป.4-6
การ
สังคม/
ประถมฯ ประวัติ ป.
5-6
การ
คณิต/สุขะ
ประถมฯ
ป.4-6

ชั่วโมง
จำนวนครั้ง/ อายุ
สอน
ชั่วโมงที่รับ ราชการ
เฉลี่ย/
การพัฒนา/ปี (ปี)
สัปดาห์
25
50
21
21
63
2
21

24

30

25

36

25

25

36

27

21

36

35

21

36

29

20

6

27

20

68

1

19

12

25

19

56

1

20

24

5

15

30

37

19

30

37

9

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
อายุ
/วิทย
(ปี)
ฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก
สังคม

น.ส.แก้วกาญจน์ ตันหล้า 57

คศ.4

ป.ตรี

นางศรีวรรณ มหาเทพ

58

คศ.4

ป.ตรี

นางอภิสรา พรหมเผ่า 45
คนซื่อ
น.ส.มาริสา เครื่องพนัส 53

คศ.2

ป.ตรี

คศ.3

ป.โท

นางสงกรานต์ วัฒโนกูล
นายพงศธร ไชยมะงั่ว
นายอนันต์ อุดเต็น
นางสุริสา ธรรมขันธ์
นางสาววรรสิกา สุภาแสน
นายปฏิภาณ ประชุม

57 คศ.3 ป.ตรี
25 ครูผู้ช่วย ป.ตรี
23 ครูผู้ช่วย ป.ตรี

สอนวิชา/
ชั้น

สังคม /ม.
1-3
ภาษา
ไทย
ไทย
ม.1-3
วิทย์ฯ
วิทย์
ม.1-3
แนะแนว
คณิต
ม.1-3
พลศึกษา ม.1-3
ดนตรี ทัศนศิลป์/
ดนตรี
ป5-ม.3
คณิต
คณิต
ม.1-3

ชั่วโมง
จำนวนครั้ง/ อายุ
สอน
ชั่วโมงที่รับ ราชการ
เฉลี่ย/
การพัฒนา/ปี (ปี)
สัปดาห์
27
20
36
24

36

35

21

36

13

16

36

32

23

36

31

22

40

2

22

72

1

ครูผู้ช่วย ป.ตรี
ครูผู้ช่วย ป.ตรี

ภาษา
อังกฤษ
ครูผู้ช่วย ป.ตรี ศิลปศาสตร์

2.4 พนักงานราชการ
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นายธนบดี ปันต๊ะ

2.5 ลูกจ้างประจำ

อายุ
ตำแหน่ง
(ปี)
พรก

วุฒิ

วิชาเอก

ป.ตรี คหกรรม

สอน
วิชา/ชั้น
กอท./
นาฏศิลป์
ป.4–ม.3

ชั่วโมง
จำนวนครั้ง/
สอน
ชั่วโมงที่รับ
เฉลี่ย/
การพัฒนา/ปี
สัปดาห์
21

30

อายุ
งาน
(ปี)
6

10

ที่

ชื่อ-สกุล

1 นายโรจน์ ภีระบัน

อายุ
ตำแหน่ง
(ปี)
53

วุฒิ

วิชาเอก

สอน
วิชา/ชั้น

ชั่วโมง
จำนวนครั้ง/
สอน
ชั่วโมงที่รับ
เฉลี่ย/
การพัฒนา/ปี
สัปดาห์

อายุ
งาน
(ปี)

ช่าง
ไฟฟ้า 4

2.6 ครูอัตราจ้าง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ และเจ้าหน้าที่ธุรการ
ที่

ชื่อ-สกุล

1 น.ส.ฐิติชญาน์ นักไร่
2 น.ส.พิมพ์พร
ธรรมวงศ์
3 นางสาวมาทา
ศิลาเลิศ
4 น.ส.จิตรานุช
ล่องเนียม

อายุ ประสบการณ์
วุฒิ
(ปี) การสอน(ปี)

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น

41
31

8
6

ป.ตรี สื่อสาร ครูธุรการ
ปวส.
ครูเด็กพิเศษ

52

5

24

1

ภาษา ภาษาจีน
จีน
ป.ตรี ภาษา ภาษาอังกฤษ
อังกฤษ ประถม

ชั่วโมง
สอน
เฉลี่ย/
สัปดาห์
7
24

จ้างด้วยเงิน
(ระบุแหล่ง
เงิน)
สพฐ.
สพฐ.
สถานศึกษา

24

สถานศึกษา

3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)
1.5.1 เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับ ปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 – 2562
ปีการศึกษา
ระดับ
2560
2561
2562
ชั้นเรียน จน. ชาย หญิง รวม จน. ชาย หญิง รวม จน. ชาย หญิง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
อ.1
1
17
6
23
1
12
6
18
1
14
4
อ.2
1
13
13
26
1
21
6
27
1
13
9
รวม
2
30
19
49
2
33
12
45
2
27
13
ป.1
3
19
25
44
3
28
22
50
2
33
14
ป.2
2
26
25
51
2
15
25
40
2
28
22
ป.3
2
23
28
51
2
23
25
48
2
23
27
ป.4
1
28
27
55
1
17
22
39
2
28
26
ป.5
2
16
25
41
2
29
27
56
2
22
24
ป.6
2
22
23
45
2
17
24
41
2
26
28
รวม
12 134 153 287 12 129 145 274 12 160 141
ม.1
2
22
38
60
2
22
28
50
3
40
58
ม.2
2
25
27
52
2
24
35
59
2
26
18

รวม
18
22
40
47
50
50
54
46
54
301
98
44

11

ม.3
รวม
รวม
ทั้งสิ้น

2
6

26
73

31
96

57
169

2
6

21
73

30
87

51
160

2
7

25
91

32
108

57
199

20

237

268

505

20

235

244

479

21

278

262

540

4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.1 ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
กิจกรรม
พัฒนาการด้านร่างกาย สุขนิสัยที่ดี
และความปลอดภัยของตนเอง
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ การ
แสดงออกทางอารมณ์
พัฒนาการด้านสังคม การช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
พัฒนาการด้านสติปัญญา การสื่อสาร
ทักษะการคิดพื้นฐาน การแสวงหา
ความรู้
รวม

จำนวนนักเรียน

ผลการประเมิน (คน)
1
2
3

1

ร้อยละ
2

3

12

4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาพื้นฐาน ระดับ 3 ขึ้นไป
จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3ขึ้นไป
ชั้นประถมศึกษาปีที่
1
2
3
4
5
6

รวม
(274)

ร้อยละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

50

40

48

39

56

41

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ

33
27
39
43

39
31
40
42

30
30
41
45

29
27
18
25

21
0
18
22

18
2
22
26

170
117
178
203

62.02
42.70
64.96
74.08

26
44
39
44
18

39
52
47
48
38

44
49
48
42
30

22
32
25
34
35

23
12
24
32
18

15
14
31
37
24

169
203
214
237
163

61.67
74.08
78.10
86.49
59.48

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561

13

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
รายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับ ป.1-ป.6
ภาษาอังกฤษ, 57.19

ภาษาไทย, 59.65
คณิตศาสตร์, 41.05

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี, 83.16

วิทยาศาสตร์, 62.46

ศิลปะ, 75.09
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม,
71.23
สุขศึกษาและพล
ศึกษา, 71.23

ประวัติศาสตร์,
59.30

14

4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ ฯ แสดงจำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
จำนวนนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่
ร้อยละ
รวม
1
2
3
(160)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
50
59 51
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ

35
20
10
19
10
33
10
17

17
20
18
15
24
32
12
16

28
18
8
17
18
33
20
17

80
58
36
51
52
98
42
50

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่
ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับ ม.1-ม.3
ภาษาอังกฤษ,
32.05

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี, 26.92

ภาษาไทย, 51.28

คณิตศาสตร์,
37.18
ศิลปะ, 62.82
สุขศึกษาและ
พลศึกษา, 33.33

วิทยาศาสตร์,
23.08
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 32.69

51.28
37.18
23.08
32.69
33.33
62.82
26.92
32.05

4.4 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 - 2561
ด้านที่ประเมิน
ด้านภาษา
ด้านคำนวณ
ด้านเหตุผล
เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)
ระดับ
ระดับ
ระดับสถานศึกษา (คะแนนเฉลี่ยจำแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ)
ประเทศ เขตพื้นที่
ระดับคุณภาพ ปี 2560
ระดับคุณภาพ ปี 2561
ปี 2561 ปี 2561 คะแนน ดีมาก ดี
พอใช้ ปรับปรุง คะแนน ดีมาก ดี
พอใช้
53.18 46.39 51.66 1
14
18
4
50.45
1
13
22
47.19 41.44 36.13 1
2
25
9
46.20
3
11
20
48.07 41.79 41.62 0
8
19
10
44.80
1
11
20
49.48 43.21 43.14 0
7
27
3
47.15
1
10
25

ผลต่าง (+, -)
ของคะแนนเฉลี่ย
ปี 2560 - 2561
ปรับปรุง
5
7
9
5

-1.21
+10.07
+3.18
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4.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ(O-NET) ชั้น ป.6
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ(O-NET) ชั้น ม.3
ระดับ/รายวิชา
ระดับ
ระดับ
สังกัด
ระดับ
ระดับ
ระดับ
สังกัด
ระดับ
ระดับ/รายวิชา
โรงเรียน
จังหวัด
สพฐ.
ประเทศ
โรงเรียน จังหวัด
สพฐ.
ประเทศ
ทั้งหมด
ทั้งหมด
ภาษาไทย (61)
56.91
55.53
54.61
55.90 ภาษาไทย (91)
59.17
55.62
55.04
54.42
ภาษาอังกฤษ (63)
31.41
38.58
35.47
39.24 ภาษาอังกฤษ (93) 26.14
29.45
29.10
29.45
คณิตศาสตร์ (64)
31.72
38.14
35.65
37.50 คณิตศาสตร์ (94)
30.86
31.27
30.28
30.04
วิทยาศาสตร์ (65)
35.70
40.14
38.83
39.93 วิทยาศาสตร์ (95)
37.52
36.73
36.43
36.10

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลสอบ O-NET ชั้น ป.6
ผลสอบ O-NET ชั้น ม.3
ระดับ/รายวิชา
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2561
ภาษาไทย
47.01
56.91
48.61
59.17
ภาษาอังกฤษ
31.72
31.41
28.07
26.14
คณิตศาสตร์
33.13
31.72
24.15
30.86
วิทยาศาสตร์
38.02
35.70
31.26
37.52

4.6 จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนปีการศึกษา 2561
ระดับ
ห้องสมุด
ห้อง
แปลง
ห้อง
สวน
วิทยาศาสตร์ เกษตร สหกรณ์ พฤกษศาสตร์
อ.1
26
26
26
อ.2
29
29
29
รวม
55
55
55
ป.1
51
51
51
51
51
ป.2
55
55
55
55
55
ป.3
56
56
56
56
56
ป.4
41
41
41
41
41
ป.5
43
43
43
43
43
ป.6
42
42
42
42
42
รวม
288
288
288
288
288
ม.1
56
56
56
56
56
ม.2
56
56
56
56
56
ม.3
51
51
51
51
51
รวม
163
163
163
163
163
รวมทั้งหมด
506
451
451
506
506

ห้อง
ดนตรี
51
55
56
41
43
42
288
56
56
51
163
451

ห้องคอม
26
29
55
51
55
56
41
43
42
288
56
56
51
163
451

4.7 จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนปีการศึกษา 2561
ระดับ/สถานที่ วัดห้วย
อุทยาน
วัดห้วยไคร้
วัด
วัดมงคล สวนสัตว์ ค่ายตชด.
ไคร้หลวง
ถ้ำหลวง
ใหม่
ดอยตุง
เชียงใหม่
327
อ.1
26
อ.2
29
รวม
55
ป.1
51
ป.2
55
ป.3
56
ป.4
41
41
41
41
ป.5
43
43
43
43
ป.6
42
42
42
42
รวม
288
126
288
288
ม.1
56
56
56
56
56
56
ม.2
56
56
56
56
56
56
ม.3
51
51
51
51
51
51
รวม
163
163
163
163
163
163
รวมทั้งหมด
506
126
289
163
289
163
163

สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการพัฒนาของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชีย งราย เขต 3 ได้จ ากการศึกษา/วิเ คราะห์ส ภาพแวดล้ อมของสำนั กงานโรงเรียน โดยมี
รายละเอียด การวิเคราะห์สรุปได้ ดังนี้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้ดำเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายในโรงเรียน สรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม ( S)
1.1 ประชากรนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มีหลากหลายทางชาติพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มคนไทยพื้น
ราบ ได้แก่ คนพื้นเมือง คนไทย ไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ่ กลุ่มคนไทยบนพื้นที่สูง ได้แก่ อาข่า ลาหู่ ลีซอ ม้ง เย้า
กลุ่มจีนคณะชาติ ได้แก่ อดีตทหารจีนคณะชาติ จีนฮ่อ อพยพ และจีนฮ่อหลบหนีเข้าเมือง กลุ่มผู้พลัดถิ่น
หลบหนีเข้าเมือง ได้แก่ ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า ชนเผ่าปะหร่อง มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ประชากร มี
แหล่งท่องเที่ยวหลากหลายสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและการจัดการเรียนการสอน
1.2 ด้านวัฒนธรรม มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมล้านนาเป็นวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติ
กันมาช้านาน ๆ เช่น ยี่เป็ง สงกรานต์ ตานก๋วยสลาก เป็นสังคมเอื้ออาทร ลดความขัดแย้ง ทำให้ประชาชนรัก
และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิด ไม่ทอดทิ้งประเพณีอันดีงาม ส่งผลให้ประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นคนมีคุณธรรม นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน
2. ด้านเทคโนโลยี (T)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการรับสัญญาณโทรทัศน์จากในและต่างประเทศ
ซึ่งแพร่หลายเข้ามาในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท ที่เข้าถึงง่ายและค่าติดตั้งไม่แพงส่งผลต่อการจัดการศึกษาทำ
ให้เด็กรู้จักแสวงหาความรู้ มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในด้าน
เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากรและอาคารสถานที่
3. ด้านเศรษฐกิจ (E)
ประชากรมีอาชีพทำการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด สับปะรด ถั่วเหลือง กระเทียมและชา ส่วนหนึ่ง
ประกอบอาชีพทางการค้าขายและการท่องเที่ยว

