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สว่นที ่๒ 

ทิศทางพฒันาการศกึษาของโรงเรยีนพบิลูยร์ักษ์พทิยา 
ตามกลยทุธข์องแผนและยุทธศาสตร์การพฒันาของประเทศ 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วสิยัทัศน ์

“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
พันธกจิ 

๑. จัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง           
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ       
ในการแข่งขัน  

๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู ้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ           
ในศตวรรษท่ี ๒๑  

๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื ่อมล้ำ ให้ผู ้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง  
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ  

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
 

เป้าหมาย 
๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา  
และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ      
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย 



๒๘ 

 
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง      
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  

๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่ม
ที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  

๕. ผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ มีความรู้  และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  

๗. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการ
ศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้  

นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
บทนำ 
  นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติเป็นการจัดการศึกษา  
เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ  มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อม 
อารีมีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่  ทุก
รูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต  และ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม  
สอดคล้องกับบริบทของพื้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ด้านเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่าง  
ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติเช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล ทุรกันดาร พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ได้รับการพัฒนา สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ 
และเหมาะสมตรงตาม ความต้องการ เป็นต้น  

เป้าประสงค์  

๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว  ผู้อ่ืน 
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม  ทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ  
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

๔. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

๕. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ ด้านการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
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ตัวชี้วัด  

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม  อัตลักษณ์ มี
จิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต  มัธยัสถ์     
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม  ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

๔. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส  และ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที ่ 

๕. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่  ใน
พื้นที ่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื ้นที ่สูง ชายแดน ชายฝั ่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ          
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบท       
ของพ้ืนที ่ 

๖. จำนวนสถานศึกษาที ่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ        
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา  ของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู ้เร ียนให้มีค ุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที ่กำหนดได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ 

 ๗. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม  

  มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  

๑. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี  เป็นมาตรการในการพัฒนา
ผู ้เร ียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั ่นในการ  ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
และพลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์อดออม 
โอบอ้อมอารีมีวินัย และรักษาศีลธรรม โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 



๓๑ 

 
  ๑.๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที่  

การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด  
  ๑.๒ สถานศึกษา  
   (๑) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด  

   (๒) จัดบรรยากาศสิ ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้ผู ้ เร ียน
แสดงออก ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
และพลเมืองโลก ที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

๒. พัฒนา ผู้เรียนมีความ ให้มีความพร้อมสา มารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับ
ความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถในการรับมือกับภัย คุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจาก
ยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การ คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์
และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

  ๒.๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด  

  ๒.๒ สถานศึกษา  
   (๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนมี

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน  และ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว  

   (๒) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  
   (๓) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย  (๔) มี

ระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้รับคำปรึกษาชี้แนะและความ
ช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย  



๓๒ 

 
๓. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินแผนงาน โครงการตาม ยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) กระทรวงศึกษาธิการตามยุทธศาสตร์ 
๖ ข้อ คือ  

๑. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง  
๒. การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน  
๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา  
๕. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  (๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ดำเนินการจัดการศึกษา  ขั้น

พื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพื้นฐานความหลากหลาย  ใน
วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน  

  (๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ส่งเสริมและสร้างโอกาส  ให้
ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง  

  (๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมมาตรการการรักษา ความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความ  
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

  (๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและ  
บุคลากรทางการศึกษาให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  

๔. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่
อยู่ในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น 
พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะ แก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ 
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

๔.๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  (๑) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่สูงใน

ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความ  จำเป็นและ 
เหมาะสมกับบริบท  



๓๓ 

 
  (๒) จัดสรรงบประมาณเพิ ่มเติมให้สถานศึกษาในกลุ่ มโรงเรียนพื้นที ่สูง ในถิ่น

ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึก  รักใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

  (๓) สร้างเวทีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา           
ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง”  ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์  

๔.๒ สถานศึกษา  
  (๑) พัฒนารูปแบบและวิธ ีการจัดการเรียนรู ้ สื ่อการเรียนรู ้ และการวัด  และ

ประเมินผลที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  และ
กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร  

(๒) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยใน  
ชีวิตประจำวัน      

  (๓) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ ๓ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
บทนำ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความสำคัญกับศักยภาพ  และ
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ  ใน
การยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิต ิไปสู ่ เป ้าหมายการเป็นประเทศที ่พัฒนาแล้ว  มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน  ให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกัน  โดยเน้น
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้เป็น
สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อย่าง
เต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศ ด้าน
ทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  
เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

 



๓๔ 

 
เป้าประสงค์  

๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนา ทักษะ  วิชาชีพ 

เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร  
๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

ตัวชี้วัด  

๑. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที ่สอดคล้องกับทักษะ         
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  

๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื ่องการอ่าน  
(Reading Literacy) ด้านการรู ้เรื ่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู ้เรื ่อง 
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA  

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตามความสามารถ 
ความสนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  ของประเทศ     
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้  

๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  ๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแวว

จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
  ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการวัดแววความ 

ถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื ้นที ่การศึกษา             
จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อ
ยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน  

  ๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่
จำนวนงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร 
วิธ ีการด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื ่อกระจายอำนาจ             
ให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ  

  ๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  จัดทำ
แผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ  และความต้องการ



๓๕ 

 
พัฒนาทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับ  สถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาต 

  ๑.๕ กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๒. สถานศึกษา  
  ๒.๑ ดำเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ 

และความถนัด โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ( Active Learning) เช่น การจัด การ
เรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอนหรือบันได ๕ ขั้น ( Independent Study : IS) การเรียนรู้ เชิง
บ ูรณาการแบบสหว ิทยาการ เช ่น สะเต ็มศ ึกษา ( Science Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)  

