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ส่วนที่ 2 

ทิศทางในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560 
  มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเปน็เวลาสบิสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
  รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง        
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินยั อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
  รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ และส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี ้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
  การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม และรัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาตามความถนัดของตน 
  ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา
และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้
มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
ด้วย ทั้งนี ้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุน                
เป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ได้น ากรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2560 – 2579  
นโยบายรัฐบาล นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)                          
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี                
(พ.ศ. 2563-2565) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  นโยบายส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล นโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม และบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง               
มาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ  

ที่ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมาตรา        
ทีต่้องน าไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการ  
การศึกษาของประชาชน ในประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องด้านการจัดการศึกษา ดังนี้    

1.1 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ  
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย   

1.2 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนา  
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  

1.3 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง รวมทั้งส่งเสริม  
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ใน   
การจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว 
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

1.4 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญได้  
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา              
รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตาม ความถนัด              
ของตน 

1.6 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
ในการศึกษา และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 

1.7 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
1.7.1 ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็ก 

ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
1.7.2 ด าเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ตาม 

วัตถุประสงค์ข้อ 1.6 
1.7.3 ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ 

ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพครู 

1.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความ
ถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันทั้งใน 
ระดับชาติและระดับพ้ืนที่ 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ 

เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง 

ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2560 

ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 -2580 โดยมีวสิัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 -2580 ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียม และความ 

เสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ของรัพยากรธรรมชาติ 
และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลา
ของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1.1 เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

2.1 เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

3.1 เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  
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3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579       
เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็น
กรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดย
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษา
เพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก ที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -
2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ  ได้แก่ 1)           
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 2) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 3) คุณภาพการศึกษา 
(Quality) 4) ประสิทธิภาพ(Efficiency) และ 5) ตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 
ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต            
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21  

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบท 
บัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
  3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคค ีและร่วมมือ 
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายใน 
ประเทศลดลง 

ยุทธศาสตร์ 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ 
 การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
ศึกษาแห่งชาติจะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ต้อง
ยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความส าเร็จให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องด าเนินการ ดังนี้ 
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 1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมใน    
การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษา             
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 
 2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติ        
ทุกหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการ
ก ากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผล
อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็น    
การจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วน ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และท่ัวถึง (Inclusive Education) 
ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) 
 4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ 
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน/โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาการศึกษา
เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของ
ตลาดงานและประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด 
 5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหาร 
งานให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับ
ภูมิภาค และสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มี
มาตรฐาน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
 6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการ และเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ 
ภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานต่อสาธารณชน       
จะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ             
และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
 7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทาง
การเงิน ในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 
 
4. นโยบายรัฐบาล   
 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  
โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินการให้มีการ 
ปฏิรูปต่าง ๆ ส่งเสริมความสามัคคี และสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ดังนี้   
 นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น 
องค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะ
เชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ 
ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุน   
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และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ แบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย 
 นโยบายที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อม่ันใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส 
ก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าทีฝ่่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิม
ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้รวมทั้ง เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะ
สากล เป็นต้น 
 2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม การเมือง 
และความมั่นคงอาเซียน ในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาต ิสร้างความไว้วางใจกบัประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไข
ปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบยีบการพฒันาตามกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้า
มนุษย ์การกระท าอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้อง
ได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้
เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลการปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่าง
ด้าว เป็นต้น 
 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน ายุทธศาสตร์
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวธิ ีพร้อมส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความ
คิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความ
รุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพนัธ์กับต่างประเทศ 
และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
 
 นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้
เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
 นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้าปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา               
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียน ลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษาปรับปรุงและบูรณาการระบบกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
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ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
 นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทั่วถึงและร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพ โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
 นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวน การ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการ
พัฒนาผู้เรียน โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
 นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการ
เรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะ
ที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 
 นโยบายที่ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสรมิระบบการเรียนการสอนที่
เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขา                   
ที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไป
ท างานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความ
ร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
 นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนรุักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิต
และบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะเป็นล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด เร่งก าจัดขยะ
มูลฝอยตกค้าง สะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนที่ใดท่ีสามารถจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ส าหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะ
พัฒนาระบบก ากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความ
เสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ความส าคัญในการจัดการ อย่างครบวงจรและใช้
มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
 
 นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่
มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกระดับอย่าง



   แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา  2565 

กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  สพม.กส.    38 

 

เคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น เช่น ระเบียบการจัดซื้อ     จัดจ้าง การอนุมัติ 
การขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
 
5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
      นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ(พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและ 
แผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม 
เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติโดยก าหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางหรือ 
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติการก าหนด 
ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่องแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติแผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
กับความม่ันคงแห่งชาติหรือก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ 
มั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง 
แห่งชาติซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ19 แผน ได้แก่  
 1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
  2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความม่ันคง  
 3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก 
ของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 
 5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  
 6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง  
 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง  
 9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
 10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต  
 12) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน  
 13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล  
 14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
 15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
 16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
 17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน  
 18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้า  
 19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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6. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(พ.ศ. 2563 -2565) ที่สอดคล้อง 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
ความมั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติ 
ราชการ ซึ่งมีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมี
เป้าหมายหลัก 
 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 2. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 3. สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพ้ืนฐานที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 4. ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 5. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพ่ือการศึกษาต่อ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข 
 6. ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการเพ่ิมเติมความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ ที่ตรง
กับสภาพตลาดแรงงานในพ้ืนที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค 
 7. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 8. ผู้เรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพ โภชนาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 9. มีองค์ความรู้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่สนับสนุนการพัฒนา/แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัด 
และภาค 
 10. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน 
 
7. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
    ขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่ 
Thailand 4.0 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และมีวิสัยทัศน์พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และนโยบาย ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
 
พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี 21 
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง 

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี 

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 

แผนปฏิบัติราชการ 
1. เรื่องท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

1.1 เป้าหมาย 
ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

1.2 แนวทางพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาการพัฒนาทักษะ การสร้าง
อาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการด าเนินชีวิตทั้ง
ปัจจุบันและอนาคต 
 

2. เรื่องท่ี 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2.1 เป้าหมาย 

ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

2.2 แนวทางพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และ 
การพัฒนาประเทศ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
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3. เรื่องท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.1 เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้มีทักษะ 

มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย 
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา 
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3.2 แนวทางพัฒนา 
- พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (ONET PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์) 
- ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา

ศักยภาพ ตามพหุปัญญา 
- ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ

คุณภาพการนิเทศติดตาม) 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาส าหรับสถานศึกษา 
- พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน-วัดผล การจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา การ

ออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสถานศึกษา 
 

4. เรื่องท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4.1 เป้าหมาย 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 

ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
4.2 แนวทางพัฒนา 

- เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
- ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
- ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
- ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ 

ผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ. 3 
  

5. เรื่องท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1 เป้าหมาย 

สถานศึกษาจัดการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Develop 
ment Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
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5.2 แนวทางพัฒนา 
สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

6. เรื่องท่ี 6 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
6.1 เป้าหมาย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และรายงานผลอย่างเป็น 
ระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 

6.2 แนวทางพัฒนา 
- สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
- ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ านาจ 
- พัฒนาสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้พื้นที่และสถานศึกษาเป็นฐาน เพื่อให้ 

สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่ 
นวัตกรรมการศึกษา 
 
8. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ 
ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ 
บริบทสังคมไทย 

ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ 
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัยและมี 
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการ 
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐานมีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการ 
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและ
สร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร
ทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

ข้อ 7 การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ 
เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเชื่อมโยงระบบ 
การศึกษาและการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดท ามาตรฐาน 
อาชีพในสาขาท่ีสามารถอ้างอิงเซียนได้ 

ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ การพัฒนาเด็ก 
ปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมโดยหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า 
เป็นระยะ 

ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมี 
ส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน 
การจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา 
ใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

ข้อ 11 การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม 
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม 
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

 
นโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย 
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตราย 
ต่าง ๆ ท่ารมกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน 
เป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

3. ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้ 
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ 
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ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ 

ด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ 
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนเพ่ือ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ 
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและ 
เต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ 
สังคมผู้สูงวัย 

7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความ 
ต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่า 
เทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 
9. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส 
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบาย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ดังนี้ 
 1. ด้านความปลอดภัย 
 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมี 
สุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 2. ด้านโอกาส 
  2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
  2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี 
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ 
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี 
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อ 
ป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น 
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ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง 
ต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
แข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น 
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล 
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ 
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ที่ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก 
และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ 
บริบทของพื้นที่ 
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ 
ของชุมชน 
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ 
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
  4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
และการเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
10. นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  ได้นานโยบายของรัฐบาล กระทรวง ศึกษาธิการ 
จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยง 
เพ่ือก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กาฬสินธุ์  

 
วิสัยทัศน์ 

“องค์กรคุณภาพ บนพ้ืนฐานความเป็นไทย” 
พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีด 
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ความสามารถในการแข่งขัน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ 

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง 

การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที  ่เป็นมิตรกับสิ  ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และจัดการศึกษา 

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
8. ให้บริการรวดเร็ว ทันใจ ฉับไว มีประสิทธิภาพ 

 
เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที  ่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็น 
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ 
ผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่
การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ และสถานศึกษามีการบริหารจัดการ 
เชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการ 
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

8. มีระบบบริการที่รวดเร็ว โปร่งใส ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
 

ค่านิยมองค์กร 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดคู่คุณธรรม น าทีมพัฒนา ก้าวหน้าทันสมัย ใส่ใจบริการ 
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การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ในอนาคตเป็นแนวทางจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
และมุ่งสู่ Thailand 4.0 โดยด าเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า      
                ทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

11. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 

หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” ซ่ึง
เป็นนโยบายที่สอดรับกับค ากล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียน ให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานตามบริบทของตนเองสร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ีเกิดความ
เท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศโดยมีโรงเรียน
เป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยโรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ การเรียนรู้ 
ผู้บริหารและครูมีความพร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 
สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหารการจัดการสถานศึกษาของเอกชน บ้าน 
วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่าโรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ระบวนการและทักษะที่จ าเป็นต่อการธ ารงตน ด ารงชีวิตในการเป็นพลเมือง
ที่ดีของประเทศตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้า
มาเรียน น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็น
ประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ 2562 

  จะเริ่มด าเนินการขับเคลื่อนในโรงเรียนประถมศึกษา ระดับต าบลก่อนและปีงบประมาณ 2563 พัฒนาไปสู่
โรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับอ าเภอโรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ (Stand Alone) ตามล าดับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ 

  พัฒนาการศึกษาไทยในเชิงระบบอย่างแท้จริงโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดการศึกษาได้รับมอบหมายนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้
ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)ให้บรรลุตาม
เป้าหมายโดยเร่งด าเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป 
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วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลต้องมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรมมีความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ( ITA )และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งาน
อาชีพและสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถให้บริการการศึกษาแก่
นักเรียน และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ 
          และความสามารถในการบริหารจัดการมีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียน     
    การสอนสร้างคลังนวัตกรรมการเรียนการสอนคลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน 

3. เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนได้
เติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตทักษะอาชีพ 

4. เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา ( Intelligence Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient) มีทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) และมี
พัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะตามโรงเรียน
สุจริต มีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติ (Moral Quotient)สามารถรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข เมื่อจบการศึกษามีงานท า  อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

5. เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมมีความรัก หวงแหนและความภูมิใจในชาติ โดยใช้
แนวคิดแบบ STAR STEMS และแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยนักเรียนเป็นคนดี มีวินัยมีการ
เรียนรู้แบบเสมือนเหตุการณ์จริง โดยใช้หลักเหตุและผลหลักภูมิปัญญาไทยและศาสตร์พระราชาหลัก
ประสิทธิภาพ ระบบและการสื่อสารภาษาอังกฤษหลักพิสูจน์ด้วยหลักตรรกะและคุณธรรม และหลัก
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับภูมิสังคมในการพัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือรวมถึงปฏิบัติ
ตามค่านิยม 12 ประการเพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ (Moral Quotient) 

6. เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่าง เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน อย่างเป็นรูปธรรม
และมีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  

 
เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

1. โรงเรียนประจ าต าบลอย่างน้อยต าบลละ 1 โรงเรียนต้องมีความเข้มแข็งทางวิชาการเป็นสถานศึกษา
คุณธรรมมีความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ( ITA)และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัยเป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพสามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 

2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพและ
ความสามารถในการบริหารจัดการมีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน
คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน 

3. นักเรียนทุกคนในต าบลได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและ
เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ท้องถิ่นชนบท 
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4. นักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional 
Quotient) มีทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) และมีพัฒนาทักษะชีวิต
ตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะตามโรงเรียนสุจริต มีความรัก 

5. หวงแหนและความภูมิใจในชาติ โดยใช้แนวคิดแบบ STAR STEMS และมีคุณธรรมอัตลักษณ์ 
           เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ (Moral Quotient).สามารถรู้เท่าทันต่อการ     
            เปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเมื่อจบการศึกษามีงานท า อย่างมั่นคง   
            มั่งค่ัง และยั่งยืน 

6. ทุกภาคส่วนทั้งเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐและโรงเรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 
กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 
  นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา อย่างน้อยอ าเภอละ 1 โรงเรียน 
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)  
  ให้การสนับสนุน งบประมาณ สถานที่ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ บุคลากร จ าแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 
ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. อาคารเรียน อาคารประกอบ โรงอาหาร โรงพลศึกษา สนามฟุตบอล 
2. ระบบคมนาคม เช่น บริการรถรับ-ส่ง นักเรียน (รถตู้ หรือ รถบัส) ถนน ไฟถนน ไฟจราจร ป้ายบอก

ทาง ทางเท้า 
3. ระบบไฟฟ้า ระบบพลังงานทางเลือก 
4. ระบบประปา น้ าดื่ม ระบบป้องกันน้ าท่วม  ระบบบ าบัดน้ าเสีย ท่อระบายน้ า ระบบการส่งน้ า 
5. เครือข่ายโทรศัพท์ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือสัญญาณโทรทัศน์  และสัญญาณวิทยุ เคเบิลทีวี สัญญาณ

อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ท่ีรองรับระบบ 
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์พกพา และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
7. ระบบบ าบัดขยะ ระบบบ าบัดน้ าเสีย โรงขยะรีไซเคิล และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
8. โภชนาการและสุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา และสิ่งอ านวย

ความสะดวกส าหรับผู้พิการหรือผู้มีความต้องการพิเศษ 
 
ด้านที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาท่ีโรงเรียนเลือก 
2. ส่งเสริมสนับสนุนสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
3. ส่งเสริมด้านอาชีพสร้างลักษณะเฉพาะของการเป็นผู้ประกอบการ 
4. ให้การสนับสนุนค่าวัสดุรายหัวของนักเรียน 
5. ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ส่งเสริมการเรียนการสอนและทักษะด้านอาชีพ 
6. ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ วัสดุอุปกรณ์และร่วมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  ให้เชื่อมโยงเครือข่าย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7. ให้การสนับสนุนโรงเรียนเข้าถึงเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ขององค์กรได้ 
8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลให้ได้รับ 
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การพัฒนาทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน 
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลให้ได้รับการพัฒนา

ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งผู้เรียนเป็นส าคัญ และเอ้ือต่อการสร้างทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ
ต่อผู้เรียน 

10. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสื่อและนวัตกรรมด้านการบริหารและด้านการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นคลัง
ความรู้ให้กับโรงเรียน 

11.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลได้รับการพัฒนาทักษะที่ส าคัญและ
จ าเป็นที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน 

12.  ถอดบทเรียนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลที่ประสบความส าเร็จ 
13.  สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 
ด้านที่ 3 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 

1. สร้างเครือข่ายการพัฒนาโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลผ่านความร่วมมือกับศึกษาธิการจังหวัด 

2. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างส านักงานศึกษาธิการจังหวัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโรงเรียนและ
ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

3. ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและความร่วมมือให้กับผู้บริหารและครูเพ่ือต่อยอดการพัฒนา ทั้งด้าน
กายภาพ การบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

4. ส่งเสริมการเขียนแผนพัฒนาระดับโรงเรียนเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือร่วมกันพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 เชิงปริมาณ 
  1. จ านวนโรงเรียนประจ าต าบล อย่างน้อยต าบลละ 1 โรงเรียน 
  2. จ านวนโรงเรียนประจ าอ าเภอ อย่างน้อยอ าเภอละ 1 โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียนประจ าอ าเภอ ต้องมีความเข้มแข็งทาง
วิชาการเป็นสถานศึกษาคุณธรรมมีความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA)และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพและสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มี
คุณภาพสามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน อย่างมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 

2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ 
ศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการมีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการ
เรียนการสอนคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน 

3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพและเป็นธรรม 

4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา (Intelligence Quotient) ความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotional Quotient) มีทัศนคติ (Attitude) มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) 
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และมีพัฒนาทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ ปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการมีคุณลักษณะตาม
โรงเรียนสุจริต มีความรัก หวงแหนและความภูมิใจในชาติ โดยใช้แนวคิดแบบ STAR STEMS และมี
คุณธรรมอัตลักษณ์แนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 
(Moral Quotient) สามารถรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เมื่อจบการศึกษามีงานท าอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

5. ร้อยละ 80 ได้รับความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งเอกชน บ้าน วัด/ศาสน
สถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียนในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียน
คุณภาพประจ าอ าเภอ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ความส าเร็จของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล คือ เป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสทางการศึกษา 
  ที่เท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ สมรรถนะส าคัญและ

คุณลักษณะ  ที่พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดนตรี กีฬา ศิลปะและจิตสาธารณะตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน มีความพร้อมด้านกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกวัสดุครุภัณฑ์ สะอาด ร่ม
รื่น ปลอดภัย เป็นโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาพ้ืนฐานด้านอาชีพ และการเป็น “โรงเรียนของชุมชน”ที่มีความ
ร่วมมือกับท้องถิ่นและบริการโรงเรียนเครือข่ายและชุมชนอย่างเข้มแข็ง ซึ่งภาพความส าเร็จของโรงเรียนด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 

  1. นักเรียน 
  เข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นธรรมมีสติปัญญา ( Intelligence 

Quotient)สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) ทัศนคติที่ดี 
(Attitude) พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย(Physical) ทักษะชีวิตตามกระบวนการลูกเสือ และปฏิบัติตาม
ค่านิยม 12 ประการ เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ (Moral  Quotient) มีทักษะด้าน
เทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์ มีทักษะด้านภาษา 4 ภาษา มีสมรรถนะที่ส าคัญ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และทักษะอาชีพมุ่งสู่การมีงานท าอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 
  2. ครู 
  มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการมีความคิด

สร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนคลังนวัตกรรมการเรียนการสอนมีจรรยาบรรณ มีทักษะ
วิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้วัสดุ สื่ออุปกรณ์ 

  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย ส่งเสริมความกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียน มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
  เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  
  (Professional Learning Community: PLC) อย่างต่อเนื่อง 
 
  3. ผู้บรหิาร  
  มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการ มีภาวะผู้น า 
 ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีทักษะการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความคิด

สร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดต่อคุณภาพ
ผู้เรียน 
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  4. โรงเรียน  
  มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวก มีคุณภาพด้านสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
  มีบรรยากาศอบอุ่น ปลอดภัย ทันสมัย และมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนมีความโดดเด่นในการเป็น

โรงเรียนหลักที่สามารถในการให้บริการโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงมีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความ
พร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัยเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ผ่านการ
มีส่วนร่วม ทั้งร่วมคิด ร่วมท าร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

 
  5. การมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
  ทุกภาคส่วนทั้งเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียน ให้การยอมรับเชื่อถือต่อคุณภาพ

ของโรงเรียน ครู และผู้บริหารและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลให้
ความสนใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความต้องการให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาและให้ความ
ร่วมมือในการสนับสนุนการด าเนินงานการจัดการศึกษาเสมือนเป็นเจ้าของโรงเรียน 

