
แผนพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา พ.ศ.2563-2565 

สงักดัส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรงั  เขต 2
สงักดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร

โรงเรียนบ้ำนพรใุหญ่



  
แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา พ.ศ.2563-2565 โรงเรียนบ้านพรุใหญ ่ ก 

 

คำนำ 
 
 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เป็นหน่วยงานสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษา ให้มีความพร้อม ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย ที่มีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

เอกสารแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 –2565 ของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่
ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพ่ือเป็นเครื่องมือการบริหาร 
และปฏิบัติงานในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย มุ่งสู่
วิสัยทัศน์ และเกิดผลผลิตดังกล่าวข้างต้น และได้รับความเป็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารและการปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของหน่วยงานต่อไป 
 

โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เน้นความสำคัญเกี่ยวกับ
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดพี.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) มาตรา 9 ได้กำหนดไว้ว่า “การบริหารราชการ
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ไว้เป็นการล่วงหน้า และต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการ
ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ ให้ส่วนราชการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐบาลและนโยบายเร่งด่วน และ
บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของหน่วยงานต่อไป 
 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ได้ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์ วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย และความคุ้มค่าการใช้งบประมาณทุกโครงการ – กิจกรรม เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการกำหนด
โครงการ กิจกรรม เป้าหมายและงบประมาณในแต่ละปีเพื่อบรรจุไว้ในแผนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว จึงถือได้ว่าแผนฉบับนี้เป็นแผนซึ่งเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน และมีความสอดคล้องรองรับกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
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1 

ส่วนที่ 1 

บริบทของโรงเรียน 

1. ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

 1.1 ประวัติโดยย่อและวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา 
  โรงเรียนบ้านพรุใหญ่  ตั้งอยู่เลขที่ 51/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 
92110  โทรศัพท์  091-8505628  e-mail  chuea2555@gmail.com www.banpruyai.ac.th  เปิดสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่  13 ไร่  3 งาน  35 5

10
  ตารางวา มีเขตพ้ืนที่

บริการ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  
  โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อ
โรงเรียนประชาบาลตำบลบางหมาก 2 ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2489 หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟเก่า
บ้านพรุใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.4  โดยมีนายวิวัฒน์  สุทธินนท์ เป็นครูใหญ่ พ.ศ. 2494 ได้ย้ายมาตั้ง
ในที่ดินแปลงใหม่ อันเป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน โดยได้จัดสร้างอาคารกึ่งถาวรขึ้นหันหน้าไปทางสถานีรถไฟตรงกันข้าม
กับอาคารปัจจุบัน โดยจัดสร้างขึ้น พ.ศ. 2495 นายประดิษฐ์  แก้วแดง เป็นครูใหญ่ต่อจากนายวิวัฒน์  สุทธินนท์ 
ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2499 นายประดิษฐ์  แก้วแดง ถึงแก่กรรม นายเคล้า  สุขไสย ได้เป็นครูใหญ่แทน 
พ.ศ. 2516 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารใหม่พร้อมส้วม 1 หลัง จึงได้รื้ออาคารเก่าท้ิงย้ายมาสอน
ที่อาคารใหม่ ต่อมา พ.ศ. 2522 ไดเ้ปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้น ป.6 อาคารที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนทางราชการ
จึงได้สร้างอาคารหลังที่ 2 ให้เมื่อ พ.ศ. 2523 ต่อมาได้สร้างอาคารอเนกประสงค์ขึ้น 1 หลัง เมื่อ พ.ศ. 2524 ต่อมา
ทางราชการได้แต่งตั้ง นายเคล้า  สุขไสย ไปเป็นครูใหญ่บ้านย่านซื่อ และแต่งตั้งนายชัย  พูลรมย์  มาเป็นครูใหญ่แทน 
ได้สร้างส้วมข้ึน 1 หลัง เมื่อ พ.ศ. 2526 ถึง พ.ศ.2528  นายเขียน นิลแก้ว  ได้ย้ายมาเป็นครูใหญ่แทน นายชัย  
พูลรมย์ เมื่อนายเขียน  นิลแก้ว ย้าย ถึง พ.ศ. 2530 ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายบุญยิ่ง  พลอินทร์  มาดำรง
ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อ นายบุญยิ่ง  พลอินทร์ ลาออก ทางราชการได้แต่งตั้ง นายสันติ  ตรีปิยรัตน์ มาดำรง
ตำแหน่งแทนจนถึง วันที่ 14 กันยายน 2536 นายรังษี  ณ นคร ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารแทน จนถึงวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2551 นายรังษี  ณ นคร ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านท่าส้ม และนายประเจียด  กิตตินนทิกร  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสักได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่  วันที่  26 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2551 ถึง 30 ตุลาคม 2562 เกษียณอายุราชการ และ 17 มกราคม 2563 นางสาวจุฑาภรณ์  เชื้อเพ็ชร ได้รับ
บรรจุแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 2 จนถึงปัจจุบัน 
  ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ คู่คุณธรรม 
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น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะต้องเรียนรู้
ด้านวิชาการแล้ว ทางโรงเรียนยังให้ความสำคัญและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะอาชีพ โดยคำนึงถึงความต้องการ
ของผู้เรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน 
  1.1.1 ตราโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.1.2 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
   ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตอาสา  อยู่อย่างพอเพียง 
      
  1.1.3 สีประจำโรงเรียน 
   สีม่วง และสีขาว 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา พ.ศ.2563-2565 โรงเรียนบ้านพรุใหญ ่
 

3 

 1.2 ภารกิจ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
   
 
 

 
  

ผู้บริหารสถานศึกษา 
(นางสาวจุฑาภรณ์  เชื้อเพ็ชร) 

อบต.บางหมาก คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

(นางสาวช่อทิพย์  จำปา) 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

(นายภัทรชนน  คงนคร) 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

(นายธวัชชัย  สุเหร็น) 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

(นางสาววาสนา  ปานพรม) 

1. การพัฒนาหรือการดำเนนิการเกี่ยวกับการ
ให้ความเหน็การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนนิการ
เทียบโอนผลการเรียน   
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12. การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอื่น 
14. การส่งเสริมและสนับสนนุงานวชิาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร  หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอืน่ท่ีจัดการศึกษา 
15. จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานด้านวชิาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใช้สือ่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 

1.การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ
เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจดัสรร 
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6. การตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใช้
งบประมาณ 
7. การตรวจสอบ  ติดตาม และรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
9. การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย
เก่ียวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
11. การวางแผนพัสด ุ
12. การกำหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน
งบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
การจัดทำและจัดหาพัสดุ 
14. การจัดหาพัสด ุ
15. การควบคุมดแูล บำรงุรักษาและจำหน่ายพัสด ุ
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ 
17. การเบิกเงินจากคลัง 
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
19. การนำเงินส่งคลัง 
20. การจัดทำบัญชีการเงิน 
21.  การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
22. การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี 
ทะเบียน และรายงาน 

1. การวางแผนอัตรากำลัง    
2. การจัดสรรหาอัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา               
3. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงข้ึนการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
9. การสั่งพักราชการ  และการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 
10. การรายงานการดำเนินการทางวินัย และ
การลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
12. การออกจากราชการ 
13. การจัดระบบ และการจัดทำทะเบียนประวัติ 
14. การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
15. การส่งเสริมการประเมิน วิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชพี 
18. การส่งเสริมวินัย  คุณธรรม และจริยธรรม
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
19. การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
20. การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา 

 

1. การพัฒนาระบบ และเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
2. การประสานงานและพฒันาเครือข่าย
การศึกษา            
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8. การดำเนินงานธุรการ 
9. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
10. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง  
ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ  และตามอัธยาศัย   
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
15. การทัศนศึกษา 
16. การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
17. การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
18. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัด
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร  
หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา 
19. งานประสานราชการส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถ่ิน 
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
21. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
22.  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
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2. ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา 

 2.1 ข้อมูลประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2563 
 ระดับชั้น จำนวน (คน) 

ชั้นอบบุาล 1 8 
ชั้นอนบุาล 2 8 
ชั้นอนบุาล 3 5 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 8 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 9 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 7 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 7 

รวม 60 

  

 2.2 ข้อมูลนักเรียน 

 ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
นักเรียนอายุต่ำกว่า 3 ขวบ 13 15 17 17 
อนุบาลปีที่ 1 10 4 9 10 
อนุบาลปีที่ 2 18 16 10 15 
อนุบาลปีที่ 3 16 11 12 11 
ประถมศึกษาปีที่ 1 13 17 13 10 
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 15 16 16 
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 11 16 17 
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 13 11 16 
ประถมศึกษาปีที่ 5 20 16 14 10 
ประถมศึกษาปีที่ 6 20 16 17 14 
รวมนักเรียนทั้งหมด 148 134 135 136 
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 2.3 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

