ส่วนที่ 2
ทิศทางการจัดการศึกษา
นโยบายรัฐบาล
 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
วิสั ย ทัศ น์ ป ระเทศ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น ประเทศที่ พัฒ นาแล้ ว
ด้ ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” โดยมี เป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศ คื อ
“ประเทศชาติ มั่ น คง ประชาชนมี ค วามสุ ข เศรษฐกิ จ พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สั ง คมเป็ น ธรรม
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
การพัฒ นาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพ ยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์
ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คงมี เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ส ำคั ญ คื อ ประเทศชาติ มั่ น คง
ประชาชนมีความสุ ข เน้ น การบริห ารจัดการสภาวะแวดล้ อมของประเทศให้ มีความมั่นคง ปลอดภัย
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการ
พัฒ นาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล ขนาดใหญ่ ให้ มีความพร้อมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ
ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตร
ประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดประกอบด้วย (1) ความสุขของประชากรไทย
(2) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ (3) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการ
มีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (4)
บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ และ (5) ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5
ประเด็น ได้แก่
1. การรั ก ษาความสงบภายในประเทศ เพื่ อ สร้างเสริ ม ความสงบเรี ย บร้อ ยและสั น ติ สุ ข ให้
เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง
มีความพร้ อม ตระหนั กในเรื่องความมั่น คง และมีส่ วนร่วมในการแก้ไขปั ญ หา (2) การพั ฒ นาและ
เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบั น หลักของชาติ (3) การพัฒ นาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์
ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกัน
และขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมและป้องกัน
ไม่ให้ ปั ญ หาใหม่เกิดขึ้น โดย (1) การแก้ไขปัญ หาความมั่นคงในปัจจุบัน (2) การติ ดตาม เฝ้ าระวัง
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวร
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (1) การพัฒนาระบบงาน
ข่าวกรองแห่ งชาติแบบบู รณาการอย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ (2) การพั ฒ นาและผนึกพลั งอำนาจแห่ งชาติ
กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชนให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตย
ของประเทศ และเผชิญ กับ ภัย คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (3) การพัฒ นาระบบ
เตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ
4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภ าครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุ ข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้ าให้กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลกอย่างยั่งยืน โดย (1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ (2) การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่ง สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (3) การ
ร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
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5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกสำคัญต่าง ๆ ทำงาน
ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ มีก ารใช้ ห ลั กธรรมาภิ บ าล และการบั งคับ ใช้ กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย
(1) การพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความ
มั่น คงแบบองค์รวมอย่ างเป็ น รูป ธรรม (2) การบริห ารจัดการความมั่นคงให้ เอื้ออำนวยต่อการพัฒ นา
ประเทศในมิติอื่น ๆ และ (3) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต”
โดยมองกลั บไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒ นธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นำมา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน ” เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล
และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่า
ใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒ นาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ
เพื่ อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของ
การต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถ
สร้างฐานรายได้และการจ้ างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับ
การยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน ตัวชี้วัดประกอบด้วย (1) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ (2) ประสิทธิภาพภาพการผลิตของประเทศ ทั้งใน
ปัจจัยการผลิตและแรงงาน (3) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และ (4) ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยประเด็นยุ ทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5
ประเด็น ได้แก่
1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและ
มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (2) เกษตร
ปลอดภัย (3) เกษตรชีวภาพ (4) เกษตรแปรรูป และ (5) เกษตรอัจฉริยะ
2. อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารแห่ งอนาคต โดยสร้ า งอุ ต สาหกรรมและบริก ารแห่ งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย
(1) อุตสาหกรรมชีวภาพ (2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (3) อุตสาหกรรมและบริการ
ดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (4) อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ และ
(5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญ
ของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง
ประกอบด้วย (1) ท่องเที่ย วเชิงสร้างสรรค์และวัฒ นธรรม (2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (3) ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (4) ท่องเที่ ยวสำราญทางน้ำ และ (5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ภูมิภาค