  ๒.๒ ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม  เพ่ือ
พัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  

  ๒.๓ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ  

  ๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา  เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู ้ให้แก่ผู ้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู ้ให้แก่ผู ้เรียน  เป็น
รายบุคคลตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน  

  ๒.๕ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู ้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ เพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ ภาษา  

  ๒.๖ ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัด
ประเมิน ตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

  ๒.๗ สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและ
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง 
 
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
บทนำ  

นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนา  
ทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครูและบุคลากรทางการ  
ศึกษา ดังนี้ พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั ้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา  และ
มัธยมศึกษา ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์



๓๖ 

 
สังคม และสติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีความสามารถ
ในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถดำรงชีวิต อย่างมีคุณค่า โดยการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  มีการออกแบบระบบการ
เรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้  ที่เหมาะสมกับตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึง  พหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา  แต่ละประเภท 
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะ  ด้านกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
ครู และบุคลากร ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมี
จิตวิญญาณ ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉม
บทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อำนวยการ
การเรียนรู้ทำหน้าที่ กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ 
ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู ้ให้ผู ้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียน  

เป้าประสงค์  

๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  

๒. ผู ้เร ียนได้ร ับการพัฒนาตามจุดมุ ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ             
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงาน 
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต 
ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้  

๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพ

ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  

สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
๖. ครู เปลี ่ยนบทบาทจาก “ครูผู ้สอน” เป็น “Coach” ผู ้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ          

การเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้  
๗. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม

และจริยธรรม  



๓๗ 

 
ตัวชี้วัด  

๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R
๘C)  

๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ พ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด  

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำตามความถนัด  และความต้องการของ
ตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน
ที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได ้ 

๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็น พหุ
วัฒนธรรม  

๖. ผู ้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีสามารถ  
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  

๑. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางให้เป็นหลักสูตร เชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เอื้อต่อการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม 
และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้  

  ๑.๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา  

   (๑) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื ่อให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน 
(ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  

   (๒) ส่งเสริมให้ครูปรับเปล ี ่ยนการจัดการเร ียนรู ้ “ครูผ ู ้สอน” เป็น              
“ Coach” ผู้อำนวยการการเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการ
วัดประเมิน ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร  



๓๘ 

 
  ๑.๒ สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  

เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้        
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่  

๒. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน    
  ๒.๑ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย เด็กปฐมวัยได้รับการ

พัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา มีวินัย        
มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะ
ได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้  

   ๒.๑.๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  

    (๑) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง  

    (๒) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน  เขตพื ้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และดำเนินการพัฒนา การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยทั ้งผู ้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั ้งผู ้ปกครอง ให้มีความรู้          
ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

    (๓) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผ ู ้ช ่วยด้านปฐมวัย        
ตามมาตรฐานที่กำหนด  

    (๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี 
และองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียน และผู้สนใจ  

    (๕) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุป
และรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   ๒.๑.๒ สถานศึกษา  
    (๑) จ ัดกิจกรรมพัฒนาเด ็กปฐมว ัยในรูปแบบที ่หลากหลาย          

จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้  
    (๒) จัดการเรียนรู ้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียน เป็นเล่น 

เรียนรู้อย่างมีความสุข  
    (๓) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก สนามเด็กเล่น

ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    (๔) จ ัดหาส ื ่อ อ ุปกรณ์ ท ี ่ม ีค ุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน          

และความปลอดภัย  



๓๙ 

 
    (๕) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง 

ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ  
    (๖) สร้างความรู ้ความเข้าใจแก่ผู ้ปกครองในการจัดการศึกษา

ปฐมวัย เพ่ือการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา  
    (๗) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  ๒.๒ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู ้ เร ียนระดับประถมศึกษา  ผู ้ เร ียน

ระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม และสติปัญญา มีวินัย มี
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้  

   ๒.๒.๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขต  
พ้ืนที่การศึกษา  

    (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  และ
สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ  
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ 

     - เป็นไปตามหลักสูตร - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
         - มีทักษะการเรียนรู ้ที ่เช ื ่อมโยงสู ่อาชีพและการมีงานทำ 

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
         - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู ่การ  พัฒนา

นวัตกรรม 
         - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ ดิจิทัล

เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
         - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื ่อใช้เป็นเครื ่องมือในการ 

เรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓  
    (๒) จัดทำเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงาน  เพื่อทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ ผลการ
ประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น  

    (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  และ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด  และ
ความสนใจ รวมถึงการวางพื ้นฐานการเรียนรู ้เพื ่อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน  ที่
เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

     (๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื ่อส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ 



๔๐ 

 
     (๕) ดำเนินการติดตามและตรวจสอบให้ผู ้เรียนได้รับประทาน

อาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ  
    (๖) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในการจัด

การศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง  

   ๒.๒.๒ สถานศึกษา 
     (๑) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง      

(Active Learning)  
    (๒) จัดการเร ียนรู ้อย่างเป็นระบบมุ ่งเน้นการใช้ฐานความรู้         

และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น  
     - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
     - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
     - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
     - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  

           - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผล และการ
หาความสัมพันธ์  

    (๓) จัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง  กับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ 
เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้การวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้  

    (๔) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน มีทักษะ
พ้ืนฐานในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  

    (๕) จัดกิจกรร มการเรียนรู ้และพัฒนาด้านอารมณ์  และสังคม 
(Social and Emotional Learning : SEL)  

    (๖) จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและ
เป็นขั้นตอน (Coding)  

    (๗) ดำเนินการให้ผู ้เรียนได้ร ับประทานอาหารอย่างครบถ้วน 
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง  