อายุ
เฉลี่ย 

ประสบการณ์ 
เฉลี่ย  ชาย หญิง 

ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้อำนวยการ  1   1 35 11 
ครูประจำการ 3 5  4 4 35 11 
ครูอัตราจ้าง 1   1  30 5 
พนักงานราชการ  1   1 38 10 
ลูกจ้างประจำ 1  1   54 25 
ลูกจ้างชั่วคราว  4 1 3  40 6 
วิทยากรอิสลาม 1  1   45 11 
รวม 6 11 3 8 6 39 11 
 

 2.4 ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น  13 ไร่  3 งาน  35 5

10
  ตารางวา และสิ่งก่อสร้าง 

 ที ่ ประเภทอาคาร ขนาด จำนวน การใช้สอย 
1. อาคารเรียนแบบ ป.1 ก 4  ห้องเรียน  1  หลัง - ห้องเรียน อ.1-3 

- ห้องเรียน ป.1 

2. อาคารเรียนแบบ  สปช. 
105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 

6  ห้องเรียน  1  หลัง - ห้องเรียน ป.2-6 
- ห้องสมุด 

3. อาคารอเนกประสงค์ 1 ห้อง  1  หลัง - โรงอาหาร 
- ห้องประชุม 

4. ส้วม 4 ที่/49 4 ห้อง  1  หลัง บริการนักเรียน 
5 ส้วม สปช. สพฐ. 4 ห้อง  1  หลัง บริการนักเรียน 
6. สนามฟุตบอล  1 สนาม บริการนักเรียน/ชุมชน 
7. ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพล

ศึกษา 
 1 สนาม บริการนักเรียน/ชุมชน 

 



แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา พ.ศ.2563-2565 โรงเรียนบ้านพรุใหญ ่
 

6 

3. ข้อมูลสภาพชุมชน 

 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 51/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  มีเนื้อที่ทั้งหมด 13 ไร่ 3 งาน 3.5 ตารางวา มีเขตบริการ 1 หมู่บ้าน 
คือ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 อาณาเขต 
  ทิศเหนือ จดหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7  ตำบลควนปริง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
  ทิศใต้ จดหมู่ที่ 6  ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
  ทิศตะวันออก จดหมู่ที่ 6  ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
   จดหมู่ที่ 7  ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 
  ทิศตะวันตก จดหมู่ที่ 1  ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
   จดหมู่ที่ 3  ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 ชุมชนบ้านพรุใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีประมาณ 172 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 
942 คน ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้น วัฒนธรรมของชุมชนจึงยึดตามหลักของประเพณี
และวัฒนธรรมตามหลักศาสนาค่อนข้างชัดเจน 
 วัฒนธรรมทางภาษา  ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ภาษาใต้เป็นภาษาใต้ในการสื่อสาร และชื่อ - นามสกุลของ
ผู้ปกครอง นักเรียนส่วนใหญ่เป็นภาษายาวี  
 วัฒนธรรมการแต่งกาย  ชาวบ้านส่วนใหญ่เขตบริการของโรงเรียน แต่งกายแตกต่างกันออกไป ตามวัย 
อายุ คือ กลุ่มผู้สูงวัย ผู้ชายนุ่งผ้าโสร่ง สวมเสื้อแขนยาว สวมหมวก “ตายับ” ตามแบบมาเลเซีย สวมรองเท้า 
ส่วนผู้หญิงนุ่งผ้าโสร่ง สวมเสื้อแขนยาว ใช้ผ้าคลุมศีรษะ สวมรองเท้า กลุ่มวัยกลางคนนิยมแต่งกายตามแบบสากล 
ทั้งชายและหญิง ผู้ชายสวมหมวก “ตายับ” ตามแบบมาเลเซีย ผู้หญิงใช้ผ้าคลุมศีรษะ เรียกว่า “ฮิยาบ” 
 ประเพณีการแต่งงาน  ชาวบ้านส่วนใหญ่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทั่วไปของไทย แต่ที่แตกต่างออกไป 
คือ มีการประกอบพิธีนิกะฮ์ การทำพิธีมักนิยมทำกันที่มัสยิด โดยมีผู้ปกครองทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ที่จำเป็น
จะต้องเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย และพยานอีก 2 คน 
 ประเพณีเกี่ยวกับพิธีศพ  ชาวบ้านที่นับถือศาสนาอิสลามจัดพิธีศพตามหลักศาสนาอิสลาม คือ เมื่อมี
คนเสียชีวิต ญาติจะทำพิธีอาบน้ำศพและทำพิธีละหมาด หลังจากนั้นจะรีบนำศพไปฝังยังสุสานให้เร็วที่สุด 
 ประเพณีเกี่ยวกับวันสนุกรื่นเริง  ชาวบ้านมีวันสนุกรื่นเริงตามหลักของศาสนาในแต่ละปีกำหนดให้มีวัน
รื่นเริง 2 ครั้ง คือ วันอีดิ้นฟิตตรี (หลังการถือศีลอดในเดือนรอมาฎอน) และอีดิ้นอัฏฮา  
 ความเชื่อด้านศาสนา  เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้น ในเขตบริการของโรงเรียน
จึงมีมัสยิด จำนวน 4 หลัง เพ่ือใช้ปะกอบพิธีกรรมทางศาสนา และประเพณีส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับหลักการ และ
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ข้อกำหนดของศาสนา เช่น การถือศีลอด การประกอบพิธีฮัจญ์ พิธีเข้าสุนัสส์ เป็นต้น 
 ด้านเศรษฐกิจ  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รับจ้างกรีดยาง และอาชีพค้าขาย 
 ระยะทาง  จากโรงเรียนบ้านพรใุหญ่ถึงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เป็นระยะทาง 
40 กิโลเมตร 
 

4. นโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง 

  การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ฉบับนี้ มีข้อมูลสำคัญ
ที่ศึกษา ประกอบด้วย ทิศทางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2563 - 2565) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 นโยบายของรัฐบาล (พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) แผนงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
(แนวทางปี 2561) จุดเน้น นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 10 
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 4.1 ทิศทางกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
  ทิศทางกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ที่คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 
ได้ดำเนินการยกร่างตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี 
ต่อจากนี้ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติ
และมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทย มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขา
ของกำลังอำนาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  ความม่ังคง  
  -  การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัย และการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ
ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
  -  ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลาง และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคง เป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหาร  
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ประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
  -  สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง 
ครอบครัว มีความอบอุ่น 
  -  ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -  ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 
  ความม่ังคั่ง 
  -  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 
  -  เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญ
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจมีบทบาทสำคัญ
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
  -  ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน 
ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ความย่ังยืน 
  -  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
  -  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนที่ความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
  -  มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือ
การพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
  -  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 6 ด้าน ได้แก ่
  1.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
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   4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 4.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติมีเป้าหมาย ดังนี้ 
 1.1  คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.2  คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 1.3  คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 2.1  กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2.2  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 2.3  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 3.1  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 
 3.2  คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 3.3  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
 3.4  แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
 3.5  ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 3.6  ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
 3.7  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 4.1  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 4.2  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
 4.3  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชวีติที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี ้
 5.1  คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ นำแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 5.2  หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 5.3  การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 6.1  โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 6.2  ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสง่ผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 6.3  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  
 6.4  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ ลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ มี 
 6.5  ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความ เป็นธรรม สร้างขวัญ
กำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
 5.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (พ.ศ. 2559 - 
2573) 
 เป็นวาระการพัฒนาภายหลังป ี2015 ระยะ 15 ป ี( ค.ศ. 2016-2030) ที่ผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 
จำนวน 193 ประเทศ ไดร้่วมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผู้นำในเอกสาร “Transforming 
Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” เพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของโลก 15 ปีข้างหน้า เพ่ือยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน
ในทุกมิติและทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายหลัก 17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลผุลสำเรจ็ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals: MDGs) (ค.ศ. 2000-2015) 
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 การดำเนินการในส่วนของประเทศไทยนั้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับส่วนราชการ
และหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
โดยมีปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ เป็นกรรมการ และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 
คณะ ภายใต้ กพย. ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) คณะอนุกรรมการส่งเสริม
ความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีการแต่งตั้งคณะทำงานต่าง ๆ  ภายใต้คณะอนุกรรมการ 
ทั้ง 3 คณะ ทั้งนี้ กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงต่าง ๆ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละเป้าหมาย ซึ่งกระทรวง 
ศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคน
มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 
10 เป้าประสงค์ โดยมี 2 เป้าประสงค์ท่ีถูกจัดลำดับให้อยู่ในเป้าประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีสำคัญ 30 ลำดับ
แรก ได้แก่  
 เป้าประสงค์ที่ 4.1  สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลภายในปี 
2573 
 เป้าประสงค์ที่ 4.2  สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และ
การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมี
ความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
 เป้าประสงค์ที่ 4.3  ให้หญิงและชายทุกคนเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย 
ที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573 
 เป้าประสงค์ที่ 4.4  เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็น รวมถึง ทักษะทางเทคนิคและอาชีพ
สำหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดีและการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573 
 เป้าประสงค์ที่ 4.5  ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบาง 
ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายใน ป ี2573 
 เป้าประสงค์ที่ 4.6  สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนที่สูง ทั้งหญิงและชายสามารถ
อ่านออกเขียนได้ และคำนวณได้ ภายในปี 2573 
 เป้าประสงค์ที่ 4.7  สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริม
การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนฯ ภายในปี 2573 
 เป้าประสงค์ที่ 4.8  สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ
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และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผล
สำหรับทุกคน 
 เป้าประสงค์ที่ 4.9  ขยายจำนวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้สำหรับประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ประเทศท่ีพัฒนาน้อยที่สุด ฯ 
 4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) 
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ทำให้ การกำหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยหลักการของการวางแผน
ที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญ
กับการกำหนดทิศทางการพัฒนา ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ
ที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว
ของประเทศ “ม่ันคง มั่นคง ยั่งยืน” 
  การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกำหนด
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ สศช. ได้จัดทำขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศ
รายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน การขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค สู่ความเป็น
ชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 5 เป้าหมาย ดังนี้ 
 1.  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 2.  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ ได้แก่ 1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 3) สถาบันทางสังคม มีความเข้มแข็ง
เป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 3.  การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ได้แก่ 1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 2) บริการ
ทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
  4.  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ยั่งยืนและเป็นธรรม 2) ขับเคลื่อนประเทศ
สู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม 5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มี
ประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 2) ขจัดการทุจริตคอรัปชั่น 3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 
  ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา ฯ ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัย เพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี 
คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคม
สูงวัย ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้าง
สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกำลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ
เพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทยรวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคม
และทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 
  2.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
เพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุน
ในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐ
อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาคน
ได้เต็มตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมะสม เน้นการเรียนรู้
เพ่ือสร้างสัมมาอาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็นและเหมาะสม
ตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้ง
การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน การเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ซึ่งจะนำไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ อันจะนำไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 
  3.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการบริหาร
จัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังโดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบ เพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการการลงทุน 
เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิต และบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งกฎระเบียบ เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
การใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่ โดยเฉพะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานสำคัญสำหรับ
การพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ 
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อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษา
นานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจำภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้ โดยจะให้ความสำคัญ
กับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้าง
ผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน
เชิงยุทธศาสตร์ ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหาร
จัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออำนวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ
สู่การเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 5 ซึ่งเป็นปฐมบท
ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
ชาติในระยะยาว 
  4.  ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 
ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิต
และการบริโภคคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน รวมทั้ง ยกระดับความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
ทั้งนี้ เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้ความสำคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ  
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ สามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ 1) สถาบันหลักของชาติให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุด
ยึดเหนี่ยวของสังคม 2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม 3) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ 4) การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน
ชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง  
5) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศอาเซียนและประชาคมโลก เพ่ือรักษาผลประโยชน์
ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติภัยก่อการร้าย 6) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไชเบอร์ 7) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้องรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล 8) เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารพลังงานและน้ำ โดยการกำหนดแนวทางบริหารจัดการ 
9) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายในและความมั่นคงระหว่างประเทศ 
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รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 10) พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร
จัดการภัยพิบัติ 11) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงให้เกิดผลในการปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย 
พัฒนาด้านความมั่นคง 
  6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐ 
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม 
มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่น โดยมีประเด็น
การพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วย การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐ
ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดยการปรับโครงสร้าง
การบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอำนาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอรัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอรัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญท่ีจะช่วยส่งเสริม
การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศ
ไทยปี 2564 
  7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ทีไ่ด้มาตรฐานการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการ การลดความเหลื่อมล้ำ
ในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรม
ซ่อมบำรุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้ง 
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบระหว่างประเทศการพัฒนา
บุคลากร ระบบโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 
  8.  ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับ 11 ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัย
และพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน
การพัฒนาในมิติต่าง ๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป นำไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุน
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ทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการดำรงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สู่ความสมดุล อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญ
ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้า โดยหลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางและก้าวสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 
  9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและ
พ้ืนที่เศรษฐกิจสำคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจำกัดของพ้ืนที่รวมทั้ง 
ความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็ง โดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย 
สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดี มีสุขให้แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ 1) การพัฒนาภาค 2) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความสุขให้แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง 3) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ 4) การพัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนา คลัสเตอร์ อุตสาหกรรมและบริการ ที่มีศักยภาพ 
และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย 
  10.  ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค กำหนดยุทธศาสตร์ การต่างประเทศ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานงานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุก และ
รับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดำเนินตามข้อผูกพันและพันธกรณี ตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ที่ไทย
มีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การดำเนินงาน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืน ๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ
ของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและดำเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการดำเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือ ระดับภูมิภาค อาทิ Regional 
Comprehensive Economic Partnerships ZRCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศ
ในอนุภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ 
การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ 
และการลงทุนเพ่ือการวิจัยพัฒนาฯ รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
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 4.5 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 
  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเป็นนโยบายระดับชาติ กำหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินการด้านความมั่นคง
ของภาครัฐในระยะ 7 ปี โดยได้ประเมินสภาวะแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง
ของบริบทความมั่นคง นำไปสู่การกำหนดทิศทางหลักในการดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์และความมั่นคง
ของประเทศ ทั้งนี้ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ได้กำหนดลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาความเสี่ยง
และผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ ซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดปลอดภัยของชาติและส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงในด้านต่าง ๆ  
  วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียน
และดำเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 
  นโยบายความม่ันคง ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี ้
  ส่วนที่ 1 นโยบายสำคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลกัของประเทศ 3 นโยบาย คือ 1) เสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ และ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ส่วนที่ 2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป 13 นโยบาย คือ 4) จัดระบบบริหารจัดการชายแดน เพ่ือ
ป้องกันและแก้ปัญหาข้ามพรมแดน 5) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 6) ปกป้อง 
รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 7) จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 8) เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอรัปชั่น 
10) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 11) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 12) เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 13) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 14) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 15) พัฒนาระบบงาน
ข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 16) เสริมสร้างสมดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 4.6 นโยบายหลักของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
 1. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
  1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึง เด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ 
เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็ม ตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพ่ือส่งต่อ
การพัฒนาเด็กไทย ให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่คำนึงถึงศักยภาพ 
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ของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพ การอบรมเลี้ยงดู
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญา ที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียน
ปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน  
 2. พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่  
 2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ และอาชีพของคนทุกช่วงวัยสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครูที่นำไปสู่
การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้สร้างวินัย กระตุ้น และสร้าง 
แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับ
หลักการทางวิชาการ 
 2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพ่ือพัฒนา สมรรถนะของผู้เรียน ทั้งในส่วนฐานความรู้
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับ ความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่
สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกำกับ การเรียนรู้ของตนเองได้รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม
ที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรู้ได้มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ 
ตลาดแรงงาน  
 2.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยการจัด 
ระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนากำลังคนที่มี
ทักษะขั้นสูงให้สามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนากำลังคน ที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว กำลังคนที่กำลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการ
สำหรับผลิต กำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัด และ
ขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานเข้มข้น 
 2.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทำงานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง สนับสนุน
ให้ธุรกิจชั้นนำในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูง จากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพ่ือกลับมาเป็น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้น
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ให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ความสำคัญกับการดึงดูด
นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
รวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ทำงานร่วมกัน หรือร่วมกับ เครือข่ายอ่ืน ๆ เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศ  
 2.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
  2.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัด ความเหลื่อมล้ำและความยากจน ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา นวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วย
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส สำหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทุนมนุษย์ให้พร้อม สำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยระยะแรก
จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน อย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน 
เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  2.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อ ความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศ
ในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพ่ือนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ กำหนดวาระ
การวิจัยแห่งชาติส่งเสริม ความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และ
ภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและ การพัฒนา
นวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนำไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
  2.5.3 สร้างเครือข่ายการทำวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูป และบูรณาการระบบการเรียน
การสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพ ด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสร้าง
ความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที การค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการทำงานของภาครัฐและภาคเอกชน
ในการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการทำงานกัน
อย่างมี ประสิทธิภาพ รวมทั้ง เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง
นักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม และยกระดับงานวิจัยสู่การเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศ 
 2.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย  
  2.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
ในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่คำนึงถึง ความจำเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง 
พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อน
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จำเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบ
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ฐานข้อมูล เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัว และผู้เรียนระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  2.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสม กับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้
สำหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี กับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคม
สูงวัย  
  2.6.3 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษา
กับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้น กลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยน
การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียน
พ่ีเลี้ยง จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็ก
ที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหา หนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้าง
หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวน รูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม  
  2.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบที่เอ้ือต่อ การพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของทุกช่วงวัย อาทิการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัด
และประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพ
ด้านกีฬาให้สามารถพัฒนา ไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับ 
ความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพ ให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีในอนาคต  
  2.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัย และอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคน
ในชาติหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคม
เข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับ การส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
ในทุกมิติอย่างเป็นระบบและ มีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อ
การมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริม 
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 
 2.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้น
ตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่
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และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิต 
ของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ เรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือทำงานไปพร้อมกัน หรือเลือก
เรียนเฉพาะหลักสูตร ที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเอง
ทั้งในด้านการศึกษาและการดำรงชีวิต 
 4.7 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จากบริบท
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค อาเซียนและสังคมโลก อำนาจหน้าที่
ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ความเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 
– 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 กับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ที่สำคัญคือได้ประเมินสถานะของกระทรวงศึกษาธิการโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT) ตามบริบทในข้างต้นแล้ว จึงสามารถ กำหนดเป็นสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง  
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งได้แก่ เป้าหมายหลักและตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ได้ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์  “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
    “ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจากกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
    “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน 
สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น ๒ เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    “มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการดำรงชีวิต 
    “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความสามัคคี
ปรองดอง 
    “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 
 พันธกิจ 
 1.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
 2.  เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
 3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา พ.ศ.2563-2565 โรงเรียนบ้านพรุใหญ ่
 