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4. โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย
(1) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพิ่มพื้นที่และเมือง
เศรษฐกิจ (4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจมหภาค
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ มี
ทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน
โดย (1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (3) สร้างโอกาสเข้าถึง
ตลาด (4) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สำคัญเพื่อพัฒ นาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณ ภาพ โดยคนไทยมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
ที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การ
เป็ น คนไทยที่ มีทั กษะสู ง เป็ น นวัตกร นั กคิด ผู้ ป ระกอบการ เกษตรกรยุค ใหม่ และอื่น ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ตัวชี้วัดประกอบด้วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และ
ความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนา
สังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ
วั ฒ นธรรมที่ พึ ง ประสงค์ โ ดย (1) การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมผ่ า นการเลี้ ย งดู ในครอบครั ว
(2) การบู ร ณาการเรื่ อ งความซื่ อ สั ต ย์ วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ในการจั ด การเรีย นการสอนใน
สถานศึกษา (3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดย
ใช้ชุมชนเป็น ฐาน (5) การสร้างค่านิยมและวัฒ นธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (6) การใช้สื่อและ
สื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิต
สาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
2. การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคนเชิ งคุ ณ ภาพในทุ ก ช่ ว งวั ย
ประกอบด้วย (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้ แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์
(2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21
(3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และ (4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้
มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
พัฒ นาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้ เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอด
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ชีวิต (5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (7) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
4. การตระหนั ก ถึ งพหุ ปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ ที่ ห ลากหลาย โดย (1) การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
พหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การ
สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษผ่ านกลไกต่าง ๆ และ (3) การดึงดูดกลุ่ มผู้ เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มี ความสามารถใน
ต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม
โดย (1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี (4) การพัฒ นาระบบบริก ารสุขภาพที่ทันสมัย
สนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี และ (5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย
(1) การสร้ างความอยู่ ดี มี สุ ข ของครอบครั ว ไทย (2) การส่ งเสริม บทบาทการมี ส่ ว นร่ ว มของภาครั ฐ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การ
ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และ (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
7. การเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพการกี ฬ าในการสร้า งคุ ณ ค่ าทางสั งคมและพั ฒ นาประเทศ โดย
(1) การส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (2) การส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับ
อาชีพ และ (4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
กีฬา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติด้ านการสร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม มี เป้ าหมายการพั ฒ นา
ที่ส ำคัญ ที่ ให้ ความสำคัญ กับ การดึงเอาพลั งของภาคส่ วนต่าง ๆ ทั้ ง ภาคเอกชน ประชาสั งคม ชุมชน
ท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม
การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรี ยมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้ อมให้ เป็นประชากรที่มีคุณ ภาพ สามารถพึ่งตนเองและ
ทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ตัวชี้วัดประกอบด้วย (1) ความแตกต่างของรายได้และ
การเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร (2) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (3) ความก้าวหน้า
ในการพั ฒ นาจั งหวั ด ในการเป็ น ศู น ย์ ก ลางความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ สั งคม และเทคโนโลยี และ
(4) คุณภาพชีวิตของประชากรสู งอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่
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1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ฐานราก (2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึง
ทรัพยากร (4) เพิ่มประสิทธิภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน (5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสม
กับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม (6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจน
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา
โดยเฉพาะสำหรั บ ผู้ มีร ายได้น้ อยและกลุ่ ม ผู้ ด้อยโอกาส และ (8) สร้างความเป็ นธรรมในการเข้าถึ ง
กระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดย (1) พัฒ นา
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค (2) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมของแต่ ล ะกลุ่ ม จั ง หวั ด ในมิ ติ ต่ า ง ๆ (3) จั ด ระบบเมื อ งที่ เอื้ อ ต่ อ การสร้ า งชี วิ ต และสั งคม
ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต (4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไก
การบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม และ (6) การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่
3. การเสริมสร้างพลั งทางสังคม โดย (1) สร้างสั งคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมี
คุณ ธรรม โดยสนั บ สนุ น การรวมตัวและดึงพลังของภาคส่ ว นต่าง ๆ (2) การรองรับสั งคมสู งวัยอย่าง
มีคุณภาพ (3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และ
ภาคประชาชน (4) ส่ ง เสริ ม ความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรี ในการสร้ า งสรรค์ สั งคม
(5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
โดย (1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพา
กัน เอง (3) สร้ างการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคส่ ว นต่าง ๆ เพื่ อ สร้างประชาธิป ไตยชุ ม ชน และ (4) สร้าง
ภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในแบบทางตรงให้ ม ากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะเป็ น ไปได้ โดยเป็ น การดำเนิ น การบนพื้ น ฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ ความสำคัญ กับ
การสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง ตัวชี้วัดประกอบด้วย
(1) พื้นที่ สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับ
การฟื้นฟู (3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (4) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจ
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ฐานชี ว ภาพ โดยประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่
1. สร้างการเติบ โตอย่ างยั่ งยื นบนสั งคมเศรษฐกิจสี เขียว โดย (1) เพิ่ มมูล ค่าของเศรษฐกิ จ
ฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2) อนุรักษ์และฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด (3) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำ
ธรรมชาติทั่วประเทศ (4) รักษาและเพิ่ มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และ (5) ส่งเสริมการ
บริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (1) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจ
ฐานชี ว ภาพทางทะเล (2) ปรั บ ปรุ ง ฟื้ น ฟู และสร้างใหม่ ท รัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งทั้ งระบบ
(3) ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบาย
การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และ (4) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเล
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (1) ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (2) มีการปรับ ตัวเพื่อลดความสูญ เสี ยและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ
ที่เกี่ยวข้องกับ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
4. พัฒ นาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (1) จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ
(2) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผัง
ภูมินิเวศอย่างยั่งยืน (3) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ
ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานสากลและค่ ามาตรฐานสากล (4) สงวนรักษา อนุ รักษ์ ฟื้ น ฟู และพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐาน
ธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (5) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่ม
อาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุข
และอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติช้ำ
5. พั ฒ นาความมั่ น คงด้ า นน้ ำ พลั ง งาน และเกษตรที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดย
(1) พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ (2) เพิ่มผลิตภาพของ
น้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับ
สากล (3) พั ฒ นาความมั่ น คงด้ า นพลั ง งานของประเทศ และส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งานที่ เป็ น มิ ต ร
ต่อสิ่ งแวดล้ อม (4) เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการใช้พ ลั งงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พ ลั งงาน และ
(5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา
และการเข้าถึงอาหาร
6. ยกระดั บ กระบวนทั ศ น์ เพื่ อ กำหนดอนาคตประเทศ โดย (1) ส่ งเสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่ งแวดล้อมและคุณ ภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (2) พัฒ นาเครื่องมือ กลไก
และระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็น
ร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และ (4) พัฒนาและดำเนิน
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โครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุ ทธศาสตร์ช าติด้ านการปรับ สมดุล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจัด การภาครัฐ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่
ทำหน้ าที่ ในการกำกั บ หรื อ ในการให้ บ ริการ ยึ ด หลั กธรรมาภิ บ าล ปรับ วัฒ นธรรมการทำงานให้ มุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิ ดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝัง
ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติ
มิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความ
เป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภ าพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม ตัวชี้วัดประกอบด้วย (1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ
ของภาครัฐ (2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (3) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
และ (4) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุ ลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่
1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้ บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส โดย (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้ า
ของภูมิภาค และ (2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
2. ภาครั ฐ บริ ห ารงานแบบบู ร ณาการ โดยมี ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เป็ น เป้ า หมายและเชื่ อ มโยง