4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P)
เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูป
การศึกษารอบสองที่ชัดเจน มีการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษามากขึ้น มีกฎหมายการศึกษาที่เอื้อต่อการ
พัฒนาการศึกษา สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
อุปสรรค (Threats)
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม
1.1 ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ติดกับชายแดนเกิดปัญหาด้านเด็กไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ
1.2 ปัญหายาเสพติดแพร่หลาย ประชากรวัยเรียนถูกทิ้งให้อยู่กับปู่ย่าตายาย ขาดการอบรมขาด
ความอบอุ่น จึงหันมาใช้ยาเสพติดเนื่องจากหาซื้อได้ง่าย
1.3 การอพยพโยกย้ายของประชากร ส่งผลต่อการวางแผนการจัดการศึกษา เช่น การเกณฑ์เด็ก
และการรับนักเรียน
1.4 ภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อสังคมในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อ
หาทางป้องกันแก้ไขด้วย
1.5 วัฒนธรรมจากชาติตะวันตกที่แพร่หลายเข้ามาทั้งทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ส่งผลให้
ประชาชนเลียนแบบทั้งในด้านการแต่งกาย กิริยามารยาท ความฟุ้งเฟ้อ
2. ด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีที่มีอยู่ประสิทธิภาพต่ำ บางครั้งไม่สามารถรับสัญญาณได้ นักเรียนบางคนไม่ใช้เทคโนโลยี
ไปในทางการแสวงหาความรู้แต่ใช้ในการเล่นเกมและค้นหาในเรื่องที่ไม่เหมาะสม
3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 ผู้ปกครองนักเรียนส่วนหนึ่งยังยากจน ไม่สามารถส่งบุตรหลานเรียนต่อ ในระดับที่สูงขึ้นแม้
รัฐบาลจะมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เป็นผลให้ผู้ปกครองบางคนต้องให้บุตรหลาน ไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัว
ก่อให้เกิดปัญหาเด็กตกหล่น และออกกลางคันเป็นบางส่วน
3.2 การระดมทรัพยากรค่อนข้างยาก เนื่องจากความยากจนของประชากรทำให้ไม่สามารถระดม
ทรัพยากรได้
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย
4.1 นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและ
นโยบายทางการศึกษาไม่ต่อเนื่อง การออกกฎระเบียบหลักเกณฑ์ล่าช้าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
4.2 การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง (ร้านเกมส์ / การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน/กฎหมายเข้าเมือง)
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1)
1.1 หน่วยงานมีโครงสร้างในการบริหารงานที่ชัดเจน ส่งผลให้การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
ภารกิจไม่ซ้ำซ้อน นโยบายสอดคล้องกับต้นสังกัด
1.2 โรงเรียนมีองค์คณะบุคคลที่เข้มแข็งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
1.3 มีนโยบายส่งเสริมให้บริการการศึกษาหลากหลายรูปแบบ
2. ด้านผลผลิตและการให้บริการ (S2)
2.1 โรงเรียนสามารถรับนักเรียนเข้าเรียนได้เกิน 100% และเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 15 ปีส่งผลให้
เด็กยากจน/ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.2 โรงเรียนสามารถให้บริการห้องสมุด สนามกีฬา แหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนและหน่วยงานอื่นส่งผล
ให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา
3. ด้านบุคลากร (M1)
3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานและเป็นคนในพื้นที่สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ
3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตรงตามความรู้ความสามารถ ส่งผลให้งานมีคุณภาพ
และบรรลุผลตามเป้าหมาย
4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (M2)
โรงเรียนมีแผนการบริหารงบประมาณและใช้งบประมาณตามแผน
5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3)
5.1 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์จากต้นสังกัดเพิ่มขึ้น สามารถอำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้โรงเรียนมีงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารจัดการในระดับ
หนึ่ง
5.2 โรงเรียนมีแผนการบริหารงบประมาณที่สามารถบ่งบอกการใช้การใช้งบประมาณได้อย่ าง
ถูกต้อง
โปร่งใส ตรวจสอบได้
5.3 โรงเรียนนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
5.4 โรงเรียนมีการประสานงานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ส่งผลให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและประหยัดทรัพยากร
6. ด้านการบริหารจัดการ (M4)
6.1 โรงเรียนมีแผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ส่งผลให้มีทิศทางในการดำเนินงาน และมี
เป้าหมายความสำเร็จที่ชัดเจน

6.2 โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยมีองค์คณะบุคคล ส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
6.3 โรงเรียนได้รับการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ ส่งผลให้มีอิสระและคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ
6.4 โรงเรียนมี/ใช้หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่น ส่งผลให้ครูมีทิศทางการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นเอกภาพสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความต้องการของท้องถิ่น
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย
การกำหนดนโยบายในบางเรื่องยังขาดการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง
2. ด้านผลผลิตและการให้บริการ
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางรายสาระฯ ต่ำกว่าเป้าหมายระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับยังมีบางส่วน
3. ด้านบุคลากร
3.1 บุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพและเทคนิคใหม่ ๆ น้อย ก้าวไม่ทัน
การเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
3.2 โรงเรียนยังขาดแคลนครูและมีครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ำ
3.3 ครูมีภาระงานมาก ส่งผลให้ มีเวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อย
4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรล่าช้า ส่งผลให้สถานศึกษาใช้เงินไม่ทันและใช้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่
กำหนด
5 ด้านวัสดุอุปกรณ์
5.1 คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมานาน ทำให้ด้อยประสิทธิภาพในการใช้
งาน
5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ขาดการดูแล ส่งผลให้เสื่อม/ชำรุดง่าย
6. ด้านการบริหารจัดการ
6.1 ขาดการเสริมแรงจูงใจทางบวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
6.2 องค์คณะบุคคลขาดความเชื่อมโยงในการปฏิบัติงาน
จากการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ พบว่าปัจจัย
ภายนอกมีจุดอ่อนมากกว่าในเรื่องของสังคมและวัฒนธรรม พื้นที่ติดชายแดน การย้ายถิ่นฐานของประชากร มี
ปัจจัยเสี่ยงเรื่องยาเสพติด แต่มีปัจจัยภายในของโรงเรียนมีความเข้มแข็งมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน
ให้บริการทางการศึกษาที่ทั่วถึง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ปัญหาอุปสรรคที่พบเป็นสิ่งท้าทายที่
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้พยายามหาแนวทางแก้ไขโดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
การดำเนินงานในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
...................................................................................
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 54 กำหนดว่า “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนิ นการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความ
ต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้ องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติและการดำเนินการและ
ตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้
ประชาชนได้ร ับ การศึกษาตามวรรคสาม รัฐ ต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรร
งบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับ
ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้
การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว”
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้นำร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560 – 2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.
2558 – 2564 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จุดเน้นนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ปี ง บประมาณ 2563 และนโยบายสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ตลอดจนบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา
ที่ต้องดำเนินการ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560 – 2579 )
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 – 2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ดังนี้

วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าหมาย
1. ความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ที่
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็น กลไกที่นำไปสู่
การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงาน และรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิตมีที่อยู่
อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รายได้สูง
ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิ จและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญ ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทาง
ปัญญา ทุน ทางการเงิน ทุน ที่เป็น เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
3. ความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่ส ร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคม
โลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
2. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า
เทียมและทั่วถึง ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ และ
สังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 6.1การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่
เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็น
สากล
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานใน
การยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) มีหลักการที่สำคัญ คือ
1) ยึ ด “หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง”เพื่ อ ให้เ กิ ดบู รณาการการพั ฒ นาในทุก มิ ต ิ อย่ า ง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น เงื่อนไขที่
จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ
มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อ
สังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
รวมถึ ง การสร้ า งคนให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ แ ละอยู ่ ก ั บ สิ ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเกื ้ อ กู ล อนุ ร ั ก ษ์ ฟ ื ้ น ฟู ใ ช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ ประเทศไทย ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มา
เป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำ และขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จาก
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้

3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ เติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิ ภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภ าพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก
เป้า หมายรวม เพื่อให้เป็ น ไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒ นาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่
พอเพียง และมีความเป็นไทย
2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และ
เป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิต และ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการ
พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีมี ทักษะทาง
สมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุ กช่วงวัย
ให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้

และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่
เข้มแข็ง ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกัน
พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ 21
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
2.1 เป้าหมายการพัฒนา
2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ ด้วย
ตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
2.2 ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อน การมีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
เป้าหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์
3.1.1 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก คุณธรรม
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอด
จากอบายมุขอย่างจริงจัง
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 ปรับระบบประเมิน
วิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง
3.3.2 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วม
ระบบ
ทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้ร่วมวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน
3.3.3 จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์
สื่อสาร
เคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษี
จูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก
3.3.4 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ
พิพิธภัณฑ์
ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ที่
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
3.4.1 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถเข้าถึง
ได้
รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทำวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้ า งความเป็น ธรรมลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม ให้ความสำคัญกับการ
ดำเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้ง
การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและ
ผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและใช้นโยบายแรงงาน
ที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพิ่มผลิต
ภาพสำหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ำสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจ
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานราก
และการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม

เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความ
เหลื่อมล้ำ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับ ร้อยละ
90
โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นที่
ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อย
ละ
50 มีจำนวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่ และภูมิภาคลดลง
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้ มครองทางสังคม
(Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะ
ฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย
3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย การดูแล
นักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือนการสนับสนุนค่าเดินทาง
ไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ.
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียน
กลางคัน
3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง
3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน
มาก
ขึ้นระหว่างพืน้ ที่ โดย
1) กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ทั้ง
มาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้า ทางอาชีพที่ชัดเจน
เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู
2) สร้างระบบความรับผิดชอบ Accountability)ของการจัดการศึกษา โดยนำผลสัมฤทธิ์
ทางการ
ศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน

3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน
3.2.2 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรีผู้พิการผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมพร้อมทั้ง ส่งเสริม
บทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้อ งถิ่นเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้าทายที่
ต้องเร่งดำเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ
ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่
โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียม
ความพร้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1. วัตถุประสงค์
1.1 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน
ตัว ชี้ว ัด 3.1 สัดส่ว นของขยะมูล ฝอยชุ มชนได้ รับ การจัด การอย่า งถู กต้ องและนำไปใช้
ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30และ
กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง
3. แนวทางการพัฒนา
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย และ
ของ
เสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพื่อสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้
3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและ
กลไก
เพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการลดปริมาณ
ขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บน
พื้นฐาน ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับ
ภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ
20 ปี ข้างหน้า
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหาภัย
คุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
1.2 เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคาม
1.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบ
สุข และผลประโยชน์ของชาติ
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายภาพรวม คือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.1 จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 จำนวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ สมาชิก
อาเซียน
มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์
ของชาติ
ตัวชี้วัด 4.4 จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
3.1.1 สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการ
กระทำที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ
3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค
การเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและคำนึงถึงความมั่นคง
และผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง
3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติ
สุข
แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และ
ชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”พร้อมทั้งสร้างโอกาสใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นที่

3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม
ทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
3.2.7 ดำเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาค และ
พหุ
ภาคี เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรีย นรู้
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพ
ติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ความมั่นคงด้านไซเบอร์ ภัยพิบัติ
โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่น ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจั ง
เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสำเร็จบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และ
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค
และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
1.2 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
1.3 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวกด้วยความ
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุด แผน
พัฒนาฯ
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 สนับ สนุน ให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
ทัศนคติเชิง

บวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่านกลไก
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสานึก
ความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการ
ทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสัง คมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทำผิดหรือผู้กระทำการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
2) พัฒนากลไกและระบบการดำเนินงานที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการ และผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองในการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิ ชอบ และกำหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระทำอย่างจริงจัง
7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในกลุ่ม
ประชาชน
3.5.2 ป้องกันการทุจริต
3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการดำเนินงานในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ ไข
ปัญหาการ
ทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง
4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ให้สามารถ
เป็น
หน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่บูรณาการ
การทำงานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการใช้
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนา
สภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยทั้งการลงทุน ด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย
โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ให้
สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ของ
ประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน

ตัวชี้วัด 1.4 จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000
คน
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
3.1.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และ
ยกระดับ คุณภาพชีว ิ ต ของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึก ษา เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เทคโนโลยีเพื่อผู้พิการ เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไกการ
ดำเนิน งานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน หรือชุมชน
3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
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 เพื่อใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่
สำคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษา เพื่อการมี
งานทำและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์รวม ทั้งความเป็นพลวัตรเพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้
ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กำหนด
สาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้า ถึงโอกาสทางการ
ศึ ก ษา (Access) ความเท่ า เที ย มทางการศึ ก ษา (Equity) คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (Quality) ประสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้
วิสัยทัศน์: คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ
ลดลง
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ ตามที่
กำหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติจะประสบผลสำเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาหน่วยงานทั้งระดับ นโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึ กษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ
เป้าหมาย ความสำเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุก
ช่วงวัยต้องดำเนินการ ดังนี้
1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาสังคม ในการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษา ที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ
2. การสร้างความเข้ าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติทุก
หน่วยงาน ทุกระดับ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อ มโยง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการ
กำกับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผล
อย่างเป็นรูปธรรม
3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการจัด
การศึ ก ษาโดยทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คม ที ่ ม ุ ่ ง การจั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ ความเท่ า เที ย มและทั ่ ว ถึ ง ( Inclusive
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบ
การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็ นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปใน

ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้ เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากำลังคนตามความต้องการของตลาดงาน
และประเทศ เพื่อการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่กำหนด
5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มี
ความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอำนาจและการตัดสินใจจากส่วนกลาง สู่ระดับภูมิภาคและ
สถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับ ให้ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษา ที่มีมาตรฐาน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชน จะเป็น
กลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
ความรับผิดชอบต่อผู้เรียนผ่านระบบการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงินใน
การกำกับการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล
4. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564)
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ กำหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการด้านความมั่นคงของภาครัฐใน
ระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและ ส่วนที่ 2
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยกำหนดกรอบความคิดหลักจากการกำหนดนโยบายได้คำนึงถึง ค่านิยม
หลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้
วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็น ปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและดำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”
นโยบายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี ดังนี้
ส่วนที่ 1 นโยบายสำคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก)
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย
นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 2.4) ส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็น
ชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.3) เสริมสร้างสันติสุข
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน
5. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560
– 2564) โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน และ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560
– 2564) โดยกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
การพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก
การทดสอบระดับชาติ
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 รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563
วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถ ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่ น ๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อม
ก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรณยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื ่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั ่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
นโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายการดำเนินงาน 5 ด้าน ในการขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 3 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 5 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบายที่ 6 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์เชิงนโยบาย / มาตรการและแนวดำเนินการ
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
บทนำ นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษา
เพื่อมุ่งเน้นการพัฒ นาผู้เรีย นทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม อารี มีวินัย
และรักษาศีล ธรรม เป็น ผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรั บมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นฐาน สภาพ
ทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่าง ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการ
ศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติ พันธุ์
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็น
ต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนา สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม ความต้องการ เป็นต้น
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณ ธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม
ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรู ปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ ห่างไกลทุรกันดาร
เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย
และรักษาศีลธรรม
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพั ฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้นพื้น ฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบท ของพื้นที่
6. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
7. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ดตี ่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการ ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง

ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด
1.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด
(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก ถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีคุณธรรมอัตลัก ษณ์ มีจ ิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับความ
รุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัย คุกคาม รูปแบบใหม่
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การ คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด
2.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัย
คุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการ
ป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว
(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับคำปรึกษาชี้แนะและ
ความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
บทนำ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความสำคัญกับศักยภาพ และคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานา
ประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตาม
ความสนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่
21 มีความเป็นเลิศ ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล
(Digital Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิท ธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้าง
นวัตกรรม เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะ วิชาชีพ เป็นนักคิด
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่ สอดคล้องกับทักษะ ที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ (Scientific
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตามความสามารถ ความ
สนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแววจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการวัดแววความ ถนัดทางการเรียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหา

ตนเอง นำไปสู่การพัฒนาผู้เรี ยนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนา ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรง
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จำนวนงบประมาณใน
การสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี การ
เบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอำนาจ ให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดทำแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับ สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ
1.5 กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงาน ผลการดำเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. สถานศึกษา
2.1 ดำเนินการวัดแววผู้เรี ยน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด
โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัด การเรียนรู้ตามกระบวนการ 5
ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้ เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็ม
ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น
โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital
Learning Platform)
2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็น
คนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
2.4 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ ร ั บ การพั ฒ นา เพื ่ อ ปรั บ เปลี ่ ย น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน
2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ ในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา
2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน ตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
บทนำ
นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนา ทรัพยากร
มนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา ดังนี้ พัฒนา
ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผู้เรียนที่มีความต้องการ
ดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะ
ความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงิน
ที่เหมาะสม สามารถดำรงชีวิต อย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถกำกับ
การเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึง
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา แต่ละ
ประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะ ด้านกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคั ญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณ ของความเป็น
ครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาท
จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อำนวยการการเรียนรู้ทำหน้าที่ กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธี
เรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมี
บทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียน
เป้าประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
การพัฒนาของประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
นำไปปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ การเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ร้อยละของผู้เรีย นชั้น ประถมศึ กษาปีที ่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ พื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไป
ปฏิบัติได้
5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็น พหุวัฒนธรรม
6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ ดำรงชีวิตอย่าง
มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตร เชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย
มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยการการเรียนรู้
ผู้ให้คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร
1.2 สถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ ให้ต อบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ
บริบทของพื้นที่
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย

เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล
พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
2.1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุป
และรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
(2) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย และดำเนินการพัฒนา การจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริห ารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
(3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่กำหนด
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อบริการแก่โรงเรียน และผู้สนใจ
(5) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 สถานศึกษา
(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน
ให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
(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 เพื่อการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา
(7) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี
วินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
2.2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้
มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การ พัฒนานวัตกรรม

- มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ไ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ เรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) จัดทำเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
และดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงาน เพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพั ฒนาผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการ
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ
(5) ดำเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียน ได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ
(6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุปและ
รายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 สถานศึกษา
(1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning)
(2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ
(STEAM Education) เช่น
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผล และการหาความสัมพันธ์
(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง กับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม และนำไปปฏิบัติได้
(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์ และสังคม (Social and Emotional Learning :
SEL)
(6) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิด แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
(7) ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามหลั กโภชนาการ เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง
(8) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี
วินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้
ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ นำไปสู่ การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
2.3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประกอบอาชีพ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนา นวัตกรรม
- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3
(2) ประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผล การประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น
(3) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการ
วางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ
(5) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ ผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่ การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา
การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 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 มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิด
ในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม

- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและ การหาความสัมพันธ์
(4) จัดกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นัก
ประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่ การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพได้ตามความ ถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง
(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)
(6) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.4
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสำหรับ
เด็กพิการและเด็กด้อย โอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษ
เฉพาะบุคคล
โดยแนวทางการดำเนินการ
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง
สำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา รวมทั้งการ
พัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่
หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตร้องการจำเป็นพิเศษ เฉพาะบุคคล
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรรงบประมาณด้าน
การศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจำเป็นพิเศษ
(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้
(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ครูและบุคลกรให้มีความ
เหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส
(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดี ต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและ
เด็กด้อยโอกาส
(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ เทคโนโลยี สิ่งอำนวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่สอดคล้อง กับความต้องการจำเป็นพิเศษ
(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับ สนุนการพัฒนา ภาคีเครือข่าย (Education
Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส
3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ ผู้เรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา

เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน พัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคม ฐานความรู้ (Knowledge
- Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสื อแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็น เครื่องมือในการเข้าถึงองค์
ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
3.2 สถานศึกษา
(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทลั เทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
(2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่า นการเรียนรู้ผ่านระบบ
ดิจิทัล
4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒ นาคุณภาพครู จึงต้องดำเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒ นาครู อย่างต่อเนื่อง โดย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้
เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน
และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญ
ด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียน
โดยตรง
4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน การผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือ กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์
ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบัน การผลิตครูวางแผนวิเคราะห์
หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ

(3) สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาให้ น ั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตครู
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็น
ระบบ
4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จะต้องดำเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง ความสำคัญในอาชีพและหน้าที่
ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการ
การเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน ทำ
หน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบ การสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และ
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวาง
แผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา จัดให้มีหลักสูตร
และกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้น ที่ การศึกษา ประสานความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำหลักสูตร การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สนับสนุนให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร ที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ (Career Path)
(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC)
(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม และ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล
(Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร ภาษาที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของ
ตน
(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา
และยกระดั บ ความรู ้ ภ าษาอั ง กฤษของครู ท ี ่ ส อนภาษาอั ง กฤษ โดยใช้ ร ะดั บ การพั ฒ นาทางด้ า นภ าษา
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ การวัดประเมินผลที่เน้ นทักษะการ
คิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)

(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒ นาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียน ที่มีความแตกต่าง ( Differentiated
Instruction)
(10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง
(Higher Order Thinking)
(11) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(12) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(13) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face
Training
(14) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ปรับปรุงระบบ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกำหนด ด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ
(15) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา นำเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึก ษาทั้งระบบ
ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนา ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนาทักษะการ
คิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น
3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล
4) พัฒ นาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริห ารจัดการผู้บริห าร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ
5) พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding)
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา
บทนำ
นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมารตฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคน เข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใด ของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเหลื่ อมล้ำทางการศึกษา

ของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Global Goals for Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้าง
มาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดย
คำนึงถึงความจำเป็น ตามสภาพพื้น ที่ภ ูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหา
ทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จัดสรร
งบประมาณและ ทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการ
จัดการศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจำเป็น ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกัน สิทธิการ
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับ องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับพื้นที่
ร่วมมือในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพข้อเท็จจริง
โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง ของสถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส เข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิ การได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพของประชาชน
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ
3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่

6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการ วางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับ สนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล
(2) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวาง
แผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
1.2 สถานศึกษา
(1) ร่ว มกับ องค์กรปกครองระดับ พื้นที่ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน วางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ
(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จัดทำ
แผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0 - 6 ปี) เพื่อในไปใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษา
(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติ ดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง บริการการเรียนรู้ได้
อย่างทั่วถึงครบถ้วน
(5) ร่ว มมือกับ องค์กรปกครองระดับ พื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่ว น บริห ารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มี
คุณภาพ
(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดินทางไปเรียนอย่าง
ปลอดภัยทั้งไปและกลับ
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา จัดทำมาตรฐาน
สถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น
1) มาตรฐานด้านโครงสร้าง พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

3) มาตรฐาน ด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา
4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษา
ด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทาง ภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็น
สำคัญ
(2) สำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ นฐาน และสำนั ก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษา ส่ ง เสริม
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษา
ประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียนขนาดเล็กใน
พืน้ ที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน สถานศึกษาในทุกมิติ
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ
เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ การศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึง ความจำเป็นตามสภาพ
พื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา เพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้
ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษ ให้เหมาะสมสอดคล้องกั บ
ความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น พิเศษ และจัดสรรงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์
ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และ สถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ
สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟัง ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประสานความ
ร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุน
ทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผน งบประมาณ และติดตาม กำกับการ
ใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) สำนั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื ้ นฐาน และสำนั ก งานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษา ส่ ง เสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้
ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็ นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครู
อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้ สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนา คุณภาพผู้เรียน (Distance
Learning Technology: DLT)
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บทนำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำ ศาสตร์
ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มา
เป็นหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนำเป้าหมายของการพัฒนาที่ ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย มา
เป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันดำเนินการเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสั ยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580”
ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมนำ ศาสตร์
พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นหลัก
ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้อง
กับหลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนำไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต และบริโภค ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง ฉลาก
สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่
การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุก
โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
6. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน 15,000 โรงเรียน
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จำนวน 6,000 โรงเรียน
9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง จิตสำนึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภั ณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะ มาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่ งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดำเนิน
กิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ
Paper less
6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำ งานวิจัยด้านการ
สร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
7. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0
8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามี การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
สำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดำเนินทาง การให้องค์ความรู้และสร้าง
จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ

3. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนา วิทยากรให้ความรู้
เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็น
กับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมั ธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศการเก็ บ ข้ อ มู ล การลดก๊ า ซที ่ ม ี ผ ล ต่ อ ปรากฏการณ์ ภ าวะเรื อ นกระจก เช่ น
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน
5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค
7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค
8. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพื่อดำเนินการต่อ
ยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับสำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ สำนักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก
และสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา
11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการ จัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมต่อ
ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาก ที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13. พัฒ นานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนำขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมดี Green
city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคที่เป็น มิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชน
วัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอด สู่ชุ มชนนิเวศ ปลอดขยะ
ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน

17. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์ และนิเทศเชิง
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
บทนำ
นโยบายด้านการปรับ สมดุล และพัฒ นาระบบบริห ารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส ำคัญ
เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอำนาจการจัดการศึก ษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็น
อิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร งบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหน่วยงานทั้งระดับสำนักงาน
ทั้งส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานสำนักงานเป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น
Cloud Technology Big Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน ทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝั งค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ความมัธยัสถ์ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุม
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
2. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยน ให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนั บสนุน
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่ มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
2. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล
3. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล ต่าง ๆ นำไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
8. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
เป็นมาตรการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ในการบริหารและ
จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นราย
ด้านหรือทุกด้านได้
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์
หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และโครงสร้างการกำกับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา
(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์
หน้าที่และอำนาจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธาน
และกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงหลักธรร
มาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่าง
ของสถานศึกษารวมถึงความต้องการ และข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่
(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน และสำนักงานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษา ส่งเสริ ม
สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน ด้านธุรการ ด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าว เป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้
ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา
มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติ
การและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการศึกษา

(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน และสำนัก งานเขตพื้ น ที ่ การศึ ก ษา ส่งเสริ ม
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการ แบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น
(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิต
(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้
มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน และสำนักงานเขตพื ้น ที่ ก ารศึ ก ษา ส่งเสริ ม
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา จัดอบรม
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติหน้าที่
(11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รั บการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระ ในการบริหารและ
จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นราย
ด้านหรือทุกด้านได้
(12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
2. พัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัย
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานทั้งระดับ สำนักงานส่วนกลาง
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ให้
เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน

(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based Management)
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs”
(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพื้นที่
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา
3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา
เป็นมาตรการที่เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ จัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไป
ยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือ สำคัญในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เ รียนที่รับจัดสรร งบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความ
ซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถกำหนด เงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียน
กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียนและ
สถานศึกษาโดยตรง
(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร จัดการงบประมาณ
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง
(3) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ ตัวตนของผู้เรียน เพื่อลด
ความซ้ ำ ซ้ อ นในการจั ด สรรงบประมาณ โดยจะทำการแลกเปลี ่ ย นข้ อ มู ล นั ก เรี ย นรายบุ ค คล กั บ
กระทรวงมหาดไทย
(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบธนาคาร
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการ ทำงานที่เป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
เป็ น มาตรการในการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล (Digital Technology) มาใช้ ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริ หารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data
Technology) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูล ผู้เรียน ข้อมูล ครู ข้อมูล สถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล ในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ นำ Cloud Technology มาให้บริการ แก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS
PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสำนักงาน เช่น ระบบ

แผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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 ของนักเรียนในฐานข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ
(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัดการศึกษาทั้ง
ระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและ
นอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทำงานร่ว มกับ
แพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ
(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณา
การข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อ มโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ย วกับ การศึกษา การพัฒ นาตนเอง สุขภาพและการพัฒ นาอาชีพในตลอดช่ว งชีว ิต เป็น
ฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้อง กับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน
พัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ
7. ทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้ อง
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับ ที ่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) , นโยบายรัฐบาล , นโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ พ.ศ. 2558 -2564 ,
แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2560 – 2579 , นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร , จุ ด เน้ น นโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560
– 2564) นโยบายและแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2562 ของ สพฐ. เชื่อมโยงอำนาจบทบาทหน้าที่ ผล
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และ
ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มากำหนดทิศ
ทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดังนี้
วิสัยทัศน์
บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต และอาชีพ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวสู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และมี
ทักษะชีวิต 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ
3. ส่งเสริมให้ผ ู ้เรีย นมีท ั กษะอาชี พ ที ่เ หมาะสมกับ สัง คมอนาคต ภายใต้แนวทางตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนพื้นที่ปกติ พื้นที่สูง ถิ่นทุรกันดาร และชายแดน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
2. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)
3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
4. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการ และความถนัด
5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถ
พึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเอง
จากปัญหายาเสพติดได้
กลยุทธ์
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จึง
กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ประเด็นกลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่ปกติ พื้นที่สูง พื้นที่ชายแดน กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มที่
ด้อยโอกาส ให้ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
2. ปรับ ปรุง และพัฒ นาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ เรียนเป็น
รายบุคคล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Career Education)

3. พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นทุ ก คนให้ ม ี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั ่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
4. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถ
ตามศักยภาพ
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข
6. การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
ศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
8. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
9. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐานเสมอกัน
10. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
11. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัด
การศึกษา

ส่วนที่ 3
ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน

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 พร้อมพัฒนาสู่อัจฉริยภาพตามความถนัด
และสนใจ
3. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอย่างรอบด้าน
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ และมีเกียรติศักดิ์ศรีในวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดศาสตร์พระราชา และหลักธรรมาภิบาล
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งบริการทางวิชาการ และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8. ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์:
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ บนพื้นฐานความเป็นไทยอย่าง
มี
ความสุข
2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามความถนัดและสนใจ
เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. นักเรียนมีทักษะ และรู้เท่าทันการใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความมั่นคงและก้าวหน้าทางวิชาชีพ
6. มีระบบบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดศาสตร์พระราชา และหลักธรร
มา
ภิบาล ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นผู้นำทางวิชาการ
7. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และให้บริการแก่ผู้เรียนตลอดจนหน่วยงานชุมชน
ท้องถิ่น
8. มีเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาอย่างรอบด้านและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์โรงเรียน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่อัตลักษณ์ที่โดดเด่น

จุดเน้น :
1.
2.
3.
4.