    (๘) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขต  พื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

  ๒.๓ การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา  ผู ้เรียนระดับ
มัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการ
เรียนรู้มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีความสามารถ  ในการใช้เทคโนโลยีได้รับการ



๔๑ 

 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ นำไปสู่ การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต  มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุข โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้  

   ๒.๓.๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

     (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  และ
สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 

     - เป็นไปตามหลักสูตร  
     - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  

         - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ภาษาท่ี ๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ  

                - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนา  
นวัตกรรม  

          - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัล เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

          - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื ่อใช้เป็นเครื ่องมือ  ในการ
เรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓  

    (๒) ประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผล การประเมินเพ่ือ
เป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น  

    (๓) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  และ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด  และ
ความสนใจ รวมถึงการวางพื ้นฐานการเรียนรู ้เพื ่อการวางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน  ที่
เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้  

    (๔) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื ่อส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  

    (๕) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพ ผู้เรียนที่มี
ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่ การพัฒนา
นวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพใน



๔๒ 

 
การจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ  

    (๖) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา  
   ๒.๓.๒ สถานศึกษา  
    (๑) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน กิจกรรม

การปฏิบัติจริง (Active Learning)  
    (๒) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือ

บันได ๕ ขั้น (Independent Study : IS)  
    (๓) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้น

การใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
         - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม  
         - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
         - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา  
         - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ  
         - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผล และการหา

ความสัมพันธ์  
    (๔) จ ัดก ิจกรรมพ ัฒนาผ ู ้ เร ียนท ี ่ม ีความร ู ้และท ักษะด ้าน 

วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต  
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ  
ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  เมื่อถึงชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความ  ถนัด ความ
ต้องการ และความสนใจของตนเอง  

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

     (๖) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   ๒.๔ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษา
และพัฒนาสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อย โอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
บริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยแนวทางการดำเนินการ 

    (๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัด 
และประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  

   (๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการ  และ



๔๓ 

 
เด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตร้องการจำเป็นพิเศษ  เฉพาะ
บุคคล 

    (๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน    
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  

   (๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทรัพยากร    
และจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจำเป็นพิเศษ  

   (๕) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา 
นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการ
เรียนรู้  

   (๖) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์
อัตรากำลัง ครูและบุคลกรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อย
โอกาส 

   (๗) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มี
การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดี  ต่อ
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  

   (๘) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พัฒนาระบบการ
ให้บริการ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่
สอดคล้อง กับความต้องการจำเป็นพิเศษ  

   (๙) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนันสนุนการพัฒนา ภาคี
เครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 
และเด็กด้อยโอกาส  

๓. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ ผู้เรียนทุก
ระดับการจัดการศึกษา เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียน พัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้าง
สังคม ฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต โดยแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

  ๓ .๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา   

   (๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง 
ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด   

   (๒) พ ัฒนาร ูปแบบการเร ียนร ู ้ผ ่ านระบบดิจ ิท ัล (Digital Learning 
Platform) เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  



๔๔ 

 
   (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็น 

เครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย  
   (๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
๓.๒ สถานศึกษา  

   (๑) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ 
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด  

   (๒) จ ัดการเร ียนร ู ้ผ ่ านระบบด ิจ ิท ัล (  Digital Learning Platform)          
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

   (๓) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  
ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 

๔. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  การพัฒนาคุณภาพครูจึงต ้อง
ดำเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครู อย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการ
ดึงดูด คัดสรร ผู ้มีความสามารถสูงให้เข้ามา  เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และ
สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้  ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที ่มีความ 
เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการ
พัฒนาผู้เรียนโดยตรง  

  ๔.๑ การผลิตครูที่มีคุณภาพ การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบัน การผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

   (๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สร้างความร่วมมือ      
กับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 

    (๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ร่วมมือกับสถาบัน      
การผลิตครูวางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ  

   (๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษา
ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู  

   (๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตาม และประเมินผล 
การผลิตครูอย่างเป็นระบบ  

  ๔.๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นมาตรการที่สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องดำเนินการเพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง ความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครูเป็น



๔๕ 

 
ครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน 
ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน ทำหน้าที่กระตุ้น
สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบ การสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
 (๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่  การศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง  (Need 
Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  

(๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา จัดให้มี
หลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)   

(๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที่  การศึกษา 
ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำหลักสูตร    
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน  

(๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที่  การศึกษา 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร  ที่กำหนดที่
เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  

(๕) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC)  

(๖) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม 
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู ้ทักษะด้านการรู ้ดิจิทัล  (Digital Literacy)     
การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร ภาษาที่ ๓ สอดคล้อง
กับภารกิจและหน้าที่ของตน  

(๗) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม 
พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่
กำหนด  

(๘) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ  การวัดประเมินผลที่
เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  



๔๖ 

 
(๙) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม

และพัฒนาครูให้ม ีความรู ้และทักษะในการจัดการเร ียนรู ้สำหรับผู ้ เร ียน  ที ่ม ีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) 

(๑๐) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่  การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล  การเรียนรู้
ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)  

(๑๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่  การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู ้ความสามารถจัดการเรียนรู ้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้  อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

(๑๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่  การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ  

(๑๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่  การศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - 
to - Face Training  

(๑๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่  การศึกษา 
ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกำหนด ด้านคุณภาพ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ  

(๑๕) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่  การศึกษา       
นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

  ๑) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนา  ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  

  ๒) พัฒนาหลักสูตร เนื ้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที ่ขาดแคลน เช่น     
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน  ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น  

  ๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล  

  ๔) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหารครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  



๔๗ 

 
  ๕) พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา  คอมพิวเตอร์ 

(Coding) 
 

นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  และการลด 
                ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
บทนำ  

นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมารตฐาน  และการ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคน  เข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใด  ของ
ประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้  
บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Global Goals for Sustainable Development) 
สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือตำบล 
ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของ
พ้ืนที ่จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็น 
ตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม  
เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและ 
ทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการจัด
การศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจำเป็น ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผล
เพ่ือสร้างหลักประกัน สิทธิการได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน  

เป้าประสงค์  

๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Global 
Goals for Sustainable Development)  

๒. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
พ้ืนที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา  

๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่  



๔๘ 

 
๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง  กับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา  

๕. งบประมาณเพื ่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื ่อให้  
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

๖. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน  

ตัวชี้วัด  

๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ

สภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ  และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ  

๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  

๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภทขนาด 
และพ้ืนที่  

๖. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที ่มี
ประสิทธิภาพ  

๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 

 ๑. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  



๔๙ 

 
  ๑.๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษา  
   (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น 

ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการ
กำกับ ติดตาม และประเมินผล  

   (๒) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล  
ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

  ๑.๒ สถานศึกษา  
   (๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน 

วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ  
   (๒) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงาน    

ที่เกี ่ยวข้องระดับพื ้นที ่ จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั ้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา          
และมัธยมศึกษา  

   (๓) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน 
(อายุ ๐ - ๖ ปี) เพื่อในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา  

   (๔) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้
เข้าถึง บริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน  

   (๕) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาค
ส่วน บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   (๖) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม)     
ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ  

   (๗) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล 
ได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ  

๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ  และมาตรฐาน
ตามบริบทของพ้ืนที่ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  

  (๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที่  
การศึกษา จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น  

   ๑) มาตรฐานด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก  
   ๒) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๓) มาตรฐาน ด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา  
   ๔) มาตรฐานด ้านเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล Digital Technology เป ็นต้น           

การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทาง ภูมิศาสตร์ 
ประเภท และขนาดของสถานศึกษาเป็นสำคัญ 



๕๐ 

 
   (๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที่  
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียน
ขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเน้นสถานศึกษา
ระดับตำบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ  
   (๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที่  
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน  
สถานศึกษาในทุกมิติ 

๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม 
และเพียงพอ เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ 
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดย
คำนึงถึง ความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหา
ทุนการศึกษา เพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการ
ศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่
มีความต้องการจำเป็น พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และงบลงทุนให้
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

   (๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที่  
การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู ้เรียน และ 
สถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่  

  (๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที่  
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ  โดยรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 

   (๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที่  
การศึกษา ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ  ให้
เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

  (๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที่  
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผน  
งบประมาณ และติดตาม กำกับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีความ
โปร่งใส  

๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื ่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  



๕๑ 

 
  (๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที่  

การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ 
และมีความปลอดภัยสูง  

  (๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที่  
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ       
ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

  (๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที่  
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้  
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  

  (๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที่  
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

  (๕) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที่  
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  (๖) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที่  
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกลเพื่อพัฒนา  
คุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
 
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
บทนำ  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำ  
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนำเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันดำเนินการเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้
ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที ่สุดในอาเซียนภายในปี    
พ.ศ. ๒๕๘๐”  
  ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมนำ  
ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที ่ยั ่งยืนทั ้ง ๑๗ 



๕๒ 

 
เป้าหมาย มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน 
ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

เป้าประสงค์  

  ๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต  และ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ๒. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล  ด้านความรู้ 
เรื่อง ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน  ตามแนวทาง 
Thailand ๔.๐  
  ๓. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและ
บริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ  
  ๕. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน 
ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว  (GREEN 
OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  
  ๖. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก ๒๒๕ เขต  มีนโยบาย
ส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็น มิตร กับสิ่งแวดล้อม  
  ๗. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน  
  ๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ ๓RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน  
  ๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

ตัวชี้วัด  

  ๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง จิตสำนึกด้าน
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  
  ๒. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ  
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  
  ๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะ  มาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  



๕๓ 

 
  ๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้  นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  และ
ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
  ๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ใน
การดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ใน
รูปแบบ QR CODE และ Paper less  
  ๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำ  งานวิจัย
ด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  
  ๗. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียน
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐  
  ๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่
ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  

  ๑. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนว ทางการดำเนินทางการให้องค์ความรู้
และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ๒. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia 
และอ่ืน ๆ 
  ๓. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนา  วิทยากร
ให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ  
  ๔. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่อง  การผลิตและ
บริโภคที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย จนถึงระดับ
มัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผล ต่อปรากฏการณ์ภาวะ
เรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบการเปรียบเทียบ และการลดการปล่อยคาร์บอน ได
ออกไซด์ในการดำเนินชีว ิตประจำวัน  Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษา         
สู่ชุมชน  
  ๕. จัดจ้างผู ้ เช ี ่ยวชาญในการจัดทำ Road Map เป็นที ่ปร ึกษาในการดำเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ  
  ๖. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ  และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน ๖ ศูนย์ ๔ ภูมิภาค  
  ๗. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้  กิจกรรม   
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน ๖ ภูมิภาค 