 
 
12. นโยบายโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
 โรงเรียนบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  สื่อสารสามภาษา  วิชาการเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม                
เป็นผู้น าด้านวินัย  ใส่ใจแหล่งเรียนรู้ ควบคู่กับชุมชน  ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ  (Mission)  
1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์รวมการจัดการศึกษา สามารถให้การบริการการศึกษาแก่นักเรียน และ

ชุมชน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งบริการและแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน   
2. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านทักษะวิชาการทักษะอาชีพ 

ทักษะชีวิต สามารถประกอบอาชีพสุจริต และด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หรือ
เลือกศึกษาต่อได้ตามความต้องการ มีคุณธรรม จริยธรรม และสื่อสารได้อย่างน้อย 3  ภาษา  
 

3. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพอย่างมีคุณภาพ 

4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา      

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ สามารถผลิตสื่อ  จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วัดผลและประเมินผล จัดท าวิจัยในชั้นเรียน  และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ     

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

 
 



   แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา  2565 

กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  สพม.กส.    53 

 

 
เป้าประสงค์  (Outcome) 
1. โรงเรียนให้เป็นศูนย์รวมการจัดการศึกษา สามารถให้การบริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน  

มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งบริการและแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน   
2. นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านทักษะวิชาการ  ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต สามารถ

ประกอบอาชีพสุจริต และด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หรือเลือกศึกษาต่อได้ตาม
ความต้องการ มีคุณธรรมจริยธรรม และสื่อสารได้อย่างน้อย 3  ภาษา 

3. ครูมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ สามารถผลิตสื่อ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ วัดผลและประเมินผล จัดท าวิจัยในชั้นเรียน และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ     

4. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา                                    
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และเน้นการมีส่วนร่วม 

5. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
6. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพอย่างมีคุณภาพ 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 นักเรียนจิตอาสา 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 
 
ค่านิยมองค์กร 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดคู่คุณธรรม ก้าวล้ าทันสมัย ใส่ใจบริการ 
 

      นโยบาย 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4. พัฒนาสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
5. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษา 
6. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า                 

ทางการศึกษา  
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กลยุทธ์เชิงนโยบาย 

นโยบายที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     1. เป้าประสงค์ 
 1.  มีหลักสูตรการศึกษา ทีเ่อ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๓R&๘Cs) และสามารถอาศัยอยู่ในยุค ๔.๐ ได้อย่างมีความสุข 
   2.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้น   
 3.  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง            
 4.  มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต  มีสุขภาวะที่ด ีมีสุนทรียภาพ  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข   และทักษะการท างานสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างน้อยคนละ ๒ 
อาชีพ            
 5.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร     
 6.  นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่างเหมาะสม   
 7.  นักเรียนประกอบอาชีพสุจริต หรือเลือกศึกษาต่อได้ตามความต้องการ  

     2. กลยุทธ์ 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  (๓R&๘Cs) และสามารถ
อาศัยอยู่ในยุค ๔.๐ ได้อย่างมีความสุข 

2. จัดท าโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ  
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทุกคนให้มีทักษะการอ่าน  การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้

ใฝ่เรียนแสนวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ มีวิจารณญาณและคิด

เป็นระบบ โดยผ่านการปฏิบัติ เช่น การท าโครงงาน การสร้างผลงาน ในงาน ชิ้นงาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระรวมทั้งกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เช่น การทัศนศึกษาการ
เข้าค่ายวิชาการ การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพทั้ง ด้านวิชาการ กีฬา และวิชาชีพ สนับสนุนให้เข้า
ร่วมประกวดแข่งขันตามโอกาสต่างๆ เช่น การแข่งขันทักษะวิชาการ การแข่งขันกีฬา การแข่งขันธรรมะ                      
เป็นต้น ทั้งในระดับสหวิทยาเขต ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ                   

7. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้ระบบดูแลนักเรียนที่เข้มแข็งเป็นระบบ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ
ทั้งด้านด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม และสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับปัญหาทางเพศ ยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ 

8. ปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ วินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นต้น เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

9. พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รักความเป็นไทย  การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถด าชีวิตได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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10. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความ
ถนัด 

11. พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม ที่พัฒนาและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับผู้เรียน 
12. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  
13. มีระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสู่การ

ประกอบสัมมาอาชีพ 
14. พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน  
15. ส่งเสริม สนับสนุนให้น าเทคโนโยลีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม

สมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคม เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
16. ส่งเสริมให้นักเรียนที่จบการศึกษา สามารถประกอบอาชีพสุจริต หรือเลือกศึกษาต่อได้ตามความ

ต้องการ 
 
นโยบายที่ 2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

1. เป้าประสงค์ 
1. ครปูฏิรูปการเรียนเปลี่ยนการสอน ใช้ Active Learning (AL)  
2. ครมูีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สามารถผลิตสื่อ วัดผลและประเมินผล จัดท าวิจัย                     

  ในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.  มีครูครบทุกกลุ่มสาระและตรงตามวิชาเอก และมีครูสอนพิเศษทางภาษาต่างชาติ 
4.  ครเุป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
5.  ครูมคีุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ    
 
     2. กลยุทธ์ 
1. สร้างความตระหนักให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อม ส่งเสริมสนับสนุนและ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลที่
เน้นทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking ) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

2. ก าหนดให้ครูทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วัดและประเมินผลการ
เรียนอย่างหลายหลายวิธีเพ่ือสนองความต้องการแต่ละบุคคลและเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เช่นการอบรม สัมมนา เพี่อน าเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
และเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถเพ่ือพัฒนาการสอนให้ดีขึ้น 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสร้างผลงาน ผลิตสื่อสารและใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ อย่าง
เหมาะสม โดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในกิจกรรมการเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5. ส่งเสริมให้ครูจัดกจิกรรมการเรียนรู้ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์                        
มีวิจารณญาณและคิดเป็นระบบ โดยผ่านการปฏิบัติเช่น การท าโครงงาน การสร้างผลงาน ใบงาน ชิ้นงาน                     
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

6 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ หรือตามความถนัด 
ความสามารถแต่ละคน 

7. จัดหา จัดจ้าง  เพื่อให้ครูครบชั้น ครบวิชาเอก ครบวิชาชีพ และครบเฉพาะทางภาษาต่างประเทศ 
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8. ส่งเสริมและพัฒนาครูในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) 

9. ส่งเสริมและพัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไป       
 10.  สร้างขวัญและก าลังใจให้ครูเพื่อให้เกิดความสามัคคีภายในโรงเรียน   
 11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู มีความสามารถในการประสาน ร่วมมือ กับชุมชน เช่นการออกเยี่ยม
บ้านนักเรียน เพื่อคัดกรอง และร่วมมือแก้ปัญหากับผู้ปกครองทั้งเรื่องความประพฤติ คุณภาพชีวิต การเรียน
เป็นต้น 

 
นโยบายที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

1. เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
2. ผู้บริหารมีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
     2. กลยุทธ์ 
๑. ส่งเสริม สนับสนุน ครูในทุกๆด้าน เช่น งบประมาณ งานวิชาการ เพื่อให้การท างานส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ 
2. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษา  น าไปสู่การกระจายอ านาจ 6  ด้าน และกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 
3. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
4. ก ากับ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวมทั้งด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี เพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
4. บริหารจัดการโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม และมีทักษะพ้ืนฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
5. บริหารจัดการด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า สร้างขวัญ ก าลังใจครู เพ่ือการ

ท างานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยครู  ผู้ปกครอง นักเรียน  ชุมชน  และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประสานความร่วมมือ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานใน
สถานศึกษาและ หน่วยงานอ่ืน 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 

7. ก ากับ ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบและประเมินผล การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
9. ส่งเสริม สนับสนุน สืบสานงานตามพระราชด าริ และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การบริหารในโรงเรียน 
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นโยบายที่ 4  พัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา 