การยกระดับคุณภาพผู้เรียนทั้งระบบ ทั้งด้านคุณธรรม คุณภาพ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิต และเสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดศาสตร์พระราชา และหลักธรรมาภิบาล
6. การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนสู่การสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของสถานศึกษา

อัตลักษณ์ (IDENTITY)
นักเรียนดีวิถีพอเพียง (ห้วยไคร้วินัยดี มีความรับผิดชอบ)
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (UNIQUENESS)
โรงเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม (คุณธรรม นำความรู้ สู่วิถีพอเพียง)
การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ สู่พันธกิจ และเป้าประสงค์/เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิต
1. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมมี
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข รอบรู้
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอย่างรอบด้าน
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
และมีเกียรติศักดิ์ศรีในวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดศาสตร์
พระราชา และหลักธรรมาภิบาล
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และมี
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
8. ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

การกำหนดเป้าหมาย
พันธกิจ
เป้าหมาย
1. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี มีวินัย
มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
มี
ความรับผิดชอบ บนพื้นฐานความเป็นไทยอย่าง
มี
ความสุข
2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
การศึกษา
ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาตามความถนัดและสนใจ
เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอย่างรอบ 3. นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต ตามหลัก
ด้าน
ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะอาชีพ รู้จัก
ป้องกัน
ภัยใกล้ตัวทุกด้าน
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4. นักเรียนมีทักษะ และรู้เท่าทันการใช้สื่อ
เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตาม
และมีเกียรติศักดิ์ศรีในวิชาชีพ
มาตรฐาน มีความมั่นคงและก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตาม
6. มีระบบบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
หลักธรรมาภิบาล
การศึกษาโดยยึดศาสตร์พระราชา และหลักธรร
มา
ภิบาล ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
เป็น
ผู้นำทางวิชาการ
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และมี
7. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ

พันธกิจ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8. ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย
ให้บริการแก่ผู้เรียนตลอดจนหน่วยงานชุมชน
ท้องถิ่น
8. มีเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาอย่างรอบด้านและยั่งยืน

การกำหนดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เป้าหมาย
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ บนพื้นฐานความเป็นไทยอย่างมีความสุข
2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาตามความถนัดและสนใจ เพื่อพัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
3. นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะอาชีพ รู้จักป้องกันภัยใกล้ตัว
ทุกด้าน
4. นักเรียนมีทักษะ และรู้เท่าทันการใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
มีความมั่นคงและก้าวหน้าทางวิชาชีพ
6. มีระบบบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยยึดศาสตร์พระราชา และหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมครูและ
บุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นผู้นำทางวิชาการ
7. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และให้บริการ
แก่ผู้เรียน ตลอดจนหน่วยงานชุมชนท้องถิ่น
8. มีเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา
อย่างรอบด้านและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สู่อัตลักษณ์ที่โดดเด่น

5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ส่วนที่ 4
กรอบกลยุทธ์การจัดการศึกษา( Strategy )
กรอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2563 – 2566

ความสอดคล้องของแนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนโครงการหลักที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ กับกระทรวงศึกษาธิการ/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สู่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
ยุทธศาสตร์โรงเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่อัตลักษณ์ที่โดดเด่น

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี
1. ด้านความ
มั่นคง

จุดเน้นเชิงนโยบาย ศธ./
แนวทางหลัก
1. จุดเน้นด้านความมั่นคง
แนวทางหลัก
1.1 พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล

การดำเนินงาน/โครงการหลัก

1. การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์
2. การเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติ
- การเรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
และการน้อมนำพระบรมรา
โชบายในหลวงรัชกาลที่ 10
- จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
และกิจกรรมการเรียนรู้ให้
1.2 การพัฒนาการจัดการศึกษา
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก
เพื่อการจัดระบบการดูแลและ
ในสถาบันสำคัญของชาติ
ป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่

จุดเน้น 6
ยุทธศาสตร์ฯสพฐ.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของชาติ

จุดเน้นยุทธ
สพป.ช
ยุทธศาสตร์ท
การพัฒนาคุณ
ผู้เรียนในระด
การศึกษาขั้น

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

จุดเน้นเชิงนโยบาย ศธ./
แนวทางหลัก

การดำเนินงาน/โครงการหลัก

จุดเน้น 6
จุดเน้นยุทธ
ยุทธศาสตร์ฯสพฐ.
สพป.ช

ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
3. การส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกัน
และพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความ
มั่นคง
- โครงการค่ายสร้างสรรค์
พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
- โครงการ TO BE NUMBET
ONE
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
- โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

2. ด้านการสร้าง 2. จุดเน้นด้านการผลิตพัฒนา
ความสามารถใน กำลังคนและสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
การแข่งขัน
แนวทางหลัก
2.1 การผลิตและพัฒนากำลังคน
ให้ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน มีสมรรถนะในสาขา
ที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

1. การประสานพลังประชารัฐด้าน
การศึกษา
2. การส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาเพื่อเสริมสร้างการผลิตและ
พัฒนากำลังคน
- โครงการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM
Education)
- โครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :
ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ

ยุทธศาสตร์ท
การพัฒนาคุณ
ครูและบุคลา
ทางการศึกษ

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

จุดเน้นเชิงนโยบาย ศธ./
แนวทางหลัก

การดำเนินงาน/โครงการหลัก

จุดเน้น 6
จุดเน้นยุทธ
ยุทธศาสตร์ฯสพฐ.
สพป.ช

: พัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot
Camp)
- โครงการพัฒนาสถานศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนการผลิตกำลังคน โดย
: สู่ความเป็นมาตรฐานสากล
: ความเป็นเลิศทางวิชาการ
: โรงเรียนต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

3. จุดเน้นด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1 พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล

1. การพัฒนาหลักสูตรที่มีความ
ยืดหยุ่น
- โครงการส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตร
2. การจัดการศึกษาปฐมวัย
- โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
ปฐมวัย
- โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
3. การเรียนการสอนแบบ Active
Learning
- โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- การใช้กระบวนการ BBL
4. การส่งเสริมและสร้างคนดี
- โรงเรียนคุณธรรม
- โครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
- โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารีฯ
5. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
6. การขับเคลื่อน STEM
Education

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ท
การพัฒนาคุณ
ผู้เรียนในระด
การศึกษาขั้น

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

จุดเน้นเชิงนโยบาย ศธ./
แนวทางหลัก

การดำเนินงาน/โครงการหลัก

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐาน
- 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
3.2 การผลิตและพัฒนาครู
10. โครงการผลิตพัฒนา
คณาจารย์ และบุคลากรทางการ เสริมสร้างคุณภาพวิชาชีพครู
ศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา
- Training for trainer / Boot
Camp
- โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วย DLTV / TEPE
online

จุดเน้น 6
จุดเน้นยุทธ
ยุทธศาสตร์ฯสพฐ.
สพป.ช

ยุทธศาสตร์ท
การพัฒนาคุณ
ครูและบุคลา
ทางการศึกษ

3.4 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง 16. การส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐาน
เรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพ
แหล่งเรียนรูแ้ ต่ละประเภท
มาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดย
ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
4. ด้านการสร้าง 4. จุดเน้นด้านการสร้างโอกาส
โอกาส ความ
ความเสมอภาค และความเท่า
เสมอภาค และ เทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์ท
ด้านการสร้าง
เพิม่ โอกาสกา
โอกาสในการเข้าถึง

ยุทธศาสตร์ชาติ
จุดเน้นเชิงนโยบาย ศธ./
20 ปี
แนวทางหลัก
ความเท่าเทียม แนวคิดหลัก
กันทางสังคม
4.1 ขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
4.2 เพิ่มโอกาสและความเสมอ
ภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ

การดำเนินงาน/โครงการหลัก
4.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษาเพื่อโอกาสและการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษา
- บริหารจัดการ ร.ร.ขยายโอกาส
- ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
- โครงการ DLTV / DLIT / ETV

จุดเน้น 6
ยุทธศาสตร์ฯสพฐ.
บริการทาง
การศึกษาที่มี
คุณภาพ มี
มาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา

จุดเน้นยุทธ
สพป.ช
บริการการศ
พื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ท
การจัดการศ
เขตเศรษฐกิจ
สพป.เชียงรา
ยุทธศาสตร์ท
การศึกษาโรง
ในพื้นที่โครง
พัฒนาดอยต
(พื้นที่ทรงงาน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร

4.4 การพัฒนาฐานข้อมูลด้าน
5. การขับเคลื่อนแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :
การศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ
ICT เพื่อการศึกษา
และเข้าถึงได้
การศึกษา เพื่อสร้างและเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการศึกษา
- บูรณาการด้านข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา
5. ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

5. จุดเน้นด้านการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม
- โครงการธนาคารขยะ
- โครงการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อจัดการขยะ น้ำเสียใน
โรงเรียน ชุมชน และลดพลังงาน
ในโรงเรียน
- โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท
การพัฒนาคุณ
ผู้เรียนในระด
การศึกษาขั้น

ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี

จุดเน้นเชิงนโยบาย ศธ./
แนวทางหลัก
5.3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย
และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

การดำเนินงาน/โครงการหลัก

2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
- โครงการน้อมนำศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย
6. ด้านการปรับ 6. จุดเน้นด้านการพัฒนาระบบ 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
สมดุลและ
และการบริหารจัดการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
พัฒนาระบบ
แนวทางหลัก
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
การบริหาร
6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร บริหารจัดการสถานศึกษาขั้น
จัดการภาครัฐ จัดการสถานศึกษา
พื้นฐาน
- โครงการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และความพร้อมรองรับการปรับ
บทบาทการบริหารจัดการศึกษา
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
“โรงเรียนสุจริต”
- โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาและการ
ประเมินประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาทุก
ระดับ
- โครงการระบบควบคุมภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ภาคส่วนในการจัดการศึกษา
- โครงการพัฒนารูปแบบ/แนว
ทางการส่งเสริมการสร้างการมี
ส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุน
การจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน
ของสังคม

จุดเน้น 6
จุดเน้นยุทธ
ยุทธศาสตร์ฯสพฐ.
สพป.ช

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์ท
ด้านการปรับสมดุล พัฒนาระบบ
และพัฒนาระบบ บริหารจัดกา
การบริหารจัด
การศึกษา

หมายเหตุ.*หมายถึง โครงการที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นโดยมีงบประมาณ
สำหรับดำเนินการเป็นการเฉพาะอยู่แล้ว หรือมีงบประมาณให้บางส่วนแต่ไม่เพียงพอ ซึ่งโรงเรียนอาจตั้ง
งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

การดำเนินงานตามจุดเน้นเพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์
จุดเน้น
ยุทธศาสตร์ที่ 1: 1. การยกระดับ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพ คุณภาพผู้เรียน
ผู้เรียนทุกระดับ ทั้งระบบ ทั้ง
ด้านคุณธรรม
คุณภาพ ทักษะ
ชีวิต และทักษะ
อาชีพ

เป้าหมาย
1.1 ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
1.1.1 นักเรียนมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมตามจุดเน้น
1.1.2 นักเรียน
ปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.3 นักเรียนเป็น
พลเมืองดีตามวิถี
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข
1.1.4 นักเรียนมี
ภูมิคุ้มกันจากสิ่งเสพ
ติดทุกชนิด
1.1.5 นักเรียน
ตระหนักรักและหวง
แหนใน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของไทยและ
ท้องถิ่น รวมทั้ง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อวันสำคัญต่างๆ
2. นักเรียนปฏิบัติตาม
ได้ถูกต้องเหมาะสมใน
วันสำคัญต่างๆ
3. โรงเรียนและชุมชน
เกิดความร่วมมือในการ
อนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม
4. นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
5. นักเรียนไม่เกี่ยวข้อง
และปลอดภัยจากสิ่ง
เสพติดทุกประเภท
6. นักเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

แผนงาน/โค

1.1 โครงการวันสำคัญ
1.2 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยแ
1.3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
1.4 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม
คุณธรรม)
1.5 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเห
1.6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ
1.7 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
1.8 โครงการส่งเสริมกีฬา
1.9 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึก
1.10 โครงการพัฒนาการเรียนการสอ
1.11 โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
1.12 โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญห
1.13 โครงการค่ายวิชาการยกระดับผ
1.14 โครงการพัฒนาการวัดผลและป
1.15 โครงการเปิดค่ายวิชาการ

ยุทธศาสตร์

จุดเน้น

เป้าหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
7. นักเรียนทุกคนได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ
ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาทุกด้านสู่
โอกาสทางการศึกษาที่
มีคุณภาพ

1.2 ด้านคุณภาพ
ทางการเรียน
1.2.1 นักเรียน
ปฐมวัย
มีพัฒนาการพร้อม
สำหรับเข้าเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
1.2.2 นักเรียนมี
ทักษะพื้นฐานอ่าน
ออก เขียนได้ คิด
เป็น และอ่านคล่อง
เขียนคล่อง คิด

1. นักเรียนระดับ
ปฐมวัยมีพัฒนาการ

แผนงาน/โค

ยุทธศาสตร์

จุดเน้น

เป้าหมาย
วิเคราะห์และ คิด
สร้างสรรค์ ตามวัย
1.2.3 นักเรียนมี
ทักษะพื้นฐานในการ
สื่อสารในระดับสากล
อย่างน้อย 2 ภาษา
1.2.4 นักเรียนมี
ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาค้นคว้า
และก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลง
1.2.5 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทดสอบ
ระดับต่างๆ อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
1.2.6 นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย
แข็งแรงสมบูรณ์ และ
ดำเนินชีวิตอย่างถูก
สุขลักษณะ
1.2.7 นักเรียนที่มี
ความสามารถหรือ
ความต้องการพิเศษ
ได้รับการส่งเสริมตาม
ความถนัดและ
สามารถสร้างสรรค์
ผลงานได้ตาม
เป้าหมาย
1.3 ด้านทักษะชีวิต

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา
เป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐาน
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
จากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับต่างๆ
3. นักเรียนกลุ่มที่มี
ความสามารถพิเศษ
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาตามจุดเน้น
4. นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ มีทักษะ
ทางด้านกีฬาที่ตนถนัด
และสนใจ
สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
5. นักเรียนมีทักษะการ
ใช้
คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ปลอดภัย
6. นักเรียนมีทักษะการ
ทำงาน สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตตามหลัก

แผนงาน/โค

ยุทธศาสตร์

จุดเน้น

เป้าหมาย
1.3.1 นักเรียนมี
ภูมิคุ้มกันจากภัยใกล้
ตัวทุกประเภท
1.3.2 นักเรียน
ระดับประถมศึกษามี
ทักษะในการทำงาน
เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การเรียนต่อหรือสร้าง
อาชีพ
1.3.3 นักเรียน
ระดับมัธยมต้น มี
ทักษะในการทำงาน
เพื่อสร้างรายได้และ
อาชีพในอนาคต

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

แผนงาน/โค

ยุทธศาสตร์

จุดเน้น

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แผนงาน/โค

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การพัฒนา
คุณภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

2. การส่งเสริม
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ให้ปฏิบัติงานได้
อย่างเต็ม
ศักยภาพ

2.1 ครูและบุคลากร
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาตามความ
ต้องการและภาระงาน
ในหน้าที่
2.2 ครูและบุคลากร
ได้รับการพัฒนาตาม
นโยบายและจุดเน้น
ของหน่วยงานต้น
สังกัด
2.3 ครูและบุคลากร
ได้รับความก้าวหน้าใน
การประกอบวิชาชีพ
2.4 ครูและบุคลากร
ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ
2.5 ครูและบุคลากร
ปฏิบัติราชการด้วย

1. ครูและบุคลากร
ได้รับการพัฒนาให้
สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพมาตรฐาน

2.1โครงการพัฒนาคุณภาพครู และบ

ยุทธศาสตร์

จุดเน้น

เป้าหมาย
ความวิริยะอุตสาหะ
ประพฤติตนอยู่ใน
ระเบียบวินัย และ
กฎหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

แผนงาน/โค

ยุทธศาสตร์ที่ 3:
ขยายโอกาสทาง
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ

3. การ
เสริมสร้าง
โอกาสทาง
การศึกษาให้แก่
ผู้เรียนอย่าง
ทั่วถึงและมี
คุณภาพ

3.1 นักเรียนในเขต
บริการของโรงเรียน
ได้รับโอกาสในการเข้า
รับการศึกษาอย่างเท่า
เทียม ทั่วถึง และมี
คุณภาพ
3.2 นักเรียนได้รับ
บริการขั้นพื้นฐาน
สำหรับการเรียนรู้
อย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพ

1. ผู้เรียนมีวัสดุอุปกรณ์
และสื่อการเรียนรู้
ประจำชั้นเรียนเพื่อใช้
ในกิจกรรมการเรียน
การสอน ส่งผลต่อ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน
ระดับชั้นเรียนให้สูงขึ้น
ตามหลักการห้องเรียน
คุณภาพ

3.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียน
3.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกา
เรียนดี 15 ปี*
3.3 โครงการตามภารกิจถ่ายโอน
และกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
กลางวันและอาหารเสริม (นม)
โรงเรียน
3.4 โครงการจัดการศึกษาสำหรับ
เด็กเรียนร่วม*
3.5 โครงการส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ระหว่างเรียนสำหรับ
นโยบายต้นสังกัด*

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 4. การน้อมนำ
สร้างเสริมสังคม หลักปรัชญาของ
แห่งการเรียนรู้ เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
ดำเนินชีวิต และ

4.1 โรงเรียนจัดการ
ศึกษาเพื่อสร้าง
จิตสำนึก และความ
ตระหนักถึงการศึกษา
เพื่ออนุรักษ์และ
พัฒนาเอกลักษณ์ทาง

1. ห้องสมุดมีคุณภาพ
มาตรฐานสามารถ
ให้บริการผู้เรียน และ
ผู้รับบริการได้อย่าง
ทั่วถึง มีบรรยากาศ

4.1 โครงการห้องสมุดมีชีวิต
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตา
พอเพียง
4.2 โครงการพัฒนาปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่และ
แหล่งเรียนรู้

ยุทธศาสตร์

จุดเน้น
เป้าหมาย
เสริมสร้างสังคม ศิลปวัฒนธรรมไทย/
แห่งการเรียนรู้ ท้องถิ่นและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เอื้ออำนวยต่อ
การศึกษาค้นคว้า
2. นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน ใฝ่เรียนรู้
หมั่นศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองอย่างสม่ำเสมอ

แผนงาน/โค
4.3 โครงการพัฒนาการเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
4.4 โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช
DLTV/TRUE PLOOKPUNYA
/ICT ชุมชน
4.5 โครงการคัดแยกขยะต้นทาง
และธนาคารขยะในโรงเรียน*
4.6 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามแนว
3. โรงเรียนมีอาคาร
เรียน อาคารประกอบ การดำเนินชีวิต สู่กิจกรรมการเรียนรู้เศร
สภาพแวดล้อมและภูมิ ไคร้”
ทัศน์ร่มรื่น สวยงาม มี
มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย สามารรถ
ให้บริการทางการ
เรียนรู้และวิชาการได้
อย่างเต็มที่
4. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษาเรียนรู้ยัง
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็น
การเปิดโลกทัศน์ให้
กว้างขวาง สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้กับ
การดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้
5. นักเรียนเกิด
จิตสำนึก/ตระหนักถึง
ความสำคัญของปัญหา
ขยะ สามารถคัดแยก
ขยะได้อย่างถูกวิธี และ
ช่วยลดปริมาณขยะใน
โรงเรียน/ชุมชน
6. นักเรียนมีทักษะการ
ทำงาน สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต

ยุทธศาสตร์

จุดเน้น

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

แผนงาน/โค

5.1 ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ
5.1 มีการกระจาย
อำนาจบริหารและ
การมีส่วนร่วม
5.3 ระบบการประกัน
คุณภาพภายในมี
ความเข้มแข็ง
5.4 มีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ทางการศึกษาอย่าง
หลากหลาย
1.1 นักเรียนที่มี

1. โรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ครบถ้วนตาม
องค์ประกอบ และมีผล
การประเมินมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และ
ขั้นพื้นฐานเป็นไปตาม
เกณฑ์/ค่าเป้าหมายที่
กำหนด

5.1 โครงการยกระดับระบบบริหารแ
แนวทาง“ศาสตร์พระราชา และ
ธรรมาภิบาลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
ภายใต้รูปแบบ“HUAYKRI MODEL”
5.2 โครงการประกันคุณภาพภายในส
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน”
5.3 โครงการเสริมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางการศึกษา*
5.4 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน

6. การส่งเสริม
1. นักเรียนระดับชั้น
คุณภาพผู้เรียนสู่
ประถมศึกษาได้รับการ
ความสามารถพิเศษ เรียนรู้จากครูผู้สอนตรง
การสร้างอัต
ลักษณ์ที่โดดเด่น ได้รับการส่งเสริมและ ตามวิชาเอก ส่งผลต่อ
ของสถานศึกษา พัฒนาอย่างเต็ม
คุณภาพในด้านทักษะ
ศักยภาพสู่ความเป็น การสื่อสารและ
เลิศ
ผลสัมฤทธิ์ในวิชา
1.2 สถานศึกษามี
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
อัตลักษณ์ที่โดดเด่น 2. นักเรียนที่มีความ
สามารถพิเศษด้าน
ตามวิสัยทัศน์
ทักษะดนตรีและวงโยธ
วาทิต ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาได้
เต็มตามศักยภาพ

6.1 โครงการพัฒนาทักษะความสามา
6.2 โครงการส่งเสริมทักษะ
ด้านดนตรีสากล วงโยธวาทิต
และงานนาฏศิลป์
6.3 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอ
STEM ED
6.4 โครงการส่งเสริมทักษะ
อาชีพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
อาชีพโรงเรียนประชารัฐ และเครือข่า

ยุทธศาสตร์ที่5 : 5. การพัฒนา
พัฒนาระบบ
ระบบบริหาร
บริหารจัดการ จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 6:
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาสู่อัต
ลักษณ์ที่โดดเด่น

ยุทธศาสตร์

จุดเน้น

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
3.นักเรียน
ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีทักษะด้าน
การสื่อสารภาษาจีน
และทักษะด้าน STEM
ศึกษาเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น
4. นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมี
ทักษะด้านงานอาชีพที่
สามาถนำไปใช้หา
รายได้หรือประกอบ
อาชีพในอนาคตได้

แผนงาน/โค

ส่วนที่ 5
โครงการและกิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ระดับองค์กร
( โรงเรียน)

แผนงาน/
( โครงการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1:
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทุกระดับ

1.1 โครงการวัน
สำคัญ

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ 4 ปีการศึกษา
โครงการ/
ตัวชี้วัด
สนอง มฐ.กศ.
เป้าหมาย/งบประมาณ
ความสำเร็จ
(มฐ.ปฐ-พฐ./ตช.)
( กิจกรรม)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
- กิจกรรมวันสำคัญ
เกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ
- กิจกรรมวันสำคัญ
เกี่ยวกับสถาบัน
ศาสนา
- กิจกรรมวันสำคัญ
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์
- กิจกรรมวันสำคัญ
เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีใน
โรงเรียน ชุมชน
ท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ
ปี 2566

1. นักเรียนมีเจตคติที่ดี มฐ.ปฐ.ข้อ 3.1 ,3.2 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
ต่อวันสำคัญต่างๆ
มฐ.พฐ.ข้อ 1.2, 3.1 (40,000.-) (40,000.-) (40,000.-) (40,000.-)
2. นักเรียนปฏิบัติตาม
ได้ถูกต้องเหมาะสมใน
วันสำคัญต่างๆ
3. โรงเรียนและชุมชน
เกิดความร่วมมือในการ
อนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป /
นางชุติมา
พรหมจันทร์

ยุทธศาสตร์
ระดับองค์กร
( โรงเรียน)

แผนงาน/
( โครงการ)

1.2 โครงการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
วินัยนักเรียน

โครงการ/
( กิจกรรม)

- กิจกรรมสภา
นักเรียน
- กิจกรรมแกนนำ
รณรงค์
- กิจกรรมเขต
สะอาด
- กิจกรรม
ประชาธิปไตยใน
ชั้นเรียน
- กิจกรรมอาสาพา
สุขใจ
- กิจกรรมเสียง
ตามสาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./ตช.)

นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มฐ.ปฐ.ข้อ 1.3 ,3.1
และปฏิบัติตนเป็น
มฐ.พฐ.ข้อ 1.2 ,3.1
สมาชิกที่ดีของสังคม – 3.4
ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

เป้าหมาย/งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ร้อยละ 90
(20,000.-)

ร้อยละ 95
(25,000.-)

ร้อยละ 95
(25,000.-)

ปี 2566

ร้อยละ 95 ฝ่ายบริหาร
(25,000.-) ทัว่ ไป /
น.ส.แก้ว
กาญจน์
ตันหล้า/
นายพงศธร
ไชยมะงั่ว

ยุทธศาสตร์
ระดับองค์กร
( โรงเรียน)

แผนงาน/
( โครงการ)
1.3 โครงการ
พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

โครงการ/
( กิจกรรม)
- กิจกรรมคัดกรอง
- กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง
- กิจกรรมเยี่ยม
บ้าน
- กิจกรรมแนะ
แนว/โฮมรูม
- กิจกรรม
ทุนการศึกษา
- กิจกรรมประกัน
อุบัติเหตุ
- กิจกรรมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน
- กิจกรรมวัคซีน
เข็มสุดท้าย
- กิจกรรมฝึก
ทักษะอาชีพ/ลาน

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./ตช.)

นักเรียนทุกคนได้รับ
มฐ.ปฐ.ข้อ 1.2-1.4
การดูแลช่วยเหลือ
มฐ.พฐ.ข้อ 1.2 ,3.3
ส่งเสริมพัฒนา
,3.4
การศึกษาทุกด้านสู่
โอกาสทางการศึกษาที่
มีคุณภาพ

เป้าหมาย/งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ร้อยละ 90
(38,000.-)

ร้อยละ 95
(40,000.-)

ร้อยละ 95
(40,000.-)

ปี 2566
ร้อยละ 95 ฝ่ายบริหาร
(40,000.-) ทัว่ ไป /น.ส.
แก้วกาญจน์
ตันหล้า/
นายอนันต์
อุดเต็น /
นางนฤมล
สีโม /
นายธนบดี
ปันต๊ะ

ยุทธศาสตร์
ระดับองค์กร
( โรงเรียน)

แผนงาน/
( โครงการ)

โครงการ/
( กิจกรรม)

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./ตช.)

เป้าหมาย/งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ความรู้สู่เส้นทาง
อาชีพ
1.4 โครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งเสพติด

1.5 โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

- คัดกรองนักเรียน - นักเรียนไม่เกี่ยวข้อง
- อบรมให้ความรู้ฯ และปลอดภัยจากสิ่ง
- รณรงค์ป้องกัน
เสพติดทุกประเภท
แก้ไขปัญหาฯ
- นักเรียนแกนนำ
- ศูนย์เสมารักษ์
สามารถเป็น
- ตาสัปปะรด
แบบอย่างเผยแพร่
- นิทรรศการ
ความรู้และมีส่วน
ประกวดผลงาน
ร่วมในชุมชนเพือ่
ต้านสิ่งเสพติด
ป้องกันแก้ไขปัญหา
สิ่งเสพติดได้อย่าง
ยั่งยืน
- กิจกรรมพัฒนา โรงเรียนมีหลักสูตร
ครูและพัฒนา
สถานศึกษาที่มี
หลักสูตร
องค์ประกอบสำคัญ
สถานศึกษา
ครบถ้วน ทั้งระดับ

มฐ.ปฐ.ข้อ 1.1
มฐ.พฐ.ข้อ 1.2.4

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90
(10,000.-)* (15,000.-)*

ร้อยละ 95
(15,000)*

ร้อยละ 10

ร้อยละ 20

ร้อยละ 15

ร้อยละ 95 ฝ่ายบริหาร
(15,000)* ทัว่ ไป /
น.ส.แก้ว
ร้อยละ 25 กาญจน์
ตันหล้า/
นายพงศธร
ไชยมะงั่ว

มฐ.ปฐ.ข้อ 2.1
มฐ.พฐ.ข้อ 3.3

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ฝ่ายวิชาการ /
(5,000.-)
(5,000.-)
(5,000.-)
(5,000.-) หัวหน้า
ระดับชั้น

ยุทธศาสตร์
ระดับองค์กร
( โรงเรียน)

แผนงาน/
( โครงการ)

โครงการ/
( กิจกรรม)

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./ตช.)

เป้าหมาย/งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.6 โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอนปฐมวัย

- กิจกรรมจัดหาสื่อ
การสอนตามมุม
ประสบการณ์
- กิจกรรมค่าย
วิชาการปฐมวัย
- กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อยฯ
- กิจกรรม
คาราวาน
เสริมสร้างเด็ก
- กิจกรรมส่งเสริม
ภาษาไทยฯ
- กิจกรรมเตรียม
ความพร้อม

นักเรียนระดับปฐมวัยมี มฐ.ปฐ.ข้อ 2.4, 2.5
พัฒนาการด้านร่างกาย ,3.3
อารมณ์
มฐ.พฐ.ข้อ 3.2
สังคม
และสติปัญญา เป็นไป
ตามเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐานที่สถานศึกษา
กำหนด

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95
ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95
ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95
ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90
(40,000.-) (40,000.-) (40,000.-) (40,000.-)

ฝ่ายวิชาการ/
นางทิพวรรณ
มูลทาศรี /
น.ส.ปภัสสร
จงตรอง

ยุทธศาสตร์
ระดับองค์กร
( โรงเรียน)

แผนงาน/
( โครงการ)

โครงการ/
( กิจกรรม)

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./ตช.)

เป้าหมาย/งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์
1.7 โครงการลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้

- ลดเวลาเรียน
ระดับชั้น
ป.1 – 3
- ลดเวลาเรียน
ระดับชั้น
ป.4 – 6
- ลดเวลาเรียน
ระดับชั้น
ม.1 – 3

โรงเรียนมีผลการ
มฐ.ปฐ.ข้อ 3.1 ,3.2
ดำเนินงานตาม
มฐ.พฐ.ข้อ 3.1
นโยบายลดเวลาเรียนฯ
ตามแนวทางและ
เป้าหมายที่กำหนดใน
แต่ละระดับชั้น ดังนี้
ระดับชั้น ป.1 – 3
ระดับชั้น ป.4 – 6
ระดับชั้น ม.1 – 3

1.8 โครงการ
- การอ่านและ
นักเรียนระดับชั้น
ส่งเสริมและแก้ไข
เขียนคำพื้นฐาน ประถมศึกษามีทักษะ
ปัญหาการอ่านออก - บันทึกรักการอ่าน การอ่านออก เขียนได้
เขียนได้
อ่านคล่อง เขียนคล่อง
ดังนี้

มฐ.พฐ.ข้อ 1.1

ฝ่ายวิชาการ/
หัวหน้า
ระดับชั้น

ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
(20,000.-)

ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95
(25,000.-)

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90
ร้อยละ95 ร้อยละ95
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
(30,000.-) (30,000.-)
ฝ่ายวิชาการ/
หัวหน้า
ระดับชั้น

ยุทธศาสตร์
ระดับองค์กร
( โรงเรียน)

แผนงาน/
( โครงการ)

โครงการ/
( กิจกรรม)

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./ตช.)