๕๔ 

 
  ๘ . จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ ๒๕๕ เขต เพ่ือ
ดำเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อ  หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน  
  ๙. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้ม ีการจัดซื ้อจ ัดจ้างที ่ เป ็นมิตร               
กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับสำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ ๒๒๕ เขต และสถานศึกษาด้านการบริหาร
จัดการ สำนักงานสีเขียวและสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)  
  ๑๐. พัฒนา ยกระดับ สถานศึกษา นำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้น แ บบ  ด้านการพัฒนา 
ด้านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อ  ผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕    
และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะ
ในสำนักงานและสถานศึกษา  
  ๑๑. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการ  จัดการ
เรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
  ๑๒. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู ้เร ื ่อง การผลิตและบริโภคที ่เป ็นมิตร           
กับสิ ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีส ู ่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ          
และสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดง
สัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ๑๓. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนำขยะ
มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้เผา
และลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ๑๔. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ดี Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค  ที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
  ๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม        
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์  
สิ่งแวดล้อม  
  ๑๖. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอด  สู่ชุมชน
นิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน  
  ๑๗. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั ้งในระบบออนไลน์         
และนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงาน และ
มอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบสรุปผล
รายงาน 



๕๕ 

 
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
บทนำ  
  นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่
สำคัญ เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มี
ความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร 
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ  ของ
หน่วยงานทั้งระดับสำนักงานทั้งส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน  ทุก
ระดับตั้งแต่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย  
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานสำนักงานเป็นหน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้  อย่างมี
ประส ิทธ ิภาพ นำเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล Digital Technology เช ่น Cloud Technology Big Data 
Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพิ ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงาน ทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความ
มัธยัสถ์ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว  

เป้าประสงค์  

  ๑. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา  
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้าน
การบริหารงานทั่วไป  
  ๒. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยน ให้เป็นหน่วยงาน
ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่
มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  ๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  
  ๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  
  ๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น 
 
 



๕๖ 

 
ตัวชี้วัด  

  ๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
  ๒. สถานศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสำนักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล  
  ๓. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม         
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ  
  ๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังก ัดท ุกระด ับม ีความโปร ่งใสปลอดการทุจริต               
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  ๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
  ๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ  ผู้เรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาหน่วยงานในสังกัด  
  ๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ  นำไปสู่
การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)  
  ๘. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง มีแพลตฟอร์ม  ดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  
  ๙. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ  

  ๑. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา เป็น
มาตรการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ  ในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารงานทั ่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ ่มสถานศึกษา อาจ
ดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้  

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
  (๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และโครงสร้างการกำกับดูแลของสถานศึกษา 
หรือกลุ่มสถานศึกษา 



๕๗ 

 
    (๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอำนาจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
สรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุ่ม
สถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษา  หรือกลุ่ม
สถานศึกษาให้ม ีความหลากหลายและความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการ              
และข้อจำกัดของแต่ละพ้ืนที่  
   (๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน 
ด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระ
ที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
   (๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจให้
สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา  
   (๕) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา  
ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
    (๖) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหาร
จัดการ แบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
    (๗) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนา ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต  
   (๘) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อ การ
ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
   (๙) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัด
การศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
   (๑๐) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที่  
การศึกษา จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความ เชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่  
    (๑๑) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอสิระ 
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ      



๕๘ 

 
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่ม
สถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้  
   (๑๒) สถานศึกษา หร ือกล ุ ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของ
สถานศึกษา เพื ่อทำหน้าที ่ส ่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา 
  ๒. พัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน  มีความ
ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานทั้ง
ระดับ สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี ่ยนแปลงของโลกอยู ่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
   (๑) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที ่ท ันสมัย มีหน้าที ่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ                
และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
   (๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้
ระบบการบริหารจัดการที่มุ ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมิน  
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA)  
   (๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน  
   (๔) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs”  
   (๕) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่  
   (๖) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู ้ สหวิทยาเขต       
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ  
   (๗) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ      
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  
   (๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา  
   (๙) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส ่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร           
เพ่ือการศึกษา 



๕๙ 

 
  ๓. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื ่อเพิ ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา         
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา เป็นมาตรการที่เน้นการนำเทคโนโลยดีิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช ้ในการ จัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู ้ เร ียนทุกคน สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือ สำคัญในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว 
โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรร งบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อนในการ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถกำหนด เงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่ม
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรง
ไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
  (๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 

อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
  (๒) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื ่อพัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
  (๓) พัฒนาและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ ตัวตน

ของผู้เรียน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูล  นักเรียน
รายบุคคล กับกระทรวงมหาดไทย  

  (๔) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดย
ผ่านระบบธนาคาร  

๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการ ทำงานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การ
นำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา  ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น มา
วิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และ
ความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
นำ Cloud Technology มาให้บริการ แก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และ
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสำนักงาน เช่น ระบบแผนงานและ
งบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ  เป็นต้น เพื ่อเจ้าหน้าที ่สามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร  

   
 
 



๖๐ 

 
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
  (๑) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัด        

ทุกระดับทั ้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS 
Paas และ SaaS 
   (๒) ศึกษา ว ิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื ่อมโยงข้อมูล       
ของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ  
   (๓) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหาร
จัดการศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยน และบูรณาการ
ข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์  ยืนยันตัวตน
เดียวและรองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ  
   (๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่สามารถ
เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพ
ในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ  นำไปสู่การตัดสินใจ
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  
   (๕) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื ่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื ่อให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนา
ฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 
การพฒันาการศกึษาขัน้พื้นฐานของสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต ๒๐ 

วสิยัทัศน ์(Vision) 

“จัดการศึกษามัธยมศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย         
สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

พันธกจิ (Mission) 

๑. จัดและส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษามัธยมศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเท่าเทียม 

๒. น้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
ส่งเสริมความเป็นเลิศ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

๓. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาบนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๔. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
๕. บริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เน้นการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล 

เป้าประสงค์( Goals) 

๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่า
เทียม 

๒. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และ
มาตรฐานสากลมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทํา มีอาชีพ
และเป็นพลเมืองดี 

๓. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
๔. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงได้รับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๕. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 