การพัฒ นาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (1) ให้ ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒ นาประเทศ (2) ระบบการเงินการคลังประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (3) ระบบ
ติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒ นาประเทศ โดย (1) ภาครัฐ มีขนาดที่เหมาะสม (2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒ นา
ประเทศ และ (3) ส่งเสริมการกระจายอำนาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
4. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ และ (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย

16
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (1) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
และ (2) บุ คลากรภาครัฐ ยึดค่านิ ย มในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณ ธรรม และมีการพัฒ นาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคี
ต่าง ๆ ในสั งคมร่วมมือกัน ในการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่น ใน
หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต (3) การปราบปรามการทุ จ ริต ประพฤติ มิ ช อบ
มีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (4) การบริหารจัดการการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ ำเป็น โดย (1) ภาครัฐ
จัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (2) มีกฎหมายเท่าที่จ ำเป็น
และ (3) การบั งคับ ใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภ าพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภ าพการใช้
กฎหมาย
8. กระบวนการยุ ติ ธ รรมเคารพสิ ท ธิม นุ ษ ยชนและปฏิ บั ติ ต่ อ ประชาชนโดยเสมอภาค โดย
(1) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติ ธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีบทบาท
เชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง (3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง
อาญา และปกครองมีเป้ าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบ
ยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (5) พัฒนามาตรการอื่น
แทนโทษทางอาญา
 แผนการศึกษาแห่งชาติ
● วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
แผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ ฉ บั บ นี้ จึ งได้ ก ำหนดวิสั ย ทั ศ น์ (Vision) ไว้ ดั งนี้ “คนไทยทุ ก คนได้ รั บ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
4 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒ นาคนไทยให้ เป็ น พลเมืองดี มีคุณ ลั กษณะ ทักษะและสมรรถนะที่ส อดคล้ องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่ อ นำประเทศไทยก้ า วข้ า มกั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลาง และความเหลื่ อ มล้ ำ
ภายในประเทศลดลง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการ
ศึกษาแห่ งชาติได้วางเป้ าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้ เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่ง
พั ฒ นาผู้ เรี ย นทุ ก คนให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะและทั ก ษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้ ว ย
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ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ ✥ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการ
คิดเลขเป็ น (Arithmetics) ✥ 8Cs ได้แก่ ทัก ษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ ปั ญ หา (Critical Thinking and Problem Solving) ทั ก ษะด้ า นการสร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม
(Creativity and Innovation) ทั ก ษะด้ า นความเข้ า ใจต่ า งวั ฒ นธรรม ต่ า งกระบวนทั ศ น์ (Cross –
cultural Understanding) ทั ก ษ ะด้ าน ค วาม ร่ ว ม มื อ ก ารท ำงาน เป็ น ที ม แ ล ะภ าว ะผู้ น ำ
(Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทัน
สื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร (Computing and ICT Literacy) ทั ก ษะอาชี พ และทั ก ษะการเรี ย นรู้
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ
ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญ ดังนี้
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัด
ที่สำคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2) ผู้เรีย นทุกคน ทุกกลุ่มเป้ าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณ ภาพตามมาตรฐาน อย่าง
เท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น
3) ระบบการศึก ษาที่ มี คุณ ภาพ สามารถพั ฒ นาผู้ เรียนให้ บ รรลุ ขีด ความสามารถ เต็ มตาม
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) แต่ ล ะวิ ช าผ่ า นเกณฑ์ ค ะแนนร้ อ ยละ 50 ขึ้ น ไปเพิ่ ม ขึ้ น และคะแนนเฉลี่ ย ผล
การทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student
Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปี สูงขึ้น เป็นต้น
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น
5) ระบบการศึกษาที่ส นองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้ านการศึ กษาดี ขึ้ น สั ด ส่ ว นผู้ เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาสู งขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ เรีย นสามั ญ ศึก ษา และจำนวน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ติ ด อั น ดั บ 200 อั น ดั บ แรกของโลกเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์
จุ ด มุ่ งหมาย และเป้ าหมายดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ จึ ง ได้ ก ำหนดช่ ว งเวลาในการ
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ดำเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัดเป็น 5 ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของแผน ระยะ
5 ปีที่สองของแผน ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒ นาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์
หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย
วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย
ดังนี้
1.1 คนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ำคั ญ เช่ น การจั ด กิ จ กรรมของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ และ
การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจัดการเรียน
การสอน/กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ างความเป็ น พลเมือ ง (Civic Education) และส่ งเสริมการอยู่ ร่ว มกั น
ในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น
1.2 คนทุก ช่วงวัย ในเขตพั ฒ นาพิ เศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้ นที่ พิ เศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพื้น ที่พิ เศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET)
แต่ ล ะวิ ช าผ่ า นเกณฑ์ ค ะแนนร้ อ ยละ 50 ขึ้ น ไปเพิ่ ม ขึ้ น สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาสำหรั บ กลุ่ ม ชน
ต่างเชื้ อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒ นธรรม กลุ่ มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าวเพิ่ มขึ้น และ
สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษที่จัดอยู่ในมาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติ
เพิ่มขึ้น เป็นต้น
1.3 คนทุ กช่ ว งวัย ได้ รั บ การศึ ก ษา การดูแ ลและป้ อ งกัน จากภั ยคุ กคามในชี วิตรูป แบบใหม่
มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
โดยแนวทางสัน ติวิธีเพิ่ มขึ้น มีการจั ดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่ อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น มีระบบกลไกและมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ และผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เป็นต้น
โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒ นา คือ พัฒ นาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลั กของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพ ระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดั บ
คุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
และพื้ น ที่ พิ เศษ ทั้ งที่เป็ น พื้น ที่สู ง พื้ นที่ ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้น ที่เกาะแก่ง ชายฝั่ งทะเล
ทั้งกลุ่มชน ต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว พัฒนาการ
จัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรู ปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและ
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ความรุนแรง ในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์
เป็นต้น และมีแผนงานและโครงการสำคัญ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ เป็นต้น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 : การผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรรม เพื่ อ สร้ า ง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายดังนี้
2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญ จำเป็น และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น มีฐานข้อมูล ความต้องการ
กำลังคน (Demand) จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์ กำลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
เพิ่มขึ้น เป็นต้น
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตกำลังคนระดับกลางและระดับสูงจำแนกตามระดับ/
ประเภทการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
ร้อยละของสถาบั น การศึกษาจั ดการศึกษารูป แบบทวิภ าคี/สหกิจศึกษา/หลั กสู ตรโรงเรียนในโรงงาน
ตามมาตรฐานที่กำหนดเพิ่มขึ้น จำนวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree)
เพิ่มขึ้น จำนวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น
และมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงาน
ที่จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2.3 การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร้างองค์ค วามรู้ และนวัต กรรมที่ ส ร้างผลผลิ ต และมู ล ค่ าเพิ่ ม
ทางเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น สั ดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒ นาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับ
ภาครั ฐ เพิ่ มขึ้ น สั ด ส่ ว นค่ าใช้จ่ ายการลงทุ น เพื่ อ การวิจัย และพั ฒ นาเมื่ อเที ย บกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของประเทศเพิ่มขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ ในการพั ฒ นาประเทศเพิ่ มขึ้ น บุ ค ลากรด้ านการวิจัย และพั ฒ นาต่ อประชากร 10,000 คน
เพิ่มขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่ มขึ้น และผลงานวิจัยที่ได้
รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนา
กำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และ
มีแผนงานและโครงการสำคัญ เช่น โครงการจัดทำแผนผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การพั ฒ นาศั กยภาพคนทุ กช่ว งวัย และการสร้ า งสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้
มีเป้าหมายดังนี้
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุกระดับ การศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น
สถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น หรื อ เที ย บเท่ า ขึ้ น ไปที่ จั ด กิ จ กรรมสะท้ อ นการสร้ า งวิ นั ย
จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น เป็นต้น
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น เด็กแรกเกิด – 5 ปี
มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น ผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพและทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น และมีสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ทำงาน
และถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์เพิ่มขึ้น เป็นต้น
3.3 สถานศึ กษาทุ กระดั บ การศึ กษาสามารถจั ดกิ จ กรรม/กระบวนการเรีย นรู้ต ามหลั ก สู ต ร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของ
อาเซียนเพิ่มขึ้น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น เป็นต้น
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับ
การพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น สื่อสารมวลชน
ที่เผยแพร่ ห รือ จั ดรายการเพื่ อ การศึก ษาเพิ่ ม ขึ้น สื่ อตำราเรีย น และสื่ อการเรียนรู้ที่ ผ่ านการรับ รอง
มาตรฐานคุณภาพจากหน่ วยงานที่รับผิดชอบ และได้รับการพัฒ นาโดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและ
เอกชนเพิ่มขึ้น เป็นต้น
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภ าพ มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ
เช่น มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือ
ไม่ได้รับการศึกษา และผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน เป็นต้น
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3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล มีตัวชี้วัด
ที่สำคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครู แผนการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) จำแนกตามสาขาวิชา ขนาด สถานศึกษา และจังหวัด สัดส่วน
ของการบรรจุ ค รู ที่ ม าจากการผลิ ต ครู ในระบบปิ ด เพิ่ ม ขึ้น มี ห ลั กเกณฑ์ แ ละเงื่อนไขที่ เอื้ อให้ ผู้ ส ำเร็จ
การศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู เป็นต้น
3.7 ครู อาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาสมรรถนะตามมาตรฐาน
มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับ
การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนา
ให้ สอดคล้ องกับ ความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น และระดับความพึงพอใจของครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มขึ้น เป็นต้น
โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้
ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ
พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพ และมีแผนงานและ
โครงการที่สำคัญ เช่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น
ยุท ธศาสตร์ ที่ 4 : การสร้ า งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่ า เที ย มทางการศึ ก ษา
มีเป้าหมายดังนี้
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีตัวชี้วัด
ที่ส ำคัญ เช่ น ดัช นี ความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับ การศึกษาขั้น พื้ นฐานตามฐานะทาง
เศรษฐกิจและพื้น ที่ลดลง ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหว่างพื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง
เป็นต้น
4.2 การเพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาผ่ านเทคโนโลยีดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ กษาสำหรับ คนทุ กช่ ว งวั ย
มีตัว ชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงและมีคุณภาพ เป็นต้น
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจำตัว
ประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา
และมีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ ครอบคลุม
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ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพิ่มโอกาส
และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่ มีคุณ ภาพ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา
สำหรั บ คนทุ ก ช่ ว งวั ย พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ด้ านการศึ ก ษาที่ มี ม าตรฐาน เชื่ อ มโยงและเข้ าถึ งได้ และ
มีแผนงานและโครงการสำคัญ เช่น โครงการจัดทำฐานข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย ทั้งด้านสาธารณสุข
สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจั ด การศึกษาเพื่ อสร้ างเสริ มคุ ณ ภาพชี วิต ที่เป็น มิต รกับ สิ่งแวดล้อ ม
มีเป้าหมายดังนี้
5.1 คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ครู/บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การอบรมพัฒ นาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุกระดับ
การศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง ความตระหนั ก ในความสำคั ญ ของการดำรงชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต ร
กับ สิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้ห ลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น และสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัด
ที่ส ำคัญ เช่น สถานศึกษา/สถาบัน การศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลู กฝังคุณ ธรรม
จริ ย ธรรม และการนำแนวคิ ด ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ก ารปฏิ บั ติ เพิ่ ม ขึ้ น และ
สื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
เป็นต้น
5.3 การวิจั ยเพื่อพัฒ นาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณ ภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับ สิ่ งแวดล้ อม มี ตั ว ชี้วัด ที่ ส ำคั ญ เช่ น มี ฐ านข้อ มูล ด้านการศึ กษาที่ เกี่ย วข้อ งกั บ การเปลี่ ยนแปลง
ภูมิอากาศในสาขาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุน
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และพัฒ นาองค์ความรู้งานวิจัย
และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณ ภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และมีแผนงานและโครงการ
สำคัญ เช่น โครงการน้ อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒ นาและเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัย โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้ มี ตั ว ชี้ วัด ที่ ส ำคั ญ เช่ น มี ก ารปรับ ปรุงโครงสร้า งและระบบบริ ห ารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น
6.2 ระบบการบริ ห ารจั ด การศึ กษามีป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ล ส่ งผลต่อ คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ
และพัฒ นาเป็ นพิเศษอย่างเร่งด่วน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการ
บริหารจัดการแนวใหม่สูงขึ้น เป็นต้น
6.3 ทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาที่ ต อบสนองความต้ อ งการของ
ประชาชนและพื้นที่ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น จำนวนองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นที่เข้ามา
จัดการศึกษาหรือร่วมมือกั บ สถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
และสั ด ส่ ว นการมี ส่ ว นร่ ว มสนั บ สนุ น การศึ ก ษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคี เครือ ข่ าย
เมื่อเทียบกับรัฐ จำแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น เป็นต้น
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน
ของผู้ เรี ย น สถานศึ ก ษา และความต้ อ งการกำลั ง แรงงานของประเทศ มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ำคั ญ เช่ น
มีกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ และระบบการจัด สรรเงิน เพื่ อการศึกษาที่ เอื้อ และสนองตอบคุณ ลั กษณะ