เป้าหมาย/งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563

1.9 โครงการค่าย
วิชาการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์

- จัดมุมส่งเสริม
- นักเรียน ป.1
ร้อยละ 80
การอ่านภายใน
อ่านออก เขียนได้
ห้องเรียน
- ป.1 – 3 อ่าน
ร้อยละ 80
- เล่าข่าวประจำวัน
ออก เขียนได้
- พี่สอนน้อง เพื่อน
และอ่านจับ
สอนเพื่อน
ใจความสำคัญได้
- สอนซ่อมเสริม
- ป.4 – 6 อ่าน
ร้อยละ 85
- นวัตกรรมพัฒนา
คล่อง เขียนคล่อง
(20,000.-)
ทักษะการอ่าน
และอ่านรู้เรื่อง
- MOU การอ่าน
ระหว่างโรงเรียน
กับผู้ปกครอง
- จัดทำเอกสาร
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ มฐ.พฐ.ข้อ 1.1 ,2.2 ไม่ต่ำกว่า
เสริมความรู้ 5
ทางการเรียน 4
,3.4
ค่าเฉลี่ย
กลุ่มสาระหลัก
สาระหลักเพิ่มขึ้น
ระดับชาติ/
- ค่ายวิชาการ
จากการทดสอบทาง
หรือเพิ่มขึ้น
ยกระดับคุณภาพ การศึกษาระดับ
จากเดิมไม่
ต่างๆ ดังนี้
น้อยกว่า

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 90
(20,000.-)

ร้อยละ 95
(20,000.-)

ร้อยละ 100
(20,000.-)

ไม่ต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ/
หรือเพิ่มขึ้น
จากเดิมไม่
น้อยกว่า

ไม่ต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ/
หรือเพิ่มขึ้น
จากเดิมไม่
น้อยกว่า

ไม่ต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ/
หรือเพิ่มขึ้น
จากเดิมไม่
น้อยกว่า

ฝ่ายวิชาการ/
ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระหลัก/
น.ส.มาริสา
เครื่องพนัส

ยุทธศาสตร์
ระดับองค์กร
( โรงเรียน)

แผนงาน/
( โครงการ)

โครงการ/
( กิจกรรม)
ผลสัมฤทธิ์ 5
สาระหลัก

1.10 โครงการ
ส่งเสริมกีฬา

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./ตช.)

- ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (ONET) ชั้น
ป.6
- ผลการทดสอบ
ระดับชาติ ชั้น ม.3
- ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(NTป.3)
- จัดหาและเตรียม - นักเรียนมีสุขภาพ
มฐ.ปฐ.ข้อ 1.1
วัสดุอุปกรณ์กีฬา ร่างกายแข็งแรง
มฐ.พฐ.ข้อ 1.2.4
- กีฬาสีสัมพันธ์ใน
สมบูรณ์ มีทักษะ
โรงเรียน
ทางด้านกีฬาที่ตน
- กีฬากลุ่ม
ถนัดและสนใจ
เครือข่ายฯ
สามารถเข้าร่วม
- กีฬาอื่นๆ ตาม
กิจกรรมการ
นโยบายฯ
แข่งขันในระดับ
ต่างๆ ได้

เป้าหมาย/งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ร้อยละ 2

ร้อยละ 3

ร้อยละ 4

ร้อยละ 5

ร้อยละ 2

ร้อยละ 3

ร้อยละ 4

ร้อยละ 5

ร้อยละ 3
(20,000.-)

ร้อยละ 4
(20,000.-)

ร้อยละ 4
(20,000.-)

ร้อยละ 5
(20,000.-)

ร้อยละ 90
(50,000.-)

ร้อยละ 90
(50,000.-)

ร้อยละ 95
(50,000.-)

ร้อยละ 95 ฝ่ายบริหาร
(50,000.-) ทัว่ ไป/นาง
สงกรานต์
วัฒโนกุล

ยุทธศาสตร์
ระดับองค์กร
( โรงเรียน)

แผนงาน/
( โครงการ)

โครงการ/
( กิจกรรม)

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./ตช.)

เป้าหมาย/งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563

1.11 โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรม
ลูกเสือ-ยุวกาชาด

- พัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรและ
กระบวนการ
เรียนรู้
- ลูกเสืออาสา
กกต.รณรงค์
เลือกตั้ง
- พิธีทบทวนคำ
ปฏิญาณและสวน
สนามเนื่องในวัน
สถาปนาลูกเสือ
และพิธีถวายราช
สดุดี
- การเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ-ยุว
กาชาด

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ลูกเสือ-ยุวกาชาดทุก มฐ.พฐ.ข้อ 1.2 ,3.1 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
คน ทุกระดับชั้นได้
(50,000.-) (50,000.-) (50,000.-) (50,000.-)
เรียนรู้และปฏิบัติ
กิจกรรมฝึกฝนระเบียบ
วินัย และบำเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
ตามนโยบายส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยม 12
ประการ

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป/
นายบุญศรี
มาละดา /
นายพงศธร
ไชยมะงั่ว

ยุทธศาสตร์
ระดับองค์กร
( โรงเรียน)

แผนงาน/
( โครงการ)

โครงการ/
( กิจกรรม)

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./ตช.)

เป้าหมาย/งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563

1.12 โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ

- จัดหาบัตร
สุขภาพประจำตัว
นักเรียน
- จัดซื้อเวชภัณฑ์
ยา
- การป้องกัน
โรคติดต่อ
- การตรวจสุขภาพ
- การตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร/
น้ำดื่ม
- บริการห้อง
พยาบาล
- ป้องกันกำจัดเหา
- ฟันสวย ยิ้มใส
- เฝ้าระวังโรค
ระบาดและ
โรคติดต่อ

นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์
แข็งแรง ไม่มี
โรคติดต่อ/โรคระบาด
ในโรงเรียน ตาม
หลักการ อาหาร
ปลอดภัย สุขาน่าใช้
เด็กไทยฟันดี

มฐ.ปฐ.ข้อ 1.1
มฐ.พฐ.ข้อ 1.2.4

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90
(10,000.-) (10,000.-)

ร้อยละ 95
(10,000.-)

ร้อยละ 95
(10,000.-)

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป/นาง
เยาวลักษณ์
ปาละมี

ยุทธศาสตร์
ระดับองค์กร
( โรงเรียน)

แผนงาน/
( โครงการ)

โครงการ/
( กิจกรรม)

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./ตช.)

เป้าหมาย/งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563

1.13 โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน (โรงเรียน
คุณธรรม

1.14 โครงการ
พัฒนาการวัดผล
และประเมินผล
ตามสภาพจริง

- กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
ประจำวัน/
สัปดาห์/เดือน
- กิจกรรมพัฒนา
ทักษะคุณธรรมฯ
- ค่ายอบรมพัฒนา
ทักษะคุณธรรมฯ
- การจัดหาเอกสาร
ทางการศึกษา
(แบบ อบ./ปพ.1
– 8)
- จัดทำเอกสารการ
วัดและ
ประเมินผล
กลาง/ปลายภาค
เรียน

นักเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

ปี 2565

ปี 2566

มฐ.ปฐ.ข้อ 1.2, 1.3 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ100
มฐ.พฐ.ข้อ 1.2 ,3.1 (10,000)* (15,000)* (15,000)*
,3.3

ร้อยละ100
(15,000)*

โรงเรียนมีระบบการวัด มฐ.ปฐ.ข้อ 3.4
และประเมินผลการ
มฐ.พฐ.ข้อ 3.4 ,
เรียนของผู้เรียน
3.5
สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา ครอบคลุม
ผู้เรียนทุกคน เป็น
ปัจจุบัน

ปี 2564

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป/น.ส.
แก้วกาญจน์
ตันหล้า

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ฝ่ายวิชาการ/
(20,000.-) (20,000.-) (20,000.-) (20,000.-) นายอนันต์
อุดเต็น/นาง
นฤมล สีโม

ยุทธศาสตร์
ระดับองค์กร
( โรงเรียน)

แผนงาน/
( โครงการ)
1.15 โครงการเปิด
บ้านวิชาการ

โครงการ/
( กิจกรรม)
- การจัดสรรวัสดุ
การเรียนรู้ตาม
แนวทางผู้เรียน
เป็นสำคัญ/
ACTIVE
LEARNING
- การเปิดบ้าน
วิชาการ (OPEN
HOUSE)

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./ตช.)

- โรงเรียน/นักเรียน
มฐ.ปฐ.ข้อ 2.6
และครูได้นำเสนอผล มฐ.พฐ.ข้อ 3.5
การจัดบริหาร
จัดการ/การ
เรียนรู้ในรอบปี
การศึกษาสู่
สาธารณชน
เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยม
ชมผลงานการจัด
การศึกษาในรอบปี
เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่น/พึงพอใจใน
คุณภาพตาม
มาตรฐาน

เป้าหมาย/งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

นักเรียน/ครู
ทุกคน ทุก
ระดับชั้นเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100
และชุมชน/
หน่วยงานมี
ส่วนร่วมไม่
น้อยกว่า
200 คน
ระดับความ
พึงพอใจใน
ผลงานของ
โรงเรียนไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 75
(40,000.-)

นักเรียน/ครู
ทุกคน ทุก
ระดับชั้นเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100
และชุมชน/
หน่วยงานมี
ส่วนร่วมไม่
น้อยกว่า
300 คน
ระดับความ
พึงพอใจใน
ผลงานของ
โรงเรียนไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 80
(40,000.-)

นักเรียน/ครู
ทุกคน ทุก
ระดับชั้นเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100
และชุมชน/
หน่วยงานมี
ส่วนร่วมไม่
น้อยกว่า
400 คน
ระดับความ
พึงพอใจใน
ผลงานของ
โรงเรียนไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 85
(50,000.-)

นักเรียน/ครู
ทุกคน ทุก
ระดับชั้นเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100
และชุมชน/
หน่วยงานมี
ส่วนร่วมไม่
น้อยกว่า
400 คน
ระดับความ
พึงพอใจใน
ผลงานของ
โรงเรียนไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 90
(50,000.-)

ฝ่ายวิชาการ/
หัวหน้า
ระดับชั้น/นาง
ศรีวรรณ
มหาเทพ

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน)
ยุทธศาสตร์ที่ 2:
พัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
( โครงการ)

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ
( กิจกรรม)

2.1 โครงการ
พัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

- สนับสนุนส่งเสริม
ครูและบุคลากรให้
ได้รับการพัฒนา
ตามความถนัด
จุดเน้น และภาระ
งานที่รับผิดชอบ
- ศึกษาดูงาน
สถานศึกษาต้นแบบ
การจัดการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./
ตช.)

ครูและบุคลากรได้รับ
มฐ.ปฐ.ข้อ 2.2 ,2.3
การพัฒนาให้สามารถจัด ,2.6
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ มฐ.พฐ.ข้อ 2. 4
ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน

เป้าหมาย/งบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ผู้รับผิดชอบ
ปี 2566

ครูและ
ครูและ
ครูและ
ครูและ ฝ่าย
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร บริหารงาน
ได้รับการ
ได้รับการ
ได้รับการ
ได้รับการ บุคคล
พัฒนาตาม พัฒนาตาม พัฒนาตาม พัฒนาตาม
นโยบาย/
นโยบาย/
นโยบาย/
นโยบาย/
จุดเน้น/
จุดเน้น/
จุดเน้น/
จุดเน้น/
ความถนัด ความถนัด ความถนัด ความถนัด
และสนใจ และสนใจ และสนใจ และสนใจ
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
(100,000.-) (100,000.-) (100,000.-) (100,000.-)

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน)

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
( โครงการ)

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ
( กิจกรรม)

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

กลยุทธ์ระดับ
กลยุทธ์ระดับ
กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
แผนงาน
โครงการ
(กลยุทธ์ของ
( โครงการ)
( กิจกรรม)
โรงเรียน)
ยุทธศาสตร์ที่ 3: 3.1 โครงการ
- การจัดสรรวัสดุ
ส่งเสริมการจัดการ
ฝึก สอน สอบ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน
ประจำชั้นเรียน

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./
ตช.)

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./
ตช.)

ผู้เรียนมีวัสดุอุปกรณ์
มฐ.ปฐ.ข้อ 2.4
และสื่อการเรียนรู้ประจำ ,2.5 ,3.3
ชั้นเรียนเพื่อใช้ใน

เป้าหมาย/งบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ผู้รับผิดชอบ
ปี 2566

เป้าหมาย/งบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ห้องเรียนมี
การจัดสื่อ
วัสดุ

ห้องเรียนมี
การจัดสื่อ
วัสดุ

ห้องเรียนมี
การจัดสื่อ
วัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
ปี 2566
ห้องเรียนมี ฝ่ายวิชาการ/
การจัดสื่อ นางศรีวรรณ
วัสดุ
มหาเทพ

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน)
ขยายโอกาสทาง
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
( โครงการ)

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ
( กิจกรรม)
และนักเรียน
รายบุคคล
(ห้องเรียน
คุณภาพ)

3.2 โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรียนดี
15 ปี*

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

กิจกรรมการเรียนการ
สอน ส่งผลต่อคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับชั้นเรียนให้
สูงขึ้น ตามหลักการ
ห้องเรียนคุณภาพ

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./
ตช.)
มฐ.พฐ.ข้อ 2.5
,2.6 ,3.2

- กิจกรรมสนับสนุน
ชุดนักเรียน ,
อุปกรณ์การเรียน ,
หนังสือเรียน และ
บริการพื้นฐาน
ฯลฯ

- นักเรียนได้รับบริการ มฐ.ปฐ.ข้อ 2.4
พื้นฐานเพื่อประกัน
มฐ.พฐ.ข้อ 2.5
โอกาสในการเรียนรู้อย่าง
เท่าเทียม ทั่วถึง และมี
คุณภาพ

- กิจกรรมส่งเสริม
การศึกษาเรียนรู้สู่

- นักเรียนได้รับโอกาสใน มฐ.ปฐ.ข้อ 3.1
การศึกษาเรียนรู้ผ่าน
,3.2

เป้าหมาย/งบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

อุปกรณ์สิ่ง
อำนวยความ
สะดวกตาม
หลัก
ห้องเรียน
คุณภาพ
ร้อยละ 90
(130,000.-)
ร้อยละ 100
(ตามยอด
จัดสรร)

อุปกรณ์สิ่ง
อำนวยความ
สะดวกตาม
หลัก
ห้องเรียน
คุณภาพ
ร้อยละ 95
(130,000.-)
ร้อยละ 100
(ตามยอด
จัดสรร)

อุปกรณ์สิ่ง
อำนวยความ
สะดวกตาม
หลัก
ห้องเรียน
คุณภาพ
ร้อยละ 98
(130,000.-)
ร้อยละ 100
(ตามยอด
จัดสรร)

ผู้รับผิดชอบ
ปี 2566
อุปกรณ์สิ่ง
อำนวยความ
สะดวกตาม
หลัก
ห้องเรียน
คุณภาพ
ร้อยละ 100
(130,000.-)
ร้อยละ 100 ฝ่าย
(ตามยอด
งบประมาณ/
จัดสรร)
นางมะลิวัลย์
มาละดา

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ฝ่ายวิชาการ/
นางอภิสรา

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน)

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
( โครงการ)

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ
( กิจกรรม)
โลกกว้างและการ
ทัศนศึกษา
- กิจกรรมสนับสนุน
ทักษะทางวิชาการ
ศิลปะ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม
และทักษะชีวิต

- กิจกรรมสนับสนุน
ทักษะทาง
เทคโนโลยีและ
ดิจิทัลสู่โลกอนาคต

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

ประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษาเรียนรู้แหล่ง
เรียนรู้และสถานที่จริง
- นักเรียนได้รับโอกาสใน
การแสวงหาและ
แสดงออกซึ่งทักษะ
ความสามารถผ่าน
กิจกรรมทางวิชาการ
ศิลปะ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรมและทักษะชีวิต
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
- นักเรียนได้รับโอกาสใน
การแสวงหาความรู้และ
ศึกษาค้นคว้าผ่านสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทัน

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./
ตช.)