1. เป้าประสงค์ 
1. โรงเรียนเป็นศูนย์รวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถให้การบริการการศึกษาแก่นักเรียน และ   
      ชุมชน 
2. โรงเรียนมี สื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพียงพอ และทันสมัย  
3. โรงเรียนมีอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เหมาะสมและเอ้ือต่อการจัดการเรียน     

การสอน 
 

    2. กลยุทธ์ 
1. จัดสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste school และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือให้สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษามีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
การสอน และน่าดู  น่าอยู่  น่ามอง  

2. จัดบริเวณสภาพในโรงเรียนโดยรอบ ให้สะอาด เป็นระเบียบและสวยงาม เช่น อาคารเรียน                
อาคารประกอบโรงอาหาร ห้องสมุด ห้องน้ า ห้องพยาบาล สะอาด เรียบร้อย สวยงาม มีการแบ่งเขต
รับผิดชอบให้นักเรียนดูแลและรักษาความสะอาดร่วมกันและมีการมอบรางวัลบริเวณท่ีสะอาดที่สุดใน                 
แต่ละสัปดาห์ 

3. จัดมุมธรรมชาติ หรือแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติด้วยการจัดท าสวนหย่อม แปลงดอกไม้                  
ไม้ประดับ แปลงผักสวนครัว เรือนเพาะช า และมีป้ายบอกชื่อต้นไม้เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4. จัดท ารายชื่อและสถานที่แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษา 
5. จัดให้มีบริเวนส าหรับการที่พักผ่อนของนักเรียนที่เหมาะสม โดยการจัดท า เช่น โต๊ะ ม้าหินอ่อน 

เก้าอ้ี บริเวณใต้ร่มไม้ เป็นต้น 
5. จัดให้มีสนามกีฬาที่เหมาะสม ที่เอื้อต่อการเล่นและออกก าลังกายของนักเรียน 
7. จัดให้มีห้องสมุด ห้องภาษา ห้องโสตทัศนศึกษา ทุกห้องสะอาด สวยงาม มีหนังสือเพียงพอ มีสื่อท่ี

ทันสมัยในห้องสมุด เหมาะสมกับวัยของนักเรียนและมีสื่อการเรียนการสอนครบทุกห้อง 
8. จัดห้องเรียนคุณภาพ หน้าห้องมีป้ายชื่อห้อง ชื่อครูประจ าชั้น หน้าห้องมีการตกแต่ง ประกอบด้วย 

รายชื่อสมาชิกห้องและภาพสมาชิก มีป้ายคติพจน์หรือป้ายความรู้  มีกระถางไม้ประดับหน้าห้อง ภายใน
ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท ไม่มีเสียงรบกวน มีพัดลมเพดาน มีสัญลักษณ์ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ตกแต่งห้องด้วย ผลงานนักเรียนหรือวัสดุธรรมชาติ มีชั้นวาง  ตู้  มีอุปกรณ์สื่อ เช่น จอทีวี
ขนาด 55 นิ้ว มีโน้ตบุ๊คและมีระบบอินเทอร์เนต (WiFi)  เพ่ือเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล
และค้นคว้าในการเรียน 

 
นโยบายที่ 5  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษา 

1. เป้าประสงค์ 
1. ชุมชน องค์กรปกครองระดับท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

และพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
2. ชุมชน มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น 
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     2. กลยุทธ์ 
1. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) การมีส่วนร่วม การจัดหาสื่อ  วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงการ

ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
2. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือและส่งเสริม ให้ทุกภาคส่วนของสังคม เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัด

การศึกษา  
 3. สร้างความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า รักและหวงแหน น ามาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการด ารงชีวิตและการศึกษา  
 

นโยบายที่ 6 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

 
1. เป้าประสงค์  

            สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคน  เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน               
เสมอกัน   

 
     2. กลยุทธ์ 

          1. จัดการศึกษาในระบบอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน  
 2. ประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษาด้วยความเสมอภาค นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุน    
ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด                                               
 3. สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ เรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
 4. จัดท าโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4              
ตามโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการและภายในหมู่บ้าน เพ่ือส ารวจจ านวนประชากรในวัยเรียน 
และสร้างความตระหนักให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ให้เห็นความส าคัญในการศึกษาต่อ 
 