22 

 ยุทธศาสตร์ 
 1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 2.  ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 3.  ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 4.  ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
 5.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 6.  ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  กลยุทธ์ 
  1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา ผู้เรียนในรูปแบบ
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2.  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
  3.  ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิตสื่อการเรียน
การสอน ตำราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
  4.  ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
  5.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
  1.  วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด
การศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา 
  2.  ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  3.  เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอน คละชั้นและ
ครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
  4.  สร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  5.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี ประสิทธิภาพ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้ง งานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 
  กลยุทธ์ 
  1.  เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
แพทย์ และพยาบาล 
  2.  เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี 
และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  3.  ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ ให้แก่ผู้เรียน
ตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  4.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
  5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
  6.  ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
  กลยุทธ์ 
  1.  ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ในทุกพ้ืนที่ 
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
  2.  ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และ
วิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  3.  เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
อย่างกว้างขวาง 
  4.  จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
  5.  เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความหลากหลาย 
และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
  1.  พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่ซ้ำซ้อน 
ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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  2.  พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงาน
ผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และ
มีมาตรฐานเดียวกัน 
  3.  ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นำมาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  4.  จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง 
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
  1.  ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น ด้านคุณธรรม 
ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด 
  2.  พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
  3.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดความ เหลื่อมล้ำ 
สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  4.  เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้ง สนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 
  5.  เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็น ภาคีหุ้นส่วน
กับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
  6.  ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็นสถานศึกษา 
นิติบุคคลในกำกับ 
 4.8 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดตรัง 

 วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดตรัง มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตลอดชีวิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำสู่อาชีพ 
อย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานของท้องถิ่น ความเป็นไทย สู่สากล ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 พันธกิจ (Mission)  
 1.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ทุกประเภท  
 2.  เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาแหล่งเรียนรู้ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 3.  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยากรท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 4.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา  
 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วน
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ร่วมจากทุกภาคส่วน 
 6.  พัฒนาการศึกษาเพ่ืออาชีพ การท่องเที่ยวและกีฬา สู่ศูนย์กลางการศึกษาจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
 7.  ส่งเสริมจัดการศึกษาเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ (Strategic)  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยากรท้องถิ่น ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เชื่อมโยงทุกระดับทุกประเภท และส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั่วถึงและเป็นธรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท่องเที่ยว และกีฬาเพ่ืออาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8  การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ของท้องถิ่น บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 เป้าประสงค์ (Goals) 
 เป้าประสงค์ท่ี 1  ผู้เรียนมีจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในวิถีประชาธิปไตย 
 เป้าประสงค์ท่ี 2  ผู้เรียนมีศักยภาพรองรับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าประสงค์ท่ี 3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติ 
งานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 เป้าประสงค์ท่ี 4  ระบบการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนมีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ท่ี 5  ผู้เรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 เป้าประสงค์ท่ี 6  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ท่ี 7  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ท่ี 8  หน่วยงานทางการศึกษา /สถานศึกษา บริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 
 เป้าประสงค์ท่ี 9   สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา 
 เป้าประสงค์ท่ี 10  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพ่ือการท่องเที่ยว และกีฬาสู่อาชีพ 
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 เป้าประสงค์ท่ี 11  ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ของท้องถิ่น บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของชาติ 
 เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในวิถีประชาธิปไตย 
 กลยุทธ์  
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่น
ในประชาธิปไตย  
  2. พัฒนาการจัดการศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมีเป็นพลเมือง ที่ยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน  
 ยุทธศาสตร์ที ่2  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 เป้าประสงค์ 
 2. ผู้เรียนมีศักยภาพรองรับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ 
 4. ระบบการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์  
 1.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2.  พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ ผู้เรียนตรงตามความของการของตลาดแรงงาน 
 3.  ส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.  พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะผู้เรียนตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 5.  พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษและสาขาท่ีจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ทุกระดับ 
 6.  ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและต่อยอดเชิงพาณิชย์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยากรท้องถิ่น ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน  
  เป้าประสงค์ 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ์  
  1. พัฒนาครู คณาจารย์ ครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูสาขาขาดแคลน อย่างเป็นระบบให้สอดคล้อง
กับความต้องการในการจัดการศึกษา ทุกระดับ/ประเภทการศึกษา  
  2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 
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  3. เสริมสร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 
  4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เชื่อมโยงทุกระดับทุกประเภท และส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  เป้าประสงค์  
 5.  ผู้เรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 
 6.  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์  
 1.  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ครอบคลุมคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
 2.  ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา
ที่ทันสมัย 
 3.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของจังหวัด เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน 
 ยุทธศาสตร์ที ่5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ 
 7.  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์  
 1.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาทุกระดับ 
 2.  ส่งเสริมการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ 
 8.  หน่วยงานทางการศึกษา /สถานศึกษา บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 9.  สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา 
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 กลยุทธ์  
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เน้นคุณธรรม โปร่งใส และมีส่วนร่วม 
  2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  3. เสริมสร้างร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ  
  4. ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท่องเที่ยว และกีฬาเพื่ออาชีพ 
 เป้าประสงค์ 
 10.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพ่ือการท่องเที่ยว และกีฬาสู่อาชีพ 
 กลยุทธ์  
 1.  พัฒนาการศึกษาเพ่ืออาชีพ การท่องเที่ยว และกีฬา โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ของท้องถิ่น บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 เป้าประสงค์ 
 11.  ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ของท้องถิ่น บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 กลยุทธ์  
 1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยากรท้องถิ่น เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สืบสาน
การพัฒนา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 4.9 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 สพป. ตรัง เขต 2 
 วิสัยทัศน์ (Vision) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง 
มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน 
 พันธกิจ (Mission) 
 1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
และมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 3.  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออำชีพ 
 4.  สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง 
 6.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
 เป้าประสงค์ (Goal) 
 1.  นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
 2.  นักเรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ
ในการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) 
พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 4.  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และนักเรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 6.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และสถานศึกษา มีการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ (Strategy) 
 กลยุทธ์ที่ 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 กลยุทธ์ที่ 4 : เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
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 กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 1.  พัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
 1.1  พัฒนานักเรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  
และพลเมืองโลกทีดี่ 
 1.2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว และชุมชน 
 2.  พัฒนานักเรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความ
รุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
  2.1  พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
 3.  พัฒนาคุณภาพนักเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ 
  3.1  จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  3.2  สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับสภาพ
บริบทของพ้ืนที่เกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 
 กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 1.  พัฒนาคุณภาพนักเรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ 
ความสนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  1.1  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
  1.2  ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษา ดำเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยม 
ศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวให้นักเรียนค้นหาตนเองนำไปสู่การพัฒนา
นักเรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการและความถนัด
ของนักเรียน 
  1.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพนักเรียน
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ตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่
ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับ  
 กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 1.  พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
  1.1  พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  1.2  ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
ผู้ให้คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร 
 2.  พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของนักเรียน 
  2.1  พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของนักเรียนระดับปฐมวัย 
   (1) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี 
สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   (2) ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และ
ดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มี
ความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   (3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่กำหนด 
   (4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ 
  2.2  พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนานักเรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุก
ด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล  
(Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
   (2) จัดทำเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
และดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลกำรประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
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   (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต  และวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได ้
   (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
   (5) ดำเนินการติดตาม และตรวจสอบให้นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 
  2.3  พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัย
ในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบ
อาชีพ มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) 
และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (2) ประสานการดำเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได ้
   (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
   (5) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพนักเรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรม นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา 
การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้นักเรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข ภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
  2.4  พัฒนาคุณภาพนักเรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
   (1) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
   (2) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการ
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จำเป็นพเิศษเฉพาะบุคคล 
   (3) ส่งเสริมให้สถานศึกษานำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
บริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 
   (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
 3.  นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา 
  3.1  จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 
  3.2  พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  3.3  ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
องค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
  3.4  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้นักเรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
 4.  พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  4.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง  (Need 
Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
  4.2  จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(Career Path) 
  4.3  ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดทำหลักสูตร
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
  4.4  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด
ที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
  4.5  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 
  4.6  ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคล้อง
กับภารกิจและหน้าที่ของตน 
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  4.7  ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  4.8  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัด
ประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
  4.9  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction)  
  4.10  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
  4.11  ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  4.12 ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตาม
ศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
  4.13 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ 
Face - to - Face Training 
 กลยุทธ์ที่ 4 : เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
 1.  สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  1.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 
  1.2  จดัทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวาง
แผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
 2.  ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
  2.1  จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งอำนวยความสะดวก มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัย
ของสถานศึกษา มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษา
ด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษาเป็นสำคัญ
  2.2  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนดโดยเน้นสถานศึกษา
ระดับตำบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  
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  2.3  ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ในทุกมิติ 
 3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน 
 3.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมี
ความปลอดภัยสูง 
 3.2  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่นักเรียน 
 3.3  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน 
 3.4  ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับนักเรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้าง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 3.5  ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital 
Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.6  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
 กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.1  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
  1.2  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
การเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.3  ส่งเสริมสถานศึกษา นักเรียนให้ได้รับการด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.4  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิต
และบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 
  1.5  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือนำ
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ความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  1.6  ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชน
วัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก 
  1.7  พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสถานศึกษา 
  1.8  ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 กลยุทธ์ที่ 6 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
 1. ให้สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  1.1  ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และโครงสร้างการกำกับดูแลของสถานศึกษา
หรือเครือข่ายสถานศึกษา 
  1.2  ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอำนาจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธี 
การสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ ของสถานศึกษาหรือของเครือข่ายสถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงหลัก
ธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือเครือข่ายสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่าง
ของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละพ้ืนที่ 
  1.3  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือเครือข่ายสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระ
ที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
  1.4  จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือเครือข่าย
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  1.5  ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหาร
จัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
  1.6  ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
  1.7  นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือ
การปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  1.8  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบ ระบบบริหารจัดการ 
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ศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
 2.  พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
  2.1  พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่สนับสนุน กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลสถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  2.2  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการทีมุ่่งเน้นคุณธรรม
และความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
  2.3  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
  2.4  เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ศูนย์พัฒนา
วิชาการและเครือข่ายวิชาชีพ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้ชุมชนและท้องถิ่นมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง 
  2.5  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ และมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 3.  พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  3.1  ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนในฐานข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของนักเรียนในมิติต่าง ๆ 
  3.2  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
ทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ทั้งภายใน
และนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทำงานร่วมกับ
แพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 
  3.3  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน
พัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
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ส่วนที่ 2 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพสถานศึกษา 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