เป้าหมาย/งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

มฐ.พฐ.ข้อ 3.1
,3.2

(ตามยอด
จัดสรร)

(ตามยอด
จัดสรร)

(ตามยอด
จัดสรร)

(ตามยอด
จัดสรร)

มฐ.ปฐ.ข้อ 2.1
,3.1
มฐ.พฐ.ข้อ 2.3
,3.1

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ฝ่ายวิชาการ/
(ตามยอด
(ตามยอด
(ตามยอด
(ตามยอด
นายธนบดี
จัดสรร)
จัดสรร)
จัดสรร)
จัดสรร)
ปันต๊ะ

มฐ.ปฐ.ข้อ 3.2
มฐ.พฐ.ข้อ 3.1
,3.2

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ฝ่ายวิชาการ/
(ตามยอด
(ตามยอด
(ตามยอด
(ตามยอด
นางสุริสา
จัดสรร)
จัดสรร)
จัดสรร)
จัดสรร)
ธรรมขันธ์

พรหมเผ่า คน
ซื่อ

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน)

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
( โครงการ)

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ
( กิจกรรม)

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./
ตช.)

เป้าหมาย/งบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ผู้รับผิดชอบ
ปี 2566

การเปลี่ยนแปลงและใช้
เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน
3.3 โครงการตาม
ภารกิจถ่ายโอนและ
กระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อจัดหา
งบประมาณอาหาร
กลางวันและอาหาร
เสริม (นม)
โรงเรียน

- โครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน
ระดับก่อน
ประถมศึกษา –
ประถมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – มฐ.ปฐ.ข้อ 1.1
ป.6 ทุกคนได้
มฐ.พฐ.ข้อ 1.2.4
รับประทานอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานโภชนาการ
ครบทุกคน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ฝ่ายบริหาร
(ตามยอด
(ตามยอด
(ตามยอด
(ตามยอด
ทัว่ ไป/
จัดสรร)
จัดสรร)
จัดสรร)
จัดสรร)
นางชุติมา
พรหมจันทร์

- โครงการอาหาร
เสริม (นม) สำหรับ
นักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา –
ประถมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนชั้นอนุบาล 2 –
ป.6 ทุกคนได้
รับประทานอาหารเสริม
(นม) ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานโภชนาการ
ครบทุกคน

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ฝ่ายบริหาร
(ตามยอด
(ตามยอด
(ตามยอด
(ตามยอด
ทัว่ ไป/
จัดสรร)
จัดสรร)
จัดสรร)
จัดสรร)
นางเกษมศรี
วงเวียน

มฐ.ปฐ.ข้อ 1.1
มฐ.พฐ.ข้อ 1.2.4

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน)

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
( โครงการ)

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ
( กิจกรรม)
3.3 โครงการจัด
การศึกษาสำหรับ
เด็กเรียนร่วม*

ยุทธศาสตร์ที่ 4: 4.1 โครงการ
สร้างสังคมแห่ง ห้องสมุดมีชีวิต
การเรียนรู้

3.4 โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้
ระหว่างเรียน
สำหรับนักเรียน
ยากจนพิเศษตาม
นโยบายต้นสังกัด*
- จัดซื้อวารสาร/
นิตยสาร/
หนังสือพิมพ์
- บริการยืม/คืน

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./
ตช.)

เป้าหมาย/งบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ผู้รับผิดชอบ
ปี 2566

- รวมอยู่ในโครงการด้าน
การการส่งเสริมการ
เรียนรู้และการยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ศิลปะ
วิชาชีพ ฯลฯ
-รวมอยู่ในโครงการตาม
นโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้

มฐ.ปฐ.ข้อ 2.1
,3.1
มฐ.พฐ.ข้อ 2.3
,3.1

ร้อยละ 100
ของนักเรียน
เรียนรวม
(5,000)

ร้อยละ 100
ของนักเรียน
เรียนรวม
(5,000)

ร้อยละ 100
ของนักเรียน
เรียนรวม
(5,000)

ร้อยละ 100 ฝ่ายวิชาการ/
ของนักเรียน น.ส.พิมพ์พร
เรียนรวม
ธรรมวงค์
(5,000)

มฐ.ปฐ.ข้อ 2.1
,3.1
มฐ.พฐ.ข้อ 2.3
,3.1

ร้อยละ 100
ของนักเรียน
ยากจน
พิเศษ (ตาม
ยอดจัดสรร)

ร้อยละ 100
ของนักเรียน
ยากจน
พิเศษ (ตาม
ยอดจัดสรร)

ร้อยละ 100
ของนักเรียน
ยากจน
พิเศษ (ตาม
ยอดจัดสรร)

ร้อยละ 100 ฝ่ายวิชาการ/
ของนักเรียน นายธนบดี
ยากจน
ปันต๊ะ
พิเศษ (ตาม
ยอดจัดสรร)

- นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน ใฝ่เรียนรู้ หมั่น
ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองอย่างสม่ำเสมอ

มฐ.ปฐ.ข้อ 2.5
,3.3
มฐ.พฐ.ข้อ 2.5
,3.2

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 95

ร้อยละ 95 ฝ่ายวิชาการ/
นางทัดทรวง
มารสาร

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน)

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
( โครงการ)

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ
( กิจกรรม)

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./
ตช.)

- แนะนำหนังสือ
- ห้องสมุดมีคุณภาพ
ใหม่
มาตรฐานสามารถ
- จัดป้ายนิเทศวัน
ให้บริการผู้เรียน และ
สำคัญ
ผู้รับบริการได้อย่าง
- สัปดาห์ห้องสมุด
ทั่วถึง มีบรรยากาศ
- ห้องสมุดเคลื่อนที่ เอื้ออำนวยต่อ
- ธนาคารความรู้
การศึกษาค้นคว้า
4.2 โครงการ
พัฒนาปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่และแหล่ง
เรียนรู้

- ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่ให้
ปลอดภัย เป็น
สถานที่เรียนรู้ และ
ให้บริการทาง
วิชาการสาธารณะฯ
- จัดสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการ

โรงเรียนมีอาคารสถานที่ มฐ.ปฐ.ข้อ 2.4
มั่นคงปลอดภัย และ
,2.6 ,3.3
เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ มฐ.พฐ.ข้อ 2.5
และการบริการแก่ชุมชน
ผู้เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/งบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ผู้รับผิดชอบ
ปี 2566

ผ่านการ
ผ่านการ
ผ่านการ
ผ่านการ
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ประเมิน
ตนเองตาม ตนเองตาม ตนเองตาม ตนเองตาม
เกณฑ์ มฐ. เกณฑ์ มฐ. เกณฑ์ มฐ. เกณฑ์ มฐ.
ห้องสมุด
ห้องสมุด
ห้องสมุด
ห้องสมุด
สพฐ.ระดับดี สพฐ.ระดับ สพฐ.ระดับดี สพฐ.ระดับดี
(35,000.-)
ดีเด่น
เยี่ยม
เยี่ยม
(40,000.-) (40,000.-) (40,000.-)
ร้อยละ 90 ร้อยละ 92 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ฝ่ายบริหาร
(150,000.-) (150,000.-) (150,000.-) (150,000.-) ทัว่ ไป/นาย
บุญศรี
มาละดา

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน)

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
( โครงการ)

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ
( กิจกรรม)

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./
ตช.)

เป้าหมาย/งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

นักเรียนร้อย
ละ 100 ได้
เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้
ไม่น้อยกว่า
2 ครั้งต่อปี
(130,000.-)

นักเรียนร้อย
ละ 100 ได้
เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้
ไม่น้อยกว่า
2 ครั้งต่อปี
(130,000.-)

นักเรียนร้อย
ละ 100 ได้
เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้
ไม่น้อยกว่า
2 ครั้งต่อปี
(131,000.-)

นักเรียนร้อย
ละ 100 ได้
เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้
ไม่น้อยกว่า
2 ครั้งต่อปี
(131,000.-)

ฝ่ายวิชาการ/
นางอภิสรา
พรหมเผ่าคน
ซือ่

ร้อยละ 90
(30,000.-)

ร้อยละ 90
(30,000.-)

ร้อยละ 95
(30,000.-)

ร้อยละ 95
(30,000.-)

ฝ่ายวิชาการ/
นางสุริสา
ธรรมขันธ์

เรียนรู้ และเป็น
แหล่งศึกษาค้นคว้า
4.3 โครงการ
พัฒนาการเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย

- ท่องโลกกว้างนัก
ของนักเรียน
อนุบาล
- ศึกษาดูงาน/ดู
ดาวสัปดาห์
วิทยาศาสตร์
นักเรียนประถม
และมัธยมศึกษา
- ทัศนศึกษาท่อง
โลกกว้างระดับ
มัธยมศึกษา

นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงจาก
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาที่
หลากหลาย ตามวัยและ
ระดับชั้น

มฐ.ปฐ.ข้อ 3.1
,3.2
มฐ.พฐ.ข้อ 3.1
,3.2

4.4 โครงการ
พัฒนาการเรียนรู้

- กิจกรรมซ่อม
บำรุงอุปกรณ์

- โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ มฐ.ปฐ.ข้อ 2.5
และระบบเครือข่าย
,3.3

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน)

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
( โครงการ)

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ
( กิจกรรม)

โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อ
DLTV/TRUE
PLOOKPUNYA
/ICT ชุมชน

และเครื่อง
คอมพิวเตอร์
- สอนน้องใช้สื่อ
ICT
- รู้เท่าทันโลกไซ
เบอร์
- การให้บริการ
ด้านการสืบค้น
และอินเทอร์เน็ต
แก่เด็ก เยาวชน
ประชาชนที่เข้า
มาใช้บริการ
(โครงการศูนย์
เรียนรู้ ICT
ชุมชน*)

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

สำหรับบริการผู้เรียน
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
- นักเรียนมีทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม
ปลอดภัย
- เด็ก เยาวชน
ประชาชนในเขตตำบล
ห้วยไคร้ ใช้บริการด้าน
สื่ออุปกรณ์สืบค้น และ
สัญญาณอินเทอร์เน็ต
ได้ในวันเวลาราชการ
หรือเวลาที่เปิด
ให้บริการ

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./
ตช.)

เป้าหมาย/งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

- โรงเรียน
สามารถ
ให้บริการ
ด้าน ICTแก่
ผู้เรียน/
ชุมชนปีละ
ไม่น้อยกว่า
500 คน

- โรงเรียน
สามารถ
ให้บริการ
ด้าน ICTแก่
ผู้เรียน/
ชุมชนปีละ
ไม่น้อยกว่า
500 คน

- โรงเรียน
สามารถ
ให้บริการ
ด้าน ICTแก่
ผู้เรียน/
ชุมชนปีละ
ไม่น้อยกว่า
500 คน

- โรงเรียน
สามารถ
ให้บริการ
ด้าน ICTแก่
ผู้เรียน/
ชุมชนปีละ
ไม่น้อยกว่า
500 คน

มฐ.พฐ.ข้อ 2.6
,3.2

- มฐ.ปฐ.ข้อ 2.6
,3.2
มฐ.พฐ.ข้อ 3.1
,3.2

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน)

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
( โครงการ)

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ
( กิจกรรม)

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

- จัดหาวัสดุดำเนิน นักเรียนเกิดจิตสำนึก/
4.5 โครงการคัด
แยกขยะต้นทาง
โครงการธนาคาร ตระหนักถึงความสำคัญ
และธนาคารขยะใน ขยะรีไซเคิล
ของปัญหาขยะ สามารถ
โรงเรียน*
คัดแยกขยะได้อย่างถูก
วิธี และช่วยลดปริมาณ
ขยะในโรงเรียน/ชุมชน
- ธนาคารโรงเรียน นักเรียนมีทักษะการ
4.6 โครงการ
ส่งเสริมทักษะ
- สหกรณ์ร้านค้าใน ทำงาน สามารถทำงาน
อาชีพตามหลัก
โรงเรียน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่าง
ปรัชญาของ
- ศูนย์เรียนรู้หลัก ดี และมีเจตคติที่ดีต่อ
เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของ
อาชีพสุจริต สามารถ
เศรษฐกิจ
นำไปประยุกต์ใช้ในการ
พอเพียง
ดำเนินชีวิตตามหลัก
- ปลูกผักไฮโดรโป ปรัชญาของเศรษฐกิจ
นิกส์/ผักสวนครัว พอเพียง

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./
ตช.)

เป้าหมาย/งบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ผู้รับผิดชอบ
ปี 2566

มฐ.ปฐ.ข้อ 1.3
,2.6 ,3.1
มฐ.พฐ.ข้อ 1.2.1
,1.2.4 ,3.1

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ฝ่ายบริหาร
(15,000.-)* (15,000.-)* (15,000.-)* (15,000.-)* ทัว่ ไป/นาง
เกษมศรี
วงเวียน

มฐ.ปฐ.ข้อ 3.1
,3.2
มฐ.พฐ.ข้อ 1.1.6
,1.2.1 ,3.1

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ฝ่ายบริหาร
(30,000.-)* (30,000.-)* (30,000.-)* (30,000.-)* ทัว่ ไป/น.ส.
ปภัสสร จง
ตรอง/น.ส.
ปพัชญา แก้ว
ชัย/
น.ส.กนกพร
ปัญญา

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน)

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
( โครงการ)

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ
( กิจกรรม)

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./
ตช.)

เป้าหมาย/งบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ผู้รับผิดชอบ
ปี 2566

- ทำปุ๋ยหมักแห้ง
และเพราะพันธุ์
ไม้ดอกไม้ประดับ

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน)
ยุทธศาสตร์ที่ 5:
พัฒนาคุณภาพ
การบริหาร
จัดการ

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
( โครงการ)

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ
( กิจกรรม)

- ขับเคลื่อน
5.1 โครงการ
ยกระดับระบบ
กิจกรรมการ
บริหารและการจัด
เรียนรู้ภายใต้
การศึกษาตาม
แนวทาง
แนวทาง
HUAYKRAI MS
“ศาสตร์พระราชา
MODEL
และธรรมาภิบาลสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน” - กิจกรรมนำเสนอ
ผลงานนวัตกรรม

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

- คุณภาพการเรียนการ
สอนที่เกิดขึ้นในรอบปี
การศึกษาซึ่งสะท้อนผ่าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การทดสอบ การ
ประกวดแข่งขัน และ
การเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ ศิลปหัตถกรรม

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./
ตช.)
มฐ.ปฐ.ข้อ 2.12.6 ,3.1-3.4
มฐ.พฐ.ข้อ 2.12.6 ,3.1-3.5

เป้าหมาย/งบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

(20,000)

(20,000)

(20,000)

ผู้รับผิดชอบ
ปี 2566
(20,000)

ฝ่ายบริหาร/
หัวหน้างาน/
หัวหน้า
ระดับชั้น

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน)

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
( โครงการ)
ภายใต้รูปแบบ
“HUAYKRI
MODEL”

5.2 โครงการ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
“มิติสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
อย่างยั่งยืน”

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ
( กิจกรรม)

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

และผลงาน
ความสำเร็จจาก
การใช้
HUAYKRAI MS
MODEL
- จัดระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาตาม
หลักเกณฑ์

และเทคโนโลยีระดับต่าง
ๆ ของนักเรียน ผู้บริหาร
ครูบุคลากร และ
สถานศึกษา

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./
ตช.)