๖๒ 

 
๗. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ บริหารเชิงบูรณาการ มีนวัตกรรม 

เทคโนโลยีและมีการกํากับติดตามประเมินผลเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสู่
มาตรฐานสากลวัฒนธรรมองค์การ : TEAM   การทำงานเป็นทีม  

ค่านยิม : SMILE 

S : Service mind >มีจิตบริการ 
M : Management >บริหารจัดการดี 
I : International >มีความเป็นสากล 
L : Life >พัฒนาตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
E : Excellence >มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

วฒันธรรมองค์กร 

“การทํางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์” 
 ( Team working with efficiently and creatively ) 

คุณธรรมองค์กร 

“มีวินัย เสียสละ สามัคคี” 

กลยทุธ ์

๑. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
๒. ยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๓. ส่งเสริม พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
๔. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเท่าเทียม 
๕. ยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 
การพฒันาคุณภาพโรงเรียนพบิลูยร์ักษ์พิทยา ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

นโยบายของโรงเรยีนพบิลูยร์กัษ์พทิยา 

๑.  พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต มีวินัยใฝ่เรียนรู้มี
ความสามารถคิด วิเคราะห์  ปัญหา และมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คำนึงประโยชน์
ส่วนรวม 
 ๒.  พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูที่มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาครูให้ไปสู่ครูมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามระเบียบและจรรยาบรรณครู 
 ๓.  จัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  โดยการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ปรับสภาพแวดล้อมและ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ภาษาไทย ควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาสากลและ
ภาษาท่ีสามโดยการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ให้สอดคล้องในกลุ่มอาเซียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.  การจัดการทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการสื ่อการ  ( ICT ) นำระบบ ICT            
มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  และการติดต่อสื่อสาร   
 ๕.  การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ  มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน  
ครบวงจร  ปฏิบัติได้  และมีความพร้อมรับการประเมินภายนอกจัดระบบนิเทศ ติดตาม รายงานผล
การปฏิบัติงาน และส่งเสริมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 
วิสัยทัศน์ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  

             “ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ด้วยครูมืออาชีพ  ภายในปี ๒๕๖๔” 

เอกลักษณ์ (School Uniqueness) “ความรู้ดี มีคุณธรรม” 

อตัลักษณข์องโรงเรยีน (Identity) : “ยิ้ม  ไหว้  ทักทายกัน” 

พันธกจิ     
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้มีศักยภาพเป็นพลโลกและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
๓. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ

และเชี่ยวชาญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
๔. พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA และตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 



๖๔ 

 
๕. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ใน

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
๖. สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค ์(Goals ) 

๑. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้สู่ครูมืออาชีพ

และมีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
๔. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA 
๕. มีแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
๖. มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีคุณภาพ 

ค่านยิม  : SMART      

 S:  Service Mind =มีจิตบริการ 
 M: Management = บริหารจัดการที่ดี 
 A: Account  Ability  =ทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 R: Relationship and Respect  =ให้เกียรติและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 T: Team Work  =ทำงานเป็นทีม 

กลยทุธโ์รงเรยีน    

กลยุทธ์ที่ ๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  

กลยุทธ์ที่ ๒.  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ ๓.  ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุมและพัฒนาผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพ  

กลยุทธ์ที่ ๔.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ  

กลยุทธ์ที่ ๕.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนรว่มจากทุกภาคสว่น 



๖๕ 

 
นโยบายสง่เสริมสขุภาพโรงเรยีนพบิลูยร์ักษ์พิทยา 

๑. ส่งเสริมการพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาสุขภาพนักเรียน 
๒. เฝ้าระวังและแก้ปัญหาสุขภาพ 
๓. พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
๔. คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน 
๕. ส่งเสริมการออกำลังกายเพ่ือสุขภาพแก่นักเรียนและชุมชนโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง 
๖. ส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง 
๗. พัฒนาระบบการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๘. ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน 
๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 

สขุบญัญัตแิหง่ชาติ 

๑. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 
๒. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง 
๓. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย 
๔. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด 
๕. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการสำส่อนทางเพศ 
๖. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 
๗. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท 
๘. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี 
๙. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 
๑๐. มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม 

ค่านยิมหลกั ๑๒   ประการ 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
 ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 ๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
 ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
 ๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
 ๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 



๖๖ 

 
 ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ 
 ๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑๑. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ  
 ๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ 

การพฒันาคณุภาพโรงเรียนพบิลูยร์ักษ์พิทยา  

ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เป็นมาตรฐานการศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เอกลักษณ์ของโรงเรียน  และมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  และครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการ
เรียนรู้  รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน  ชุมชนและท้องถิ่น  สำหรับใช้ดำเนินงานและ
ประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ีสี่  จำนวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรยีนพบิลูยร์กัษพ์ทิยา 
เรือ่ง  นโยบายการอนรุกัษพ์ลงังานและสิง่แวดลอ้มของโรงเรยีน 

 

เพื ่อให้การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ ่งแวดล้อมของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกทักษะการเรียนรู้และสร้างพฤติกรรมในการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมของผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน 
ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน โรงเรียนจึงประกาศนโยบายการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๑ บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
๑.๒ โรงเรียนมีการจัดการด้านการใช้พลังงานไฟฟา้ และน้ำมนัเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๓ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักเรียนในการรู้ใช้พลังงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

๒. ส่งเสริมการใช้น้ำและทรัพยากรอ่ืน ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๑ โรงเรียนมีการจัดการด้านการใช้น้ำอยา่งมีประสิทธิภาพ 
๒.๒ โรงเรียนมีการจัดการการใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ อย่างมปีระสทิธิภาพ 