สภาพภายในสถานศึกษา 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 

1. ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย  (S1) 
    1.1 สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีการกระจาย
อำนาจการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม   
    1.2  สถานศึกษามีอิสระในการนำนโยบายการบริหารงานร่วมกับ
เครือข่ายผู้ปกครองและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน จนงานบรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
 1.1 ขาดการใช้เทคโนโลยีประสานงานด้านนโยบาย
และการประชาสัมพันธ์ 
 

2. ปัจจัยด้านผลผลิตและการให้บริการ  (S2) 
 2.1  สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และสามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนได้ 
 2.2  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย 
ส่งกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมสอดคล้องกับท้องถิ่น และชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วม 
 2.3  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ได้
มาตรฐาน และกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพอย่างชัดเจน  

     
  2.1  ผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางวิชาและคะแนน 
O-NET ของนักเรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
 2.2   ทักษะการอ่าน และการเขียนของนักเรียนของ
ผู้เรียนยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย   
 
 

3. ปัจจัยด้านบุคลากร (Man) (M1) 
 3.1  ครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 3.2 ครูมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นทีม   
 3.3  ครูและบุคลากรทุกคนมีความตระหนักรู้คุณค่าขององค์กร 
เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

 
 3.1 ครูและบุคลากรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3.2 ผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไม่ได้นำไปพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

4. ปัจจัยด้านการเงิน (Money) (M2) 
 4.1 สถานศึกษามีการใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
สามารถตรวจสอบได้ 

 
 4.1 โรงเรียนขนาดเล็กได้รับงบประมาณเพื่อการบริหาร 
จัดการและการพัฒนาการศึกษาไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
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สภาพภายในสถานศึกษา 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 

 4.2 สถานได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบุคคลหน่วยงาน/องค์กร
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

 

5. ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) (M3) 
 5.1 สถานศึกษามีอาคารเรียนที่เพียงพอเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน
มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่อย่างสม่ำเสมอโดยความร่วมมือ
จากชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและให้บริการแก่ชุมชนและองค์กรภายนอก 
 5.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มคา่ 

 
  5.1 สถานศึกษาขาดแคลนวัสดุ/อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ห้องสมุดต่าง ๆ รวมทั้งหนังสือที่จะให้ผู้เรียนได้ศึกษาหา
ความรู ้
  5.2 สถานศึกษาไม่มีห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะห้อง
วิทยาศาสตร์ที่จะใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

6. ปัจจัยด้านการจัดการ (Management) ( M4)   
 6.1  สถานศึกษามีการวางระบบการบริหาร และการกระจายอำนาจ
ในการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่ายอย่างชัดเจน โดยใช้หลักประชาธิปไตย
และใช้ความเป็นกัลยาณมิตรในการปฏิบัติงาน 
 6.2  สถานศึกษามีการประสานงานในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 6.3 สถานศกึษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีการติดตาม
ผลอย่างเป็นระบบ 
 6.4 ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางระบบ กำหนดแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีระบบการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

 
 6.1 ขาดทักษะด้านการจัดการกับข้อมูลสารสนเทศ 
จึงไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2 แผนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ขาดความต่อเนื่อง และการติดตาม 



แผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา พ.ศ.2563-2565 โรงเรียนบ้านพรุใหญ ่
 

40 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
สภาพภายนอกสถานศึกษา 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 

1. ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม (S) 
    1.1 สถานศึกษามีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ภูมิ ปัญญา 
ที่ดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นที่หลากหลาย สามารถเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ชุมชนได้ 
    1.2  สถานศึกษาอยู่ในพื้นที่เขตชุมชน ที่มีการคมนาคมสะดวก  
 1.3 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ 
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 1.4 มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้ในการจัด 
การเรียนรู ้

 
 1.1 ครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
ผู้ปกครองมีรายได้น้อย และระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
ที่ไม่สูงนัก 
 1.2 ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ส่งผล
ให้นักเรียนมีการใช้สื่อโซเชียลกันอย่างแพร่หลาย แต่ขาด
ความรู้ และการคิดตัดสินใจในการใช้โซเชียลที่ถูกต้อง และ
เหมาะสม 
 1.3 ครอบครัวส่วนใหญ่มีปัญหาการหย่าร้าง 

2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (T) 
 2.1 สถานศึกษามีความตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีมาใช่ในการบริหาร
จัดการ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 2.2 ผู้เรียน มีความสนใจและต้องการที่จะพัฒนาความรู้ ทางด้าน
เทคโนโลยี 

 
 2.1 ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ/บำรุงรักษา สื่อวัสดุ 
อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เนื่องจากมีราคาสูง 
 2.2 ครอบครัว ชุมชนขาดการควบคุมการใช้เทคโนโลยี 
ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ไม่เหมาะสม 

3. ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ (E) 
 3.1 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา องค์กรเอกชน ร่วมกับทางโรงเรียนได้รับการบริจาคทุน
ทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาส
ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

 
 3.1 สภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้
ผู้ปกครองมีการย้ายถิ่นฐาน ที่ทำงาน 
 3.2 เศรษฐกิจชุมชนไม่เอื้อประโยชน์ในการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 
 3.3 คนว่างงาน ทำให้เกิดความยากจน มีภาระหนี้สิน 
เพิ่มมากขึ้น 

4. ปัจจัยด้านการการเมือง กฎหมายและนโยบาย (P) 
 4.1 มีกฎหมาย พ.ร.บ. การศึกษา นโยบาย ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม
ซึ่งเอ้ือต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 4.2 ผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้ความสำคัญในการสนับสนุนการจัด การศึกษา  

 
 4.1 มีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร ทำให้นโยบาย 
เปลี่ยนตามรัฐบาลด้วย 
 4.2 การกระจายงบประมาณไม่ทั่วถึงและไม่เหมาะสม 
 4.3 การเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชา กำหนดแนวทาง
การปฏิบัติงานของต้นสังกัดบ่อย ส่งผลให้การดำเนินงาน 
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ผลการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Matrix Analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพภายนอกสถานศึกษา 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 

 4.3 ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้นจากนโยบาย เรียนฟรี 
15 ปีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล 

ขาดความต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์การพัฒนาตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือความม่ันคง เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และมุ่ง
    สู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อการจัดการศึกษาอย่างมี
    ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแนวทางตามหลัก
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างโอกาส ความเสมอภาค  ลดความเหลื่อมล้ำ นักเรียนทุกคน
    ได้รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
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ส่วนที่ 3  