โรงเรียนมีระบบประกัน มฐ.ปฐ.ข้อ 2.6
คุณภาพภายในครบถ้วน มฐ.พฐ.ข้อ 2.1
ตามองค์ประกอบ และมี ,2.2
ผลการประเมิน
มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน
เป็นไปตามเกณฑ์/ค่า
เป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมาย/งบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ผู้รับผิดชอบ
ปี 2566

ผลการ
ผลการ
ผลการ
ผลการ
ประเมินระบบ ประเมินระบบ ประเมินระบบ ประเมินระบบ
ประกัน
ประกัน
ประกัน
ประกัน
คุณภาพ
คุณภาพ
คุณภาพ
คุณภาพ
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ทุก
ทุก
ทุก
ทุก
องค์ประกอบ/ องค์ประกอบ/ องค์ประกอบ/ องค์ประกอบ/
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ปฐมวัยและ
ปฐมวัยและ
ปฐมวัยและ
ปฐมวัยและ
ขั้นพื้นฐานทุก ขั้นพื้นฐานทุก ขั้นพื้นฐานทุก ขั้นพื้นฐานทุก
ข้อมีค่าเฉลี่ย ข้อมีค่าเฉลี่ย ข้อมีค่าเฉลี่ย ข้อมีค่าเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
ร้อยละ 92
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95
(30,000.-)
(30,000.-)
(20,000.-)
(20,000.-)

ฝ่ายวิชาการ/
น.ส.แก้ว
กาญจน์ ตัน
หล้า/นาง
ศรีวรรณ
มหาเทพ

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน)

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
( โครงการ)

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ
( กิจกรรม)

- การประชุม
5.3 โครงการ
เสริมสร้างเครือข่าย สัมมนา เพื่อสร้าง
ความร่วมมือทาง เครือข่ายความ
การศึกษา*
ร่วมมือ
- การเข้าร่วม
กิจกรรมบูรณาการ
ความร่วมมือ
- ประชาสัมพันธ์
5.4 โครงการ
ประชาสัมพันธ์
ผ่านเสียงตาม
โรงเรียน
สาย ป้าย
ประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว
เว็ปไซต์ และสื่อ
สังคมออนไลน์
รูปแบบต่างๆ

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./
ตช.)

โรงเรียนมีเครือข่ายทาง มฐ.ปฐ.ข้อ 2.6
วิชาการ เพื่อร่วมส่งเสริม มฐ.พฐ.ข้อ 2.2
สนับสนุนการจัด
การศึกษาในทุกมิติทั้ง
ด้านวิชาการ
งบประมาณ บุคลากร
โรงเรียนได้เผยแพร่
มฐ.ปฐ.ข้อ 2.6
ประชาสัมพันธ์ผลงานไป มฐ.พฐ.ข้อ 2.2
ยังสาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อ
ความร่วมมือและเกิด
ความมั่นใจในระบบการ
จัดการศึกษา

เป้าหมาย/งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

มีเครือข่าย
ความร่วมมือ
ทาง
การศึกษาไม่
น้อยกว่า 5
แห่ง
(10,000)
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
ผู้ปกครอง
และ
เครือข่ายไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80
(50,000)

มีเครือข่าย
ความร่วมมือ
ทาง
การศึกษาไม่
น้อยกว่า 7
แห่ง
(10,000)
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
ผู้ปกครอง
และ
เครือข่ายไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 85
(20,000)

มีเครือข่าย
ความร่วมมือ
ทาง
การศึกษาไม่
น้อยกว่า 10
แห่ง
(10,000)
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
ผู้ปกครอง
และ
เครือข่ายไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 90
(20,000)

มีเครือข่าย
ความร่วมมือ
ทาง
การศึกษาไม่
น้อยกว่า 15
แห่ง
(10,000)
หน่วยงาน
ต้นสังกัด
ผู้ปกครอง
และ
เครือข่ายไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 95
(20,000)

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป/น.ส.
จิตรานุช ล่อง
เนียม

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน)

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
( โครงการ)

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ
( กิจกรรม)

- การตรวจเช็ค
สภาพและซ่อม
บำรุงประจำปี
- พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยและ
การต่อภาษี
ประจำปี
- น้ำมันเชื้อเพลิง
ยุทธศาสตร์ที่ 6: 6.1 โครงการ
- กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนา ห้องเรียน
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ ทักษะความ
คุณภาพ
สามารถทาง
สถานศึกษาสู่อัต
- ส่งเสริม
วิชาการนักเรียน
ลักษณ์ที่โดดเด่น
สมรรถภาพ
ทักษะทาง
วิชาการ 8 กลุ่ม
สาระ
5.5 โครงการซ่อม
บำรุงรักษารถยนต์
โรงเรียน

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./
ตช.)

โรงเรียนมีรถยนต์ที่อยู่ใน มฐ.ปฐ.ข้อ 2.4
สภาพมั่นคงแข็งแรงมี
มฐ.พฐ.ข้อ 2.5
ความปลอดภัย สำหรับ
ใช้ในกิจกรรมของ
นักเรียนและโรงเรียน
ตลอดปีการศึกษา

นักเรียนระดับชั้น ป.1 – มฐ.พฐ.ข้อ 1.1
ม.3 มีทักษะพื้นฐานทาง ,2.2 ,3.1
วิชาการอยู่ในระดับดี
ดังนี้
- ทักษะการอ่าน
- ทักษะการเขียน
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการคิดคำนวณ

เป้าหมาย/งบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ผู้รับผิดชอบ
ปี 2566

รถโรงเรียน รถโรงเรียน รถโรงเรียน รถโรงเรียน ฝ่ายบริหาร
4 คัน อยู่ใน 4 คัน อยู่ใน 4 คัน อยูใ่ น 4 คัน อยูใ่ น ทั่วไป/นาย
สภาพพร้อม สภาพพร้อม สภาพพร้อม สภาพพร้อม บุญศรี มาละ
ใช้งาน
ใช้งาน
ใช้งาน
ใช้งาน
ดา
(50,000)
(50,000)
(50,000)
(50,000)

ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
ร้อยละ 75
ร้อยละ 70
ร้อยละ 70

ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 75
ร้อยละ 75

ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

ฝ่ายวิชาการ/
น.ส.ปพัชญา
แก้วชัย /ครู
ประจำชั้น /
ครูผู้สอน

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน)

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
( โครงการ)

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ
( กิจกรรม)

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

- การประกวด
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
แข่งขันทักษะทาง แก้ปัญหา
วิชาการ
- ทักษะการสร้าง
ศิลปหัตถกรรม
นวัตกรรม
และเทคโนโลยี - ทักษะการใช้
ทุกระดับ
เทคโนโลยี
- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามที่โรงเรียน
กำหนด
- ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ชั้น
ป.6

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./
ตช.)

เป้าหมาย/งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

ร้อยละ 90

เฉลี่ย 8 กลุ่ม
สาระ≥ร้อย
ละ 75
ไม่ ≤
ค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ/
หรือเพิ่มขึ้น
จากเดิม≤
ร้อยละ 2
“.......”
ร้อยละ 2

เฉลี่ย 8 กลุ่ม
สาระ≥ร้อย
ละ 77
ไม่ ≤
ค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ/
หรือเพิ่มขึ้น
จากเดิม≤
ร้อยละ 3
“.......”
ร้อยละ 3

เฉลี่ย 8 กลุ่ม
สาระ≥ร้อย
ละ 80
ไม่ ≤
ค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ/
หรือเพิ่มขึ้น
จากเดิม≤
ร้อยละ 4
“.......”
ร้อยละ 4

เฉลี่ย 8 กลุ่ม
สาระ≥ร้อย
ละ 80
ไม่ ≤
ค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ/
หรือเพิ่มขึ้น
จากเดิม≤
ร้อยละ 4
“.......”
ร้อยละ 4

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน)

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
( โครงการ)

6.2 โครงการ
ส่งเสริมทักษะด้าน
ดนตรีสากลและ
โยธวาทิต

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ
( กิจกรรม)

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./
ตช.)

- ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ชั้น
ม.3
- ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ป.3)
- นักเรียนกลุ่มที่มี
ความสามารถพิเศษ
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาตามจุดเน้น
- จัดซื้อเครื่อง
นักเรียนที่มี
มฐ.พฐ.ข้อ 2.3
ดนตรีสากล และ ความสามารถพิเศษด้าน ,3.1
วงโยธวาทิต
ทักษะดนตรีและวงโยธ
- อบรมทักษะด้าน วาทิต ได้รับการส่งเสริม
ดนตรีสากล และ และพัฒนาได้เต็มตาม
วงโยธวาทิต
ศักยภาพ

เป้าหมาย/งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

“.......”
ร้อยละ 2

“.......”
ร้อยละ 3

“.......”
ร้อยละ 4

“.......”
ร้อยละ 4

ร้อยละ 5
ร้อยละ 7 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10
(100,000.-) (100,000.-) (100,000.-) (100,000.-)

นักเรียนกลุ่ม นักเรียนกลุ่ม นักเรียนกลุ่ม
ถนัดและ
ถนัดและ
ถนัดและ
สนใจร้อยละ สนใจร้อยละ สนใจร้อยละ
5 มีทักษะ 7 มีทักษะ 10 มีทักษะ
ด้านดนตรี ด้านดนตรี ด้านดนตรี
และ
และ
และ
โยธวาทิต
โยธวาทิต
โยธวาทิต

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป/นาย
พงศธร ไชย
มะงั่ว

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร
(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน)

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน
( โครงการ)

6.3 โครงการ
ส่งเสริมการสอน
ภาษาอังกฤษ /
ภาษาจีน /STEM
EDUCATION

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ
( กิจกรรม)

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

- จ้างครูช่วยสอน
นักเรียนระดับชั้น
ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษาได้รับการ
สำหรับจัดการเรียน เรียนรู้จากครูผู้สอนตรง
การสอนในระดับ ตามวิชาเอก ส่งผลต่อ
ประถมศึกษา
คุณภาพในด้านทักษะ
การสื่อสารและ
ผลสัมฤทธิ์ในวิชา
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

สนอง มฐ.กศ.
(มฐ.ปฐ-พฐ./
ตช.)

มฐ.ปฐ.ข้อ 2.2 ,
2.3
มฐ.พฐ.ข้อ 2.2
,2.4

เป้าหมาย/งบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

(50,000.-)

(60,000.-)

(70,000.-)

นักเรียนชั้น
ป.1-6 มี
ทักษะการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤ
ษดีขึ้น และ
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น
จากเดิมไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 2
(110,000.-)

นักเรียนชั้น
ป.1-6 มี
ทักษะการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤ
ษดีขึ้น และ
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น
จากเดิมไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 3
(110,000.-)

นักเรียนชั้น
ป.1-6 มี
ทักษะการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤ
ษดีขึ้น และ
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น
จากเดิมไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 4
(110,000.-)

ผู้รับผิดชอบ
ปี 2566

นักเรียนชั้น
ป.1-6 มี
ทักษะการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤ
ษดีขึ้น และ
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น
จากเดิมไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 4
(110,000.-)

หมายเหตุ.* หมายถึง โครงการที่ดำเนินการตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด หรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณสมทบจาก
หน่วยงานอื่น

ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล/
นางสาวกนก
พร ปัญญา

ส่วนที่ 6
แนวทางการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
1. การบริหารแผน
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ใช้หลักธรรมาภิบาล “Good Governance” ในการบริหารแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการดังนี้
1) หลักนิติธรรม คือ การดำเนินการใดๆจะต้องถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหลักในการดำเนินการในทุกขั้นตอน
2) หลักคุณธรรม คือ การดำเนินการใดๆจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมอันดี ไม่ทำให้
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน
3) หลักความโปร่งใส คือ การดำเนินการใดๆจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
4) หลักความมีส่วนร่วม คือ การดำเนินการใดๆจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ
5) หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ คื อ การดำเนิ น การใดๆจะมี ผ ู ้ ไ ด้ ร ั บ มอบหมายและต้ อ งมี ค วาม
รับผิดชอบ พร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขได้ต่อไป
6) หลักความคุ้มค่า คือ การดำเนินการใดๆ ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจากัด ดังนั้นใน
การบริหารจัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การกำกับติดตาม
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ กำหนดแนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานในการบริหารแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พ.ศ.2562 - 2565 โดยยึดหลัก PDCA : DEMING CYCLE ( วงจรคุณภาพ)
โดย Dr.Edward W. Deming ดังนี้
1) P : PLAN การวางแผนจัดทำโครงการ
- วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่
- มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่
- ระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้เหมาะสมหรือไม่
- งบประมาณที่กำหนดเหมาะสมหรือไม่
- มีการเสนอเพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการหรือไม่
2) D : DO การกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ
- มีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการหรือไม่
- มีผู้รับผิดชอบดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้หรือไม่
- มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร
- สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่
- สามารถดำเนินการได้ตามงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่
3) C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน
- ได้มีการกำหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่
- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่
- ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่

- ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการดำเนินการมีหรือไม่
- ข้อดี/จุดแข็ง ของการดำเนินการมีหรือไม่
4) A : ACTION นำข้อมูลที่ได้จากการกำกับติดตามการดำเนินงานไปปรับปรุงต่อไป
- มีการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ
- มีการระดมสมองเพื่อหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพิ่มขึ้น
- มีการนำผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสำหรับใช้ วางแผนจัดทำ
โครงการในครั้งต่อไป
- กำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป
3.ระบบการติดตามประเมินผล
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ได้กำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ พ.ศ.2562 - 2565 ดังนี้
1) มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
2) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
3) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล
4) ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล
5) รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
5.1) ระยะที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่าง
ปฏิบัติ
5.2) ระยะที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อ
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
6) นำข้อมูลที่ได้จากการรายงานทั้ง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนำผล
การศึกษา
วิเคราะห์ดังกล่าวไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป

ภาคผนวก

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.....................................................................
โดยที่มีป ระกาศใช้ กฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึ กษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรู ป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึก ษาขั้นพื้นฐานเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ ใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับ
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เรื่องให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการประเมินคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน ในการ
ประชุม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
(นายไชยรัตน์ จินะราช)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๑ มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย
๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มี
จำนวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่เน้นการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

ตารางกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการประเมิน 4 ด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ พ.ศ.2560
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
และระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาฯพ.ศ. 2560
รายวิชา
ป.1-6
ระหว่าง : ปลาย
ม.1-3
ระหว่าง : ปลาย
พื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์
สุขและพลศึกษา
ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
การงานอาชีพ

70
65
70
65
80
80
90
90
90

75
70
75
70
80
80
90
90
90

เพิ่มเติม
หน้าที่พลเมืองและการ
ป้องกันการทุจริต
รักการอ่าน
STEM ED
ศาสตร์อาชีพ
ภาษาจีน

90
70
70
90
60

90

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
ลูกเสือ-ยุวกาชาด
สาธารณประโยชน์
ชุมนุม....
ลดเวลา...

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

95

90

70
65

75
70

70

75

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
สมรรถนะสำคัญ
การอ่านภาษาไทย
การอ่านภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการ
คำนวณ

75
90
60

ตารางกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการประเมิน 4 ด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ พ.ศ.2560
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
และระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาฯพ.ศ. 2560
รายวิชา
ป.1-6
ระหว่าง : ปลาย
ม.1-3
ระหว่าง : ปลาย
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และเขียนสื่อความ
75
80
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
75
80

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวมาริสา เครื่องพนัส
นางเกษมศรี วงเวียน
นางสาวกนกพร ปัญญา
นางสาววรรสิกา สุภาแสน
นางสาวปพัชญา แก้วชัย
นางสาวฐิติชญาน์ นักไร่

คณะผู้จัดทำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู
เจ้าหน้าที่ธุรการ