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการกำลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ มีรูปแบบ/
แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นต้น
6.5 ระบบบริห ารงานบุ คคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
สร้ า งขวั ญ กำลั ง ใจ และส่ ง เสริ ม ให้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งเต็ ม ตามศั ก ยภาพ มี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ำคั ญ เช่ น
สถานศึ ก ษาที่ มี ค รู เพี ย งพอต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนเพิ่ ม ขึ้ น ครู/ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ จ ากภาคเอกชน/
ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษา
ทำหน้ าที่ป ฏิบัติงานสนับสนุน การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยกำหนดแนวทางการพัฒ นา คือ
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และมีแผนงานและโครงการ
สำคัญ เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภ าพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ ก โครงการพัฒ นาระบบ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา และโครงการทดลองนำร่องระบบการจัดสรรเงินผ่านด้านอุ ปสงค์
และอุปทาน เป็นต้น
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• การขั บ เคลื่ อ นแผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ความสำเร็ จ ของการขั บ เคลื่ อ นแผน
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 สู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการ ประกอบด้วย
สาระของแผนการศึ ก ษาแห่ งชาติที่ มี ความชั ด เจน ครบถ้ ว น และครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม เป้ าหมายและ
ทุกระดับการศึกษา การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติของผู้เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่ ว น ตั้ ง แต่ ร ะดั บ นโยบาย ระดั บ ปฏิ บั ติ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และสาธารณชน การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญของแผนการศึกษา
แห่ งชาติ การสร้ างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ แผนการศึกษาแห่ งชาติ และการนำแผนการศึกษา
แห่งชาติสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติทุกระดับ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การจัดการศึกษาของชาติ
แนวทางการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และพร้อมเข้าร่วมใน
การผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน องค์กร และภาคี
ทุกภาคส่วน ถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ
2) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒ นาการศึกษาระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมจัดทำ และติดตามประเมินผลแผนดังกล่าว
3) การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
ในระดับต่าง ๆ
4) การสร้ างช่ อ งทางให้ ป ระชาสั งคมมี โอกาสแสดงความคิ ด เห็ น และมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
การศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่
• การดำเนินการการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560 – 2579 ได้ เสนอรายละเอี ย ดการดำเนิ น การขั บ เคลื่ อ นสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยได้ ร ะบุ บ ทบาทของ
หน่วยงานในระดับต่าง ๆ อาทิ หน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงาน
ในกระทรวงศึกษาธิการ เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และหน่วยงานอื่น
นอกกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบจัดการศึกษา เป็นต้น ส่วนระดับภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค สำนั กงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น รวมทั้งระดับ
สถานศึกษาและระดับห้องเรียน โดยได้กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้ง 6 ยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานในแต่ล ะระดับ อย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้ การดำเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างสอดคล้อง
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รองรับในกรอบทิศทางเดียวกัน และการจัดการศึกษาเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาใน
ช่วงเวลาที่กำหนด
• การติ ด ตามประเมิ น ผลแผนการศึก ษาแห่ งชาติ แนวคิด และหลั ก การติ ด ตามประเมิ น ผล
เป็ น การติดตามประเมิน ผลที่เปิ ดโอกาสให้ ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยกับการจัดการศึกษาเข้ามามีส่ วนร่วมใน
การประเมิ น ทั้ ง การประเมิ น ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ และผลกระทบ โดยแต่ ล ะหน่ ว ยงานประเมิ น
การดำเนิ น งานของตนควบคู่ ไปกั บ การให้ ห น่ ว ยงานกลางประเมิ น มี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารติ ด ตามและ
ประเมินผลตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชาการ
แนวทางการติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย
1) การประเมิ น บริ บ ทก่ อ นเริ่ ม โครงการ ประเมิ น ระหว่ า งดำเนิ น งาน และประเมิ น หลั ง
การดำเนินงานตามแผนเสร็จสิ้น
2) วางระบบการประเมิน ระดับ กระทรวง ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิภ าค จังหวัด และเขตพื้ นที่
เพื่อเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการแต่ละระดับกับแผนการศึกษาแห่งชาติ
3) ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด การประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ างกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หน่ ว ยงานด้ า น
การประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่
เพื่อให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) จัดให้หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางเป็นผู้ประเมิน
5) จัดเวทีสาธารณะเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น
6) นำเสนอผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ ให้ ทุ ก ฝ่ ายที่ เกี่ ย วข้อ งได้
รับทราบ
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด
การเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
 ค่านิยม 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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 นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