ทิศทางการจัดการศึกษา 
 
1. วิสัยทัศน์ 
  โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ก้าวทันเทคโนโลยี 
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พันธกิจ 
 2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 
 2.2 สร้างโอกาส ความเสมอภาค  ลดความเหลื่อมล้ำ  ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 2.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4 จัดการศึกษาท่ีสร้างความร่วมมือกับชุมชน เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 2.5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เป้าประสงค์ 
 3.1 โรงเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
 3.2 นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่
สากล นำไปสู่การสร้างความสามรถในการแข่งขันของประเทศ 
 3.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 3.4 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ ได้รับการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
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ส่วนที่ 4 
กรอบกลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563 - 2565 

 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือความมั่นคง เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ฐานข้อมูล ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. เด็กปฐมวัยมีพฒันาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม 
และสตปิัญญา 

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการผา่น
เกณฑ์การประเมินในระดบัดีขึ้น
ไป 
- พัฒนาการด้านร่างกาย 
- พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ 
- พัฒนาการด้านสังคม 
- พัฒนาการด้านสตปิัญญา 

 
 
 
ระดับด ี
ระดับด ี
ระดับด ี
ระดับด ี

 
 
 
ระดับด ี
ระดับด ี
ระดับด ี
ระดับด ี

 
 
 
ระดับด ี
ระดับด ี
ระดับด ี
ระดับด ี

 
 
 
ระดับด ี
ระดับด ี
ระดับด ี
ระดับด ี

 
 
 
ระดับด ี
ระดับด ี
ระดับด ี
ระดับด ี

1. พัฒนาบุคลากรปฐมวัยให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย
อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี1. 
2. พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย โดยอาศัยความร่วมมือ
จากผู้ปกครอง ชุมน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ
ตามหลักสูตร และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เพิ่มข้ึน 

1. ร้อยละของนักเรียผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระอยู่ใน
ระดับ 3 ขึ้นไป เพิ่มข้ึน 
 

 54.63 60 65 70 3. เร่งยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย 
คำนึงถึงผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ฐานข้อมูล ค่าเป้าหมาย  

กลยุทธ์ริเริ่ม 
2561 2562 2563 2564 2565 

 2. ร้อยละของนักเรียนมีคณุลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
กำหนดระดับดีขึน้ไปเพิ่มข้ึน 
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยนักเรียน
มีผลการทดสอบระดับชาติ NT 
และ O-NET (ภาษาไทย,คณิตศาสตร์

,วิทยาศาสตร์,ภาษาต่างประเทศ)

เพิ่มข้ึน 

  89.5 
 
 

เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 2 

90 
 
 

เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 5 

92 
 
 

เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 6 

 

3. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

1. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยนักเรียน
ที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 3R 8C 

- - 65 70 75 1. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยอาศัยความรว่มมือจาก
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตร
กำหนด มีภูมิคุ้มกันในตนเอง 

1. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะ
ค่านิยมที่ดงีามตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามหลักสตูร ผ่าน
เกณฑ์การประเมินในระดบัดีขึ้น
ไป 
2. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถป้องกัน
ตนเองจากภัยรูปแบบใหม่ 
 

87.4 
 
 
 
 
- 

86.5 
 
 
 
 
- 

85 83 90 1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ภายใต้บริบทของท้องถิน่ โดยความ
ร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
การใช้สื่อ เทคโนโลยีอย่างเทา่ทนั สามารถติด
สินใจหรือเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ฐานข้อมูล ค่าเป้าหมาย  

กลยุทธ์ริเริ่ม 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. ครูและบุคลากรยุคใหม่ที่มี
ขีดความสามารถในการเรียนรู้ 
รองรับการเปลี่ยนแปลง และ
สามารถปฏบิัติงานได้ตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

1. ร้อยละของครูและบุคลากร
ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวชิาชีพ 
2. ร้อยละของครูได้รบัการพฒันา
วิชาชีพไมน่้อยกว่า 20 ชั่วโมง
ต่อปี 
3. ร้อยละของครูและบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
สื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน ผ่าน
เกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
4. ร้อยละของครูและบุคลากร
ร่วมมือกับชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย 

70 
 
 

80 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

70 
 
 

90 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

100 
 
 

100 
 
 

60 
 
 
 
 

60 

100 
 
 

100 
 
 

70 
 
 
 
 

65 

100 
 
 

100 
 
 

80 
 
 
 
 

70 

1. พัฒนาข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
และสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
2. พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างเปน็ระบบ และสามารถนำ
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างเป็นระบบ 
3. พัฒนาครูและบุคลาการให้มีความรู้ ความสามารถ
ด้านการใช้เทคโนโลยี โดยอาศัยความร่วมมือ
จากชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ฐานข้อมูล ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
2561 2562 2563 2564 2565 

2. ครูและบุคลากรน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ร้อยละของครูและบุคลากร
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

- - 90 100 100 1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและแนวทางตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปปฏบิัติได้
จริง ภายใต้บริบทท้องถิ่นทีน่ักเรียนอาศัย 

 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ฐานข้อมูล ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

กลยุทธ์ริเริ่ม 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. สถานศึกษามีสภาพ 
แวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
สู่การเปน็แหลง่เรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน 

1. ระดับความสำเร็จของสถานศึกษา
ที่จัดสภาพ แวดล้อมทางกายภาพ
ทางสงัคมสู่การเปน็แหล่งเรียนรู้
อย่างยั่งยืน 
2. ระดับความสำเร็จของการจัด
สภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการ
เรียนรู้ระดับปฐมวัยอยา่งปลอดภัย
และเพียงพอ 
3. ระดับความสำเร็จของโรงเรียน
ที่มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่
มีคุณภาพ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

ระดับด ี
 
 
 

ระดับด ี
 
 
 

ระดับด ี

ระดับ 
ดีมาก 

 
 

ระดับ 
ดีมาก 

 
 

ระดับดี
มาก 

 

ระดับ 
ดีมาก 

 
 

ระดับ 
ดีมาก 

 
 

ระดับดี
มาก 

 

1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน แหล่งเรียนรู้ 
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย 
เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยแสวงหาความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วน 
2. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ฐานข้อมูล ค่าเป้าหมาย  

กลยุทธ์ริเริ่ม 
2561 2562 2563 2564 2565 

2. สถานศึกษาจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มุ่งเสริม สืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

1. ระดับความสำเร็จของ
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
2. ระดับความร่วมมือของคนใน
ชุมชนที่ร่วมจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
3. ร้อยละของนักเรียนสามารถ
ที่สามารถต่อยอดทักษะสู่การ
สร้างอาชพี 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

ระดับด ี
 
 
 

ระดับด ี
 
 
 

50 

ระดับ 
ดี 

มาก 
 

ระดับ 
ดีมาก 

 
 

55 

ระดับ 
ดีมาก 

 
 

ระดับ 
ดีมาก 

 
 

60 

1. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น โดยความร่วมมือของ
ชุมชน 
2. พัฒนาและต่อยอดทักษะความรู้ของนักเรียน
สู่การประกอบอาชพี 
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ฐานข้อมูล ค่าเป้าหมาย  

กลยุทธ์ริเริ่ม 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
ที่คำนงึความเหมาะสม ไมท่ำลาย
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ
แนวทางตามหลักปรชัญาของ
สถานศึกษา 

1. ระดับความสำเร็จของ
สถานศึกษาในการจัดสภาพ 
แวดล้อมให้น่าอยู่ มีความ
ปลอดภัยกับนักเรียน 
2. ระดับความสำเร็จของ
สถานศึกษาในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. ระดับความสำเร็จของ
สถานศึกษา มีแหลง่เรียนรู้ 
ที่สอดคล้องตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

พอใช้ 
 
 
 

พอใช้ 
 
 

พอใช้ 

ดี 
 
 
 
ดี 
 
 
ดี 

ดีมาก 
 
 
 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 

1. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และสภาพ 
แวดล้อมที่มีอยู่เดิมของสถานศึกษาให้มีความร่ม
รื่น สวยงาม และปลอดภัย โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ 
2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม
ของสถานศึกษาให้เป็นศนูย์การเรียนรู้ตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สำหรับนักเรียนและชุมชน โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากชุมชน และหน่วยงานตา่ง ๆ  

2. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ร้อยละของครูผู้สอนมีแผน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- - 70 100 100 1. ปรับปรุงการจัดกระบวนการจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวทางของหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เนน้การ
ปฏิบัติจริงโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรม และ
ทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ฐานข้อมูล ค่าเป้าหมาย  

กลยุทธ์ริเริ่ม 
2561 2562 2563 2564 2565 

 2. ร้อยละของครูผู้สอนได้รับ 
การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - 100 100 100 2. ปรับปรุงระบบการนิเทศ ติดตามการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการรูปแบบที่
หลากหลาย 

3. นักเรียนมีความมีความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถนำ
แนวทางตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจำวนัได้อย่าง
เหมาะสม 

1. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถนำ
แนวทางตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต 
ประจำวัน ได้อย่างเหมาะสม 