๓. ส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยนืและการจัดการขยะ นำ้ทิ้งและของเสีย  
๓.๑ โรงเรียนมีการส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยนื 
๓.๒ โรงเรียนมีการจัดระบบการคัดแยกขยะ เศษอาหาร น้ำทิ้งและของเสีย 

๔. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และความปลอดภัยในโรงเรียน 
๔.๑ นักเรียนและบุคลากรตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๔.๒ โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการทีส่่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ 

  ด้วยตนเองตามศักยภาพ 
๕. พัฒนาแผนปฏบิัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

๕.๑ จัดทำและดำเนินการตามแผนปฏบิัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
๕.๒ จัดทำหลักสูตร/แผนการจดัการเรียนรู้/กิจกรรม และกระบวนการเรียนการสอนที่มี  

 การบูรณาการด้านการอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 
                       ทั้งนี้ตั้งแตบ่ดันี้เป็นตน้ไป  

       

ประกาศ ณ วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
 
 

                                                 (นายจรสัธชัย เสิกภูเขียว) 
                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบลูยร์ักษ์พิทยา 



๖๘ 

 
 

วเิคราะหส์ถานศึกษาจากผลการประเมนิ (SWOT) 

 

ปจัจยัภายในสถานศกึษา 
จดุเดน่ 

๑. สถานศึกษาเป็นต้นแบบในการจัดการ 
เรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรเพศศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง 

๒. สถานศึกษาเป็นต้นแบบในการจัดการ 
เรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรเพศศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง 

๓. มีการจัดการเรียนการสอนโดย  บูรณา 
การงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเข้ากับทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

๔. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงาน  
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบโดยพรรณนางาน มีโครงการและ
คูม่ือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

จดุควรพัฒนา 
๑. ผู้เรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบ 

ระดับชาติค่อนข้างน้อย 
๒. ผู้เรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบ 

ระดับชาติค่อนข้างน้อย 
๓. ครูบางส่วนยังมีดำเนินการจัดกิจกรรม 

ซ่อมเสริมไม่สอดคล้องกับจุดที ่ควรพัฒนาของ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 

๔. สถานศึกษายังมีกระบวนการใช้ 
ประโยชน์ค่อนข้างน้อยจากผลการดำเนินงาน
ส่งเสริมต่าง ๆ ในแต่ละป ี

๕. สถานศึกษายังขาดเครื่องมือที่ม ี
ประสิทธิภาพในการประเมินคุณภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพจริง 

โอกาส 
         คณะกรรมการสถานศ ึกษาและผ ู ้ปกครองมี
ความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน ให้การสนับสนุนทั้งในด้าน
การเงินและแรงงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนเป็นประจำทุกปี
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาทั้ง
ในด้านงบประมาณ 

อปุสรรค 
         จำนวนประชากรลดลง การคมนาคมไม่
สะดวกมีรถรับส่งนักเรียนไปยังตัวเมืองอุดรธานี 
แต่ขาดรถรับส่งจากหมู่บ้านต่าง ๆ มายังโรงเรียน
ส่งผลให้นักเรียนในหมู่บ้านเข้าเรียนในตัวจังหวัด
มากขึ้น 

 
ขอ้มลูสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม  บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ บ้านเรือนและถนน อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีโคมลมลอยฟ้าผ้า
มัดหมี่ย้อมคราม 
 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ม.๓  อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๒๔,๒๔๗ คน บาทจำนวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน 



๖๙ 

 
 
 ๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
     โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ  ของชุมชนเป็นอย่าง
ดี เช่น  กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  การพัฒนาชุมชน  การให้ความรู้ด้านการศึกษา  รวมทั้งชุมชน
และหน่วยงานทางราชการในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาใช้บริการ  ด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียน
พิบูลย์รักษ์พิทยา  ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  มีข้อจำกัด  ในด้านงบประมาณ  และยังขาดงบประมาณใน
การสนับสนุนจากภาคเอกชน  จึงทำให้การพัฒนาโรงเรียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
 

รายละเอียดของแผนงานและโครงการ 

๑.  จดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  โดยใหใ้ชใ้นลกัษณะ ๓ ประเภทงบรายจ่าย 

ดงันี้ 

๑.๑ งบบุคลากร 
๑.๑   ค่าจา้งชัว่คราว เช่น ค่าจา้งครอูตัราจา้งรายเดอืน พนกังานขบัรถ ฯลฯ 

๑.๒. งบด าเนินงาน 
๒.๑ ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าตอบแทนวทิยากรวชิาชพี-ทอ้งถิน่ 

ฯลฯ 
๒.๒ ค่าใชส้อย เช่น ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเช่าทีพ่กั ค่าพาหนะ ค่าจา้งซ่อมแซม 
๒.๓ ค่าจา้งเหมาบรกิาร ค่าพาหนะพานกัเรยีนไปทศันะศกึษาแหล่งเรยีนรู ้ฯลฯ 
๒.๔ ค่าวสัดุ  เช่น ค่าวสัดุการศกึษา ค่าวสัดุ ค่าซ่อมแซม บ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ ฯลฯ 
๒.๕ ค่าสาธารณูปโภค เซ่น ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 

๑.๓. งบลงทุน 
๓.๑ ค่าครุภณัฑ ์เช่น จดัซือ้อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
๓.๒ ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อประกอบ ดดัแปลง ต่อเตมิ หรอืปรบัปรุง

ทีด่นิ และหรอืสิง่ก่อสรา้ง ทีม่วีงเงนิเกนิกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท  

การจดัสรรงบประมาณประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

๑. เงินอดุหนุนรายหวัทัว่ไปตามการประมาณการข้อมูลนักเรียน  ณ  วนัท่ี  ๑๐  มิถนุายน  
๒๕๖๒ 
 

ระดบั 
จ านวน
นักเรียน 

งบประมาณท่ีจดัสรร 



๗๐ 

 
มธัยมศกึษาตอนต้น ๓๓๐ ๑,๑๕๕,๐๐๐ 
มธัยมศกึษาตอนปลาย ๑๙๑ ๗๒๕,๘๐๐ 

รวมทัง้ส้ิน ๕๒๑ ๑,๘๘๐,๘๐๐ 
       

๒. พิจารณาการจดัสรรค่าใช้สอย (งบลงทุนและงบบุคลากร)  อนัเป็นรายจ่ายประจ า 

ท่ี  รายการ งบประมาณ  
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าสาธารณูปโภค  
(ไฟฟ้า/โทรศพัท/์อนิเตอรเ์น็ต/ค่าน ้า/ไปรษณียภณัฑ/์อื่นๆ) 

-  

๒ ค่าจา้งบุคลากร  
(ครอูตัราจา้งสอนภาษาที ่๒ /แม่บา้น/นักการฯ/คนสวน) 

-  

๓ ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัด ุ
(ไปราชการนอกสถานศกึษา/ค่าซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑส์ านกังาน/ค่า
เชือ้เพลงิ) 

-  

รวม -  

  

๓.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

ท่ี ภาระงาน/โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
งบประมาณท่ี
ได้รบัจดัสรร 

หมายเหตุ 

๑ กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ๒๒,๐๐๐  

๒ กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ ๒๖,๐๐๐  

๓ กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ๔๕,๐๐๐  

๔ กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 

๔๐,๐๐๐  

๕ กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ๑๕,๕๐๐  

๖ กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี ๓๗,๐๐๐  

๗ กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ ๓๕,๐๐๐  

๘ กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศกึษา ๔๐,๐๐๐  

๙ กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ๒๗,๖๕๐  

รวม ๒๘๘,๑๕๐  
 



๗๑ 

 
 
 
 
 
 
๔. รายละเอียดของแผนงาน (กลยุทธร์ะดบัองคก์ร) โครงการ/กิจกรรมและประมาณ
การงบประมาณ 
    จ าแนกตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 

  



๗๒ 

 

  

ที ่ ภาระงาน/โครงการกลุม่งาน กลุม่สาระ/งาน 
งบประมาณที่

ไดร้บัการจดัสรร 
หมาย
เหต ุ

๑. โครงการกลุม่บรหิารวชิาการ 
๑๐ โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน (ใหม่) ๑๓,๒๐๐  
๑๑ งานประกันคุณภาพการศึกษาSAR ๑๐,๐๐๐  
๑๒ งานมอบประกาศนียบัตรปัจฉิม ๑๖,๐๐๐  
๑๓ งานทัศนศึกษานักเรียน (เรียนฟรี) ๓๐๐,๐๐๐  
๑๔ งานนิเทศติดตามนักเรียนติด ๐ ร มส จบไม่พร้อมรุ่น ๒,๕๐๐  
๑๕ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ๕,๐๐๐  
๑๖ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพกลุ่มบริหารวิชาการ ๑๗,๓๕๐  

๑๗ 
โครงการปรับความรู้พ้ืนฐานและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนใหม่  

๑๐,๐๐๐  

๑๘ โครงการยกระดับและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕,๐๐๐  
๑๙ โครงการพัฒนางานระบบงานแนะแนวและแนะแนวศึกษาต่อ ๑๐,๐๐๐  
๒๐ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด) ๕,๐๐๐  
๒๑ งานรับนักเรียนและจัดเก็บข้อมูล ๑๐,๐๐๐  

๒. โครงการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒๒ โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ/ศึกษาดูงาน ๓๐๐,๐๐๐  
               ๓.  โครงการบริหารงบประมาณและแผนงาน 
๒๓ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ การบัญชีและการเงิน ๓๗๓,๗๕๒  
๒๔ งานแผนงาน  (งบ ๓๐%) ๕,๐๐๐  
               ๔.  โครงการกลุ่มบริหารทัว่ไป 
๒๕ งานธุรการ  (งบ ๓๐ %) ๑๕,๐๐๐  
๒๖ งานคณะกรรมการสถานศึกษา ๓,๐๐๐  
๒๗ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ๑๕,๐๐๐  
๒๘ งานส่งเสริมอนามัยนักเรียน ๕๐,๐๐๐  
๒๙ งานอาคารสถานที่/งานรักษาความปลอดภัย (งบ ๓๐ %) ๓๕,๐๐๐  



๗๓ 

 

 

 

 

ที ่ ภาระงาน/โครงการกลุม่งาน กลุม่สาระ/งาน 
งบประมาณที่

ไดร้บัการจดัสรร 
หมาย
เหต ุ

               ๕. โครงการกลุม่บรหิารกจิการนักเรยีน 
๓๐ งานระเบียบวินัยนักเรียน/โรงเรียนสีขาว (งบ ๓๐%) ๕,๐๐๐  
๓๑ งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒๕,๐๐๐  
๓๒ ประชาธิปไตยในโรงเรียน ๑,๕๐๐  
                ๖. โครงการพเิศษ 
๓๓ โครงการขับเคลื่อนพระบรมราโชบาย ร.๑๐ (ใหม่) ๕,๐๐๐  
๓๔ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๕,๐๐๐  
๓๕ สวนพฤกษศาสตร์ ๑๐,๐๐๐  
๓๖ โครงการปลูกจติส านึกความปลอดภยัทางถนน RSC  ๕,๐๐๐  
๓๗ โครงการโรงเรียนธนาคาร ๒,๐๐๐  
๓๘ โครงการ UD New Generation อุดรโมเดล ๑๕,๐๐๐  

 รวมงบประมาณท่ีได้รบัการจดัสรร ๑,๒๗๔,๓๐๒  