1. โรงเรียนสวย
1.1 มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สะอาด สวยงาม ปลอดภัย และมีความพร้อมใน
การจัดการเรียนรู้
2. การบริหารจัดการ
2.1 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา
2.2 การป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริต
2.3 การประชาสัมพันธ์
2.4 การประกันคุณภาพภายใน
2.5 การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
2.6 การบริหารจัดการสารสนเทศ
3. ครูมืออาชีพ
3.1 การประพฤติตามวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3.2 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.3 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
3.4 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
4. นักเรียนเก่ง
4.1 ค่าคะแนนการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้น ร้อยละ 3
4.2 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม
4.3 ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ
4.4 ก้าวทันโลกดิจิทัล
5. นักเรียนดี
5.1 คุณลักษณะตามหลักสูตรและคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
6. นักเรียนมีความสุข
6.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
6.2 การส่งเสริมสุขภาวะ
6.3 การยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารทั่วไป
การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล การบริหารวิชาการ และการบริหารกิจการนักเรียน ผู้บริหาร
ยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายและดำเนินการ
พัฒนาตามกระบวนการบริหาร SAPDEIR
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางเบญจมา ภูริวัฒน์

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางภฤศพร หมื่นสระชุม

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นางสาวมลธิรา พยูนการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางอัญชลี แคยิหวา

คณะกรรมการสถานศึกษา
นายชัยณรงค์ เซ่งบุญเล่ง ประธาน

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
นายมงคล จันทร์ทอง

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายสุเทพ คงคาวงศ์

 นโยบายโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พั ฒ นาการเรี ย นรู้ คู่ คุณ ธรรม สู่ ความเป็ น เลิ ศ บนพื้ น ฐานหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
พันธกิจ
โรงเรียนและชุมชนร่วมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสิ่งเหล่านี้
1) พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
2) ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความภูมิใจในท้องถิ่น รักความเป็นไทยและรับผิดชอบต่อสังคม
3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและดำรงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการดำรงชีวิต
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5) พัฒนา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตและการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
6) พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางของโรงเรียนคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา
โดยเน้นการปฏิบัติการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
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เป้าหมาย
โรงเรี ย นจะนะชนู ป ถั ม ภ์ มุ่ ง พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ เป็ น คนดี มี ปั ญ ญา
มีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ จึงกำหนดเป้าหมายดังนี้
1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ มีวินัยในตนเอง เป็นพลเมือง
ที่ดี อยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒ นธรรม มีความภูมิใจในท้องถิ่น รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม
มีภูมิคุ้มกันจากภัยทุกรูปแบบ มีสุขภาวะที่ดีและมีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) โรงเรียนมีการบริห ารจั ดการด้วยระบบคุณ ภาพอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
4) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบสนองต่อความถนัดตามศักยภาพ ความต้องการของผู้เรียน และชุมชน
5) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
6) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

:
:

มีวินัย
ภูมิทัศน์งาม

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์)
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
1.2 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.4 ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง เป็นพลเมืองที่ดี อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
1.5 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น รักความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และรับผิดชอบต่อสังคม
1.6 ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันจากภัยทุกรูปแบบ และมีสุขภาวะที่ดี
1.7 ผู้เรียนมีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.8 ผู้เรียนมีความสามารถในด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ
1.9. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม
กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารจัดการ
2.1 โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี
2.2 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2.3 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบสนองต่อความถนัดตามศักยภาพ ความต้องการของผู้เรียน และชุมชน
2.4 โรงเรียนมีการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ และพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ
2.5 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
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2.6 โรงเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
2.7 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานของโรงเรียน ผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดการเรียนรู้
3.1 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
3.2 ครูใช้และพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้
3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
3.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
3.5 ครูมีระบบการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
รอบด้าน