- - 65 70 75 1. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจและ
แนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถนำไปปฏิบัตไิด้จริง ภายใต้บริบท
ท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัย 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างโอกาส ความเสมอภาค  ลดความเหลื่อมล้ำ นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่าง

 ทั่วถึงและเท่าเทียม 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ฐานข้อมูล ค่าเป้าหมาย  

กลยุทธ์ริเริ่ม 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสาร 
(ICT) มาใช้ในการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ระดับความสำเร็จของสถานศึกษา
ที่จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจในการนำ
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ระดับความสำเร็จของสถานศึกษา
ในการให้บริการ และการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา
ให้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ  

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

พอใช้ 
 
 

70 
 
 
 

พอใช้ 

ดี 
 
 

75 
 
 
 
ดี 

ดีมาก 
 
 

80 
 
 
 

ดีมาก 

1. พัฒนาและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา และการนำมาใช้ไดอ้ย่างเหมาะสม 
2. พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถใช้
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัตงิานได้อยา่ง
เหมาะสม และมปีระสทิธิภาพ 
3. ปรับปรุงระบบการให้บริการ และการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารดา้นการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมาใช้
ในการบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 5 
โครงการ/กิจกรรม ระยะ 5 ป ี

 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือความมั่นคง เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 
 

1. พัฒนาบุคลากรปฐมวัยให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่มี
ความหลากหลายอยา่งต่อเนื่อง และ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลย ี
2. พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบ
ทุกด้านสอดคล้องกบัหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดย
อาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมสำคัญ 
1. การจัดประสบการณ์ตามหลกัสูตร
ปฐมวัย 
2. บ้านนักวทิยาศาสตร์น้อย 
3. เด็กปฐมวัยมุ่งสู่ความเปน็เลิศ 
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงาน 
5. สร้างสนามเด็กเล่น “เล่นตามรอยพระ
ยุคลบาท” 
6. กิจกรรมบัณฑิตน้อย 

320,000 350,508 352,000 กลุ่มบริหารวิชาการ 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

2. นักเรียนมีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่เพิ่มขึ้น 

3. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

 
 
 

4. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตร
กำหนด มีภูมิคุ้มกนัในตนเอง 
 

3. เร่งยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้นด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความ
หลากหลาย คำนึงถึงผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
4. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โดยอาศัยความร่วมมือ
จากชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
5. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ภายใตบ้ริบทของท้องถิ่น 
โดยความร่วมมือจากผูป้กครอง ชุมชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวการใช้สื่อ เทคโนโลยอีย่าง
เท่าทัน สามารถติดสินใจหรือเลือกใช้ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมสำคัญ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
3. พัฒนาการอ่านและการเขียน 
4. เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) และ (NT) 
5. พัฒนาการสร้าง/ใช้นวัตกรรมเพื่อ
นำมาใช้ในการยกระดบัคุณภาพผู้เรียน 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
6. เตรียมความพร้อม พฒันาความสามารถ
พิเศษ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
7. นิเทศภายในโดยใช้รูปแบบ coaching 
8. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

100,000 100,000 102,000 กลุ่มบริหารวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1. ครูและบุคลากรยุคใหม่ที่มี
ขีดความสามารถในการเรียนรู ้
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
และสามารถปฏิบัตงิานได้
ตรงตามมาตรฐานวชิาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ครูและบุคลากรน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. พัฒนาข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะที่
สูงขึ้น และสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
2. พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเป็น
ระบบ และสามารถนำข้อมูลสารสนเทศ
มาใช้ในการปฏบิัติงานได้อย่างเป็นระบบ 
3. พัฒนาครูและบุคลาการให้มีความรู้ 
ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี โดย
อาศัยความร่วมมือจากชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและแนวทางตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นำไปปฏบิัติได้จริง ภายใตบ้ริบทท้องถิ่น
ที่นักเรียนอาศัย 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
กิจกรรมสำคัญ 
1. ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. พัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี 
การผลิตสื่อและนวัตกรรม 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูให้
มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

4. วางแผนการกำหนดอัตรากำลังครู/
สร้างขวัญและกำลังใจ 
โครงการพัฒนาระบบการบรหิารงาน
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์
กิจกรรมสำคัญ 
1. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
3. การพัฒนาระบบการบริหารงาน 4 ฝ่าย 

4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
5. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

200,000 202,000 201,000 กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความร่วมมือ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1. สถานศึกษามีสภาพ 
แวดล้อมและบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ สู่การเป็นแหลง่
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 
 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มุ่งเสริม สืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน แหล่งเรียนรู้ 
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น 
ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยแสวงหา
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
2. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 
3. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
ความร่วมมือของชุมชน 
4. พัฒนาและต่อยอดทักษะความรู้ของ
นักเรียนสู่การประกอบอาชีพ 

โครงการคุณธรรมนำพรุใหญ่ 
กิจกรรมสำคัญ 
1. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

2. โรงเรียนธนาคาร 

3. เสริมสร้างคุณธรรม 

4. ค่านิยมไทย 
5. เสริมทักษะ ฝึกอาชีพ (ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้) 
6. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

10,000 10,000 10,500 กลุ่มบริหารทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1. สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมที่คำนึงความ
เหมาะสม ไม่ทำลาย
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้อง
กับแนวทางตามหลักปรัชญา
ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
2. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และ
สภาพ แวดล้อมที่มีอยู่เดิมของ
สถานศึกษาให้มีความร่มร่ืน สวยงาม 
และปลอดภัย โดยอาศัยความรว่มมือ
จากชุมชน และหน่วยงานตา่ง ๆ 
2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ที่มี
อยู่เดิมของสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนและ
ชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชน 
และหน่วยงานตา่ง ๆ 
3. พัฒนาการจัดกระบวนการจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวทางของหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
เน้นการปฏิบตัิจริงโดยประยุกต์ใชน้วัตกรรม 
และทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น 

โครงการการจัดการศึกษาที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมสำคัญ 
1. สร้างวินัยในการทิ้งขยะ 
2. นักจัดการขยะ 

3. สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมสำคัญ 
1. อาหารกลางวัน (อาหารอ่อนหวาน) 
2. มาตรฐานห้องพยาบาล 

3. ขยับกายบริหารสมอง 
4. ส่งเสริมทักษะด้านกีฬา ห่างไกลยา
เสพติด 

5. รู้ทันโรคภัยใกล้ตัว 
6. ฟันสวยยิ้มใส 

7. สถานศึกษาปลอดภัย 
 

7,500 
 
 
 
 
 

565,000 

8,000 
 
 
 
 
 

569,000 

8,500 
 
 
 
 
 

570,000 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

 4. ปรับปรุงระบบการนิเทศ ติดตามการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการรูปแบบ
ที่หลากหลาย 
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กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
 ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1. สถานศึกษามีระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ และ
การสื่อสาร (ICT) มาใช้ใน
การบริหารจัดการและการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาและนำเทคโนโลยีทีท่นัสมัยมา
ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา และการนำมาใช้ได้
อย่างเหมาะสม 
2. พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถใช้
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัตงิานได้
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธภิาพ 
3. ปรับปรุงระบบการให้บริการ และการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยนำ
เทคโนโลยทีี่ทันสมัยมาใช้ในการบริหาร
จัดการ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
กิจกรรมสำคัญ 
1. ศึกษารูปแบบและแนวทางการ
ดำเนินงานตามนโยบาย 

2. สนับสนุนค่าหนังสือเรียน 

3. สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และ
เครื่องแบบนักเรียน 

4. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

274,000 275,000 276,000  
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ กลยุทธ์ริเริ่ม โครงการ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมสำคัญ 
1. เยี่ยมบ้านนักเรียน 
2. คัดกรองนักเรียน 

3. ประชุมผู้ปกครอง 
4. กิจกรรมการแนะแนว 
5. กิจกรรมการรับนักเรียน 

7,000 7,000 8,000 กลุ่มบริหารทั่วไป 
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ส่วนที่ 6 
การบริหารแผนไปสู่การปฏิบัต ิ

 
 การดำเนินการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัตินั้น ทางโรงเรียนเรียนบ้านพรุใหญ่ได้กำหนด
แนวทางการดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน งบประมาณการดำเนินงาน และการกำกับ ติดตาม ประเมิน
และรายงานผลการดำเนินงานโครงการทุกขั้นตอน ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 
นับเป็นปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงาน โครงการประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ดังนี้ 
 

1. บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา(Code  of  Practice) 
       โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ประกอบด้วยผู้บริหาร  หัวหน้ากลุ่มงาน 
ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา  ซึ่งทุกฝ่าย
จะร่วมมือกันดำเนินงานเพ่ือพัฒนาโรงเรียนมุ่งสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาตามเป้าหมายของโรงเรียน ดังนี้ 
 1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          บทบาทหน้าที่ 
  1.1.1 เป็นที่ปรึกษาและให้ความเห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
        1.1.2 ร่วมมือกับโรงเรียนกำหนดยุทธศาสตร์ เพ่ือวางแผนปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน ให้ตอบสนองความต้องการ
จำเป็นของโรงเรียนและชุมชน และสอดคล้องกับนโยบาย แผนการศึกษา และแนวทางปฏิรูปการศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน กำกับการดำเนินงานชองโรงเรียน 
 1.1.3 รับทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และร่วมเสนอแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน
ของโรงเรียน 
 1.1.4 เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติคุณของโรงเรียน 
 1.2 ผู้บริหารโรงเรียน 
         บทบาทหน้าที่ 
  1.2.1 กำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
   1) จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักการ โครงสร้างและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
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   2) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ต่อนักเรียนและนักเรียน 
  3) พัฒนาระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากร
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
  4) ควบคุมการดำเนินงาน และบริหารงานด้านต่าง  ๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 1.2.2 การให้บริการ 
 1) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย  ทุกงาน ให้มีความรู้ ความสามารถในปฏิบัติงานในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีเกิดประสิทธิภาพ 
 2) ปรับปรุงและพัฒนา ตลอดจนดูแลรักษา อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไปเพ่ือเอ้ืออำนวยต่อ
การจัดการเรียนการเรียน และก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
 3) เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และสวัสดิการของบุคลากรภายในโรงเรียน และส่งเสริมการทำงาน
เป็นทีม 
 4) นิเทศติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลต่อผู้ปกครองและชุมชน 
 1.3 หัวหน้างาน 
          บทบาทและหน้าที่ 
 1.3.1 ปฏิบัติงานสนองนโยบายของโรงเรียน 
  1.3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานในหมวด / งาน 
 1.3.3 กำหนด  มอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบงานในหมวด / งาน 
  1.3.4 ร่วมมือกับบุคลากรในหมวด / งาน ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสร้างสรรค์ 
  1.3.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำลังใจแก่บุคลากรในหมวด / งาน 
 1.3.6 มีความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
  1.3.7 ประสานกับ ฝ่าย / หมวด / งาน อื่นภายในโรงเรียนและร่วมมือกันดำเนินงานของโรงเรียน 
  1.3.8 มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และเป็นที่ยอดรับนับถือจากผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 1.3.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
  1.3.10 นิเทศ ติดตามประเมินผลและพัฒนางานหมวด / งาน อย่างต่อเนื่อง 
 1.4 ครู 
        บทบาทและหน้าที่ 
 1.4.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของราชการ รักษาจรรยาบรรณ มารยาทและวินัยตาม
ระเบียบ ประเพณี และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
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 1.4.2 ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ในจุดเน้นของธรรมนูญโรงเรียน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
 1.4.3 มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล นำผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน 
 1.4.4 พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ เทคนิคการสอน เพ่ือให้นกเรียนได้พัฒนาตนเอง 
 1.4.5 มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลา เพ่ือพัฒนางานโรงเรียนและอบรมสั่งสอน ดูแล ติดตาม
พฤติกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
 1.4.6 ให้ความรัก ความเอ้ืออาทร เอาใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
 1.4.7 เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ระหว่างเพ่ือนร่วมงานและนักเรียน 
 1.4.8 ประพฤติ ปฏิบัตินอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 
 1.4.9 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความรักเต็มใจเต็มเวลา และ
เต็มความสามารถ 
 1.4.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนได้มอบหมาย 
  1.4.11 ให้บริการแก่ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มาติดต่อราชการด้วยความสุภาพอ่อนโยน และความเต็มใจ 
 1.4.12 สะสมแฟ้มผลงาน และประเมินการปฏิบัติงานตนเอง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 
 1.5 ลูกจ้างประจำ 
          บทบาทหน้าที่ 
  1.5.1 ปฏิบัติตามระเบียบ กฎข้อบังคับของโรงเรียนโดยเคร่งครัดปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ตามภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 
  1.5.2 มีความสุภาพ อ่อนน้อม ต่อครู-อาจารย์ ผู้ร่วมงานและชุมชน 
  1.5.3 มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 1.5.4 มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน และอุทิศเวลาให้แก่ราชการ 
 1.5.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 1.6 ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
          บทบาทและหน้าที่ 
 1.6.1 สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 1.6.2 มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย วางแผนการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
คุณภาพ การศึกษาของโรนงเรียน 
 1.6.3 เข้าร่วมประชุม ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน อย่างสม่ำเสมอ พร้อมสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 
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 1.6.4 ช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณลักษณะและพฤติกรรมของนักเรียนในด้าน ต่าง ๆ    
 1.7 นักเรียน 
          บทบาทหน้าที่ 
  1.7.1 ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด   
 1.7.2 มีหน้าที่ รับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียน ประกอบกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
  1.7.3 มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครู-อาจารย์และผู้มีคุณ 
  1.7.4 ปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา  
  1.7.5 ไม่ประพฤติตนเกี่ยวข้องกับอบายมุข อันเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตัวเองและโรงเรียน 
 1.7.6 มีส่วนร่วมในการ รักษา ดูแล ห้องเรียน อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
 1.7.7 มีความรักสามัคคี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและการทำงานร่วมกัน 
 1.7.8 ปฏิบัติตามกฎ –ระเบียบของโรงเรียน 
 1.7.9 ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์มรดกไทย 
  1.7.10 ช่วยกันสร้างและรักษาชื่อเสียง เกียรติคุณของโรงเรียน 
 1.7.11 เผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติภูมิของโรงเรียนให้ชุมชนและสังคมยอมรับ 
 แผนพัฒนาการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563-2565 จัดทำขึ้นเพ่ือ
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติการที่เชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบาย  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องตามแนวทาง ดังนี้ 

2. การบริหารแผน 

 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563 - 2565 ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการ ดังนี้ 
 1. หลักนิติธรรม คือ การดำเนินการจะต้องถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเป็นหลักในการดาเนินการในทุกขั้นตอน 
 2. หลักคุณธรรม คือ การดำเนินการจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมอันดี ไม่ทำให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน 
 3.  หลักความโปร่งใส คือ การดำเนินการจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
 4.  หลักความมีส่วนร่วม คือ การดำเนินการจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีส่วนได้  
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
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 5.  หลักความรับผิดชอบ คือ การดำเนินการจะมีผู้ได้รับมอบหมายและต้องมีความรับผิดชอบ พร้อมที่
จะปรับปรุงและแก้ไขได้ต่อไป 
 6.  หลักความคุ้มค่า คือ การดำเนินการต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด ดังนั้นในการบริหาร
จัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3.  การกำกับติดตามและประเมินผล 
 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ กำหนดแนวทางการกากับติดตามการดาเนินงานในการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565 ยึดวงจรคุณภาพ (PDCA: DEMING CYCLE) ของ 
Dr. Edward W. Deming ดังนี้ 
 1.  P : PLAN การวางแผนจัดทำโครงการ 
 - วัตถุประสงค์เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่ 
 - มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่ 
 -  ระยะเวลาดาเนินการที่กำหนดไว้เหมาะสมหรือไม่ 
 -  งบประมาณท่ีกำหนดเหมาะสมหรือไม่ 
 -  มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนดาเนินการหรือไม่ 
 2.  D : DO การกากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 -  มีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการหรือไม่ 
 -  มีผู้รับผิดชอบดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 
 -  มีการประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องมากน้อยเพียงไร 
 -  สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ 
 -  สามารถดำเนินการได้ตามงบประมาณท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
 3.  C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน 
 -  ได้มีการกำหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่ 
 -  มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ 
 -  ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ 
 -  ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการดำเนินการมีหรือไม่ 
 -  ข้อดี/จุดแข็งของการดำเนินการมีหรือไม ่
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 4.  A : ACTION นาข้อมูลที่ได้จากการกำกับติดตามการดาเนินงานไปปรับปรุงต่อไป 
 -  มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ 
 -  มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมข้ึน 
 -  มีการนำผลที่ได้จากการระดมสมอง เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสำหรับใช้วางแผนจัดทำ  
โครงการในครั้งต่อไป 
 -  กำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป 
  การติดตามประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ พ.ศ. 2563-2565 ไปสู่
การปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการสำคัญ ดังนี้ 
 1.  ให้ความสำคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลสำเร็จ และผลกระทบของการดำเนินงาน 
อย่างต่อเนื่อง และผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 
 2.  โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ ทำหน้าที่กำหนดแนวทางการติดตามความก้าวหน้า การบริหารจัดการนำแผน 
พัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ พัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จของการแปลงแผนฯ โดยนำวิธีการติดตามประเมินผล
ที่เหมาะสมมาใช้ และประสานการติดตามประเมินผลกับคณะกรรมการระดับต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินการติดตาม
ประเมินผลกระทบการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 
 3.  พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพ่ือให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการทบทวน ปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์ 
 4.  เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกลุ่ม
ติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบความโปร่งใสและความสำเร็จของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน 
รวมทั้ง พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และจัดทำข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน 
 5.  สร้างการเชื่อมโยงโครงข่าย ข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นระบบ 
ที่เข้าใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยา เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน 
และติดตามประเมินผลในระดับต่าง ๆ ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมากข้ึน 
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โรงเรียนบ้านพรใุหญ่
สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรงั  เขต 2

สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ


